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Si paret que j’ai mis dans mon Esfai beaucoup 
de Phvlique et asjez pen de Métaphxjique} j'etois 
ioupconné moi-mhne de Materialisme ; je ferois un 
Matérialijlk, qui aurait donné pentvtre les meilleurs 
preuves de rimmortalité de l’Ame. Non, je ne
fuis point. Matériaiijle, je ne crois Spoint a la 
Tnatéridlit'é de V Ame; mats je veux bien qdon 
fgache, que fi j’ctois Matérialjie, je ne me 
ferois aucune peine de l’avouer,, Ce n’ejl point 
parce que cette Opinion pasfe pour dagereufe > que 
je ne l'ai pas adoptée ; c’efl uniquement t parce 
qu’elle ne m'a pas paru fondée. Une Verité dan- 
gercufe n’cn feroit pas moins une Verité; ce qui ejl, 
efl; et nos Conceptions t qui ne peuvent changer l* ét at 
des c hof es, doivent lui étre conform'es, L* enten- 
dement ne crée rien, il contemple ce qui efi créé, et 
il contemple l’Acon.it comme la Gentiane, et le Ser- 
pent comme la Colombe. Si quelqiAun demontroit 
j amais, que tAme ef materielle loin de fen allar- 
mer, il faudroit admirer la puisfance 3 qui auroit 
donné d let matiérs la capacité de penfer.

Bonnet,

Acon.it


JJjen af de Gjenftande, fom i de fenere Aar tiltrak fig 
ikke blot den lærde Verdens, men ogfaa mange Steder 
den mindre cultiyeerte Klasfes Opmærkfomhed , var 
Dr. Galis Lære om Hjernen og Hovedlkallen; alleTids- 
Ikrifter vrimlede af Efterretninger om denne Lære; en 
ftor Mængde Smaafkrifter overfvbmmede ifær Tydlkland 
i denne Anledning, men mange af disfes Indhold var 
ligefaameget afvigende fra Galis Principer, fom deres 
Titel var forlkjellig fra Navnet af den Videnfkab han 
foredrog. Ordet Phyfionomifc eller phyfionomilke Un- 
derlogelfer, hvormed adfkillige af disfe vare betitlede , 
vifte tilfalde, at disfe Forfattere ei havde betragtet hans 
Lære fra det rigtige Synspunkt Ikke at tale om den 
mindre cultiveerte Klasfes Foreftillinger om famme, fom 
indbildte fig , at Galis Opdagelfer gik ud hverken paa 
meer eller mindre end at fole Folk paa Hovedet, og 
ftrax deraf at kunne bedomme deres intellectuelle og 
moralfke Evner. At denne Misforftaaelle imidlertid
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var eri Fulge af deri Maade, hvorpaa denne Videnlkab 
udbredtes blandt Publicum, vil let indiees. Han gik 
ikke den for Videnfkabernes Dyrkere fædvanlige Vei, 
ved Skrifter at meddele hinanden deres Erfaringer, men 
indlkrænkede fig blot til at bolde Forelæsninger over 
fin Lære, uden ved Trykken at medele line Principer, 
og disfe Forelæsninger, der lom ofleft, ifaer uden for 
Wien, hvor hans egentlige Opholdslted var, fuldeudtes 
i 4 a 5 Dage, vare det enefte Middel, ved hvilket man 
knude faae Kundfkab om hans Underfogelfer. Adflcillige 
af hans Tilhorere have liden, undertiden lidet for iilfær- 
digen, meddeelt Publikum deres i faa faa Dage indfam
lede Kundlkaber, og de, hvis Loddet ikke blev at 
hore hans Forelæsninger, have maattet lade fig noie 
med disfe ofte hinanden modfigende, og i forfkjellig 
Ilenfigt afiattede Efterretninger.

Allerede i fine forfte Skoleaar figes Gall at være 
bléveh opmærkfom paa det Egne i fine Meddifciplets 
Karakteer; Det hele Legenis Dannelfe, hvoraf han 
fbgte at udlede Grunden til fin Dom, h embod ham ikke 
noget Fyldeflgjørende i denne Henfeende ; kuns i Hove
dets færegne Figur, fyntes han at finde nogen Overen- 
Hemmelfe med enhvers Karakteer; han vedblev derfor 
at anftille Sammenligninger af denne Hovedets Dannelfe 
med Sjelebvnerne af de Perfoner, fom vare ham bekjendte. 
At denne Hovedets Dannelfe igjen maattfe have en fjer
nere Grund, var let at formode, og hvor ikulde denne 
rimeligere føges end i Hjernens Dannelfe. Fra Tan
ken om egne Organer for de udvortes Sandfer og det 
vegetative Liv var derfor Overgangen let til Tanken om 
lignende for de indvortes Sandfer og det animalfke Liv,
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Ligefom Synet, Hørelfen , R.efpirationen, Blodets Be- 
vægelfe, Vædikernes Segregation o. f. v. have deres egne 
Organer og egne Nerver, faaledes, tænkte han, maae 
vel ogfaa de øvrige Evner have deres. Af denne Sæt
ning, hvis Rigtighed han føgte at lægge for Dagen, lo
vede han fig ikke ringere Fordeel end Befvarelfen af 
det Spørgsmaal: kan. Menn c ft et s Indvortes kjendes af 
dets Udvortes? et Spørgsinaal, hvis Udtydning maafkee 
noppe havde givet Anledning til faamegen Misforftaaelfc, 
om det havde været fremfat faaledes: hvilken Indjly- 
delfe har Menneftets Indvortes paa dets Udvortes? 
At bedømme Mennefkets Indvortes efter dets Udvortes, 
og ifær efter Hovedets Dannelfe er ingen ny Idee. Selv 
Grækerne og Romerne anfaae en hvælvet Pande for et 
Tegn paa Talenter; deres Guders og Heroers Statuer 
havde immer en ftærk hvælvet Pande, og Hjernefkallen 
betydelig ftor i Forhold til Anfigtet, og det endog i en 
høiere Grad end hos Mennefket i Almindelighed, faa at 
de derved fyntes at ville tilkjendegive, at de vareVæfe- 
ner ligefaa ophøiede over Mennefket, fom dette er over 
Dyrene. Mon man ikke ogfaa heri kan føge Oprin- 
d el fen til, at de. anfaae Uglen for et Sindbillede paa 
Viisdom og Retfærdighed , at Minerva er udfprungen af 
Jupiters Hoved, og flere af deres Fabler.

Paa lignende Grunde beroer ogfaa Campers Theorie 
om Anfigtsvinklen, der dannes af 2 Linier, hvoraf den 
ene trækkes fra Randen af de øverfte Skjæretænder og 
op over den fremftaaende Deel af Pandebenet, den an
den trækkes i den Flade, man lægger igjennem Ørehul
lerne og den underfte Rand af Næfeborerne. Det er 
altfaa indlyfende, at jo mere fremftaaende at Pandebenet 
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er, defto mere nærmer Anfigtsvinklen fig til en ret Vin
kel, og defto talentfuldere troer Camper Dyret at være. 
Andre have foreflaaet at beftemme Evnerne efter det 
ftørre eller mindre Forhold imellem hvad der hører til 
Anfigtet, og hvad der hører til Kraniet i den Flade, 
man tænker fig ved et vertikalt Snit paa langs igjennem 
Kraniet*, jo ftørre Part Hjernefkallen indtager, defto 
fuldkomnere organiferet Ikulde Dyret være. Ogfaa 
Blumenbachs Vertikallinie og Herders Nakkelinie figte 
til at vife Forlkjelligheder hos Mennelket. Selv La- 
vaters Phyfionomifc har Henfyn til at lignende Spørgs- 
maals Befvarelfe; men hans i den Anledning fremlatte 
Hypotheler ere mere Phantafiens end Erfaringens Værk, 
og langt* fra ikke bygte paa faa fikker en Grundvold 
fom Galis. En Lære fom denne, tænkte han, maa 
indeholde rene Erfaringsfætninger, og ikke aprioriike 
Hypothefer? det er Naturen felv, der her bør tale til 
Os, og kuns ved dens hyppige og ufortrødne Adfpør- 
gelfe maae vi vente, at den giver 05 fyldeftgjørende Svar. 
Men ingen Videnfkab eller Green af Videnikab giver i 
denne Henfeende faamegen Lejlighed, fom den compa- 
rative Anatomie og Phyfiologie, hvorfore Gall ogfaa tid
lig lagde fig efter disle Videnfkaber.

Anatomikerne have allerede længe før Gall fundet 
Overeenftemmelfe imellem Dyrenes Evner og Hjernens 
Forhold til Rygmarven og Nerverne.*) Mennelket,

*) Det er ikke Hjernens abfolute Størrelfe, der be- 
ftemnier Sjeleevnernes Fortrinlighed, thi Elephan- 
tens Hjerne er ftørre end Mennelkets; heller ikke 
dens Størrelfe i Forhold til Legemets, forøArifto- 
te’es allerede antog, thi da ftod Mennelket tilbage 
for adfkillige faavel Pattedyr fom Fugle. Cnvier

. angiver, at Hjernemasfen hos et Mennelke er 2^, 



2 -

fom af alle Dyr er udrullet med de flørfte Sjeleevner, 
har i Forhold til Hjernens Størrelfe de Hefte og fineite 
Nerver; hos de andre varmblodige Dyr blive Rygmar
ven og Nerverne tykkere i Forhold til Hjernens Stør- 
relfe; hos mange af de koldblodige Dyr, faafom Fifkene, 
er Hjernemasfen næften aldeles ikke tykkere end Ryg
marven; hos Mollufcerne gaae Nerverne ud fra Hjernen 
fom Straaler, og danne hiii og her Nerveknuder, der 
næften ere b'gefaa ftore fom Hjernen felv; de endnu min
dre fuldkommen organileerte Irifecter have ingen egentlig 
Hjerne, men blot en knudret Rygmarv , fom ftrækker 
fig næften over de.t hele Legeme, hvilket ogfaa finder 
Sted ved Ormene. Endelig have Plantedyrene, de meeft 
enkelte af de dyrifks Skabninger, ingen Hjerne, men 
enhver Deel af Legemet fynes ligefom at udgjøre et Le
geme for fig felv, forfynet med fine færegne Organer. 
Som man altlaa kommer længere og længere ned paa 
Trappen af de dyrilke Væfener, finder mau deres Dan- 
nelfe mere afvigende fra Mennefkets; de Dyr, fom ftaae 
paa de øverfte Trin, have Hjernemasfen concentreret i 
enkelte Dele, længere nede udbreder den fig mere, ind-

af Legemets Vægt, efterfom det er 
gammelt eller ungt, og Haller i fine Anfahgsgriinde 
der Phyfiologie anfører den med et Middeltal for 

; hos en Art åf Aber er den derimod . hosMuI- 
varpen /j, hos Mufen , hos Hamfteren hos 
Hanen hos Spurven , hos Kanariefuglen 
Ligefaalidet er nok den Hypothefe rigtig, fom ad- 
fkillige have fremfat, at Dyrets Sjeleevner llod i 
ligefrem Forhold til Hjernens fpecilike Tyngde. Det 
er altfaa ikke dette Forhold, der beftemmer Sjeleev- 
nernes Grad, thi da vilde adlkillige DyrgjøreMen- 
nelket Rangen ftridig; men detteForhold maa, fom 
Sømmering førft har viift, føges imellem Hjernens 
Slørrelfe og Nervernes Fiinhed og Mængde.



til den endelig paa de nederfte fynes ligefom udbredt 
over det hele Legeme. Men ligefom Forholdet imellem 
Hjernen og Nervefyftemet aftager- lios de forfkjellige Ar
ter af Dyr, faaledes aftager det ogfaa hos de forlkjel- 
^ige Individer af famme Art. Fra Newtons altomfat
tende Genie til Idiotens Enfoldighed er Millioner Gra
dationer, der fvare til ligefaamange Forlkjelligheder i 
Hjernemasfens Størrelfe. Gall fandt Kraniet af et gam
melt enfoldigt Fruentimmer kuns halv faa ftort, fom det 
af Digteren Blumauer. Dog er Hjernemasfens abfoluto 
Storhed ei ahid et Tegn paa Sjeleevnernes Fuldkom
menhed, naar dens indre Confiftens ikke tillige er hen- 
figtspasfende. Overecnftemmende hermed er denafvores 
Landsmand Prof. L. Smith fremfatte Hypothefe. »Maa- 
Ikee, figer han, kunde man antage, at Forholdet i In- 
telligenzen mellem Art og Art, mellem Klasfe og Klasfe 
havde en vis Sammenhæng med Hjernens Stør-r^lfe og 
Nervernes Fiinhed, faa de Dyr have Anlæg til ftprft 
Klogikab, der med den ftørfte Hjerne havde de finefte 
Nerver; at derimod Forholdet mellem Individernes In
telligens af fammcArt for en Deel beroede paa Hjernens 
fpecifike Tyngde, faa det ene Individ af famme Art er 
og kan være klogere, end det andet, i Forhold til 
Hjernens fuldkomnere ellei' ufuldkomnere Tilftand, Tyng
de , BeflolTenhcd og Indretning,

Dog ikke Iagttageren af denne Gradegang allene 
maatte lede Gall paa Tanken om hans Organlære, men, 
hvad fom. fynes meeft paafaldende er, at til de Evner, 
fom hos enkelte Dyr ere fortrinlige, fvare udmærket 
ftore Nerver; faaledes har f. Es. Muldvarpen meget ftore 
Lugteneryer, men ubetydelige Synsnerver. Rovfug
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Isne derimod, fom udmærke fig ved et overordentlig 
ikarpt Syn, haye ogfaa ftore Synsnerver. Nogle Dyr, 
der have færegne Færdigheder, hvortil der ikke findes 
Spor hos andre, ere ogfaa forlynede med færegne Or- 
gaaer i Hjernen. Saaledes har Fuglen, fom fynger,' 
Bæveren, fom bygger, færegne Organer, hvoraf intet 
lignende findes hos de øvrige Dyr.

En ikke mindre vigtig Iagttagelse, fom vel er meget 
ældre end Gall, men hvoraf dog ikke har været uddra
get fyldeftgjørende Reiultater i den Henfeende, var 
denne: at Sjeleevnerne i deres Virklomhed ere uafhæn
gige af hinanden; een Sjeleevne kan aufpændes og /lap
pes, uden at det har nogen Indflydelfe paa de øvrige; 
har man i nogle Timer befkjæftiget fig med fpeeulative 
Gjenfiande, fom udfordre en høi Grad af Abftraction, 
og man af dette Arbeide føler fig træt og udmattetr 
da vil man ved at foretage fig et Aandsarbeide af et 
andet Slags, et laadant f. Ex. hvor HukomnieUsu eller 
Phantafien fættes i Virkfomhed, bemærke det udmattede 
Organ at udhvile fig, og efter nogen Tids Forløb igjen 
være I Stand til at fortfætte det forhen tilfidelagte Ar
beide. Hvilken Opdrager har ikke oglaa ofte gjort den 
Erfaring, at een Sjeleevne kan fortrinlig udvikles, mey 
dens de andre forblive fløve.

Ved disfe Betragtninger lededes Gall til den Slut- 
mng, at der i Hjernen er ligelaamange Organer, fom 
der gives Sjeleevner, og at disfe Organer have deres 
beflemte Steder. Selv den comparative Anatomies Fa
der Cuvier havde allerede før Gall lignende Ideer; i 
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fine Forelæsninger orer famme*) figer lian: »Es fcheint 
sis bemerkte man gewisfe Verhaltnisfe zwifchen den 
Fåhigkciten der Thiere und der Grosfe ihrer gemein- 
fchaftlichen Theiie. ' So fcheint die Vollkommenheit 
ihrer Einlicht um fo grbsfer, als der Fortfatz des ge- 
fireiften Kdrpers, welcher das Gewblbe der Hirnhalften 
hildet, von grosferm Umlange ift. Der Menfch hat 
diefen Theil dicker, aiisgebreiteter und mehr zuriiek- 
gelegt, als die andern Gattungen. So wie man fich 
vom Menfchcn entfernt, wird derfelbe dunuer und 
glatter; fo wie man fich vom Menfchen entfernt, 
dechen die Theiie des Hirns einander weniger; 
fie entfallen fich, und fcheinen fich mehr in 
die Lange zu fh-ecken. Es fcheint fogar, dafs 
gewisle Theiie in allen Klasfen eine mit gewisfen 
Fahigkeiten der Thiere in Verbindung ftehende Ent- 
wickelung annehmen. Die vordern Vierhngel in den 
Karpfen zum Beifpiel, welche die fchwachften und am 
wenigften flleifchfresfenden Fifche find, find verhaltnis- 
masfig gidsler, wie die bei den vierfiisfigen Thiere, 
welche vom Grafe leben. . Man darf hoffen, dafs, 
wenn man diefe Untgrfuchungen verfolgt, man einige 
Begriffe ilder den befondern Nutzen eines jeden diefer 
Theiie des Hirns erlangen iverde.«

Som practifnrende Læge, i hvilken Eaenfk ab Gal! 
allerede fidm 1785 havde opholdt fig i Wien, hvisDaa- 
rekifte og Svgehnfe vare ham en lærerig Skole, gjorde 
han ogfaa ofte den Bemærkning, at de Mennelker, fom 
vare angrebne af haarde Nærvefygdomme, eller hvis Ho-

*) G. Ccviers Vorlefnngen iiber vergleichonde Anato- 
mie, uberfetzt von Fifcher, zter Theil pag. 189.
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ved paa een eller anden Maade var bleven befkadiget, 
faaledes at' de havde tabt Sands og Mæle, dog ofte 
grebe paa visfe Steder af Hovedet, hvilket han anfaae 
for en Følge af visfe Organer, fom endnu vare i Virk- 
fomhed. Og j Almindelighed ledede Mimiken ham 
meget paa Spor efter Stedet for hvert enkelt Organ. 
Han forfikkrer ogfaa, at han faavel fom flere Læger 
have ved at trepanere ofte opdaget et eller andet frem
med Legeme i Hjernen, eller denne paa et eller andet 
Sted befkadiget, hvorved de tillige have bemærket en 
Svækkelfe i en eller anden Sjelecvne. Iblandt de Van
vittige træffer man ogfaa ikke fjelden Nogle, fom blot 
i Henfeende til en vis Gjendand ere vanvittige, men i 
Honfeende til andre derimod tale og dømme de ret

• fornuftigen-; og omvendt gives der Mennesker, fomman 
i det Hele kan anfee for meget fornuftige, men dog'i 
Henfeende til en enkelt Gjenftand, hvis Bedømmelfe 
ikke forudfætter færdeles Indfigter, have fattet Ideer 
ganfke afvigende fra andre Fornuftige«. Mænd af me
get udmærkede Indfigter i et enkelt Fag ftaae ogfaa ofte 
paa et meget lavt Tn ni andre ei dermed beilægtede Fag.

For deflo tydeligere at overbevife fig om Rigtighe
den af fine Principer begyndte Gall at anlægge fig en. 
Samling af Hjernefkaller faavel af Mennefker fom af 
Dvr, hvis ejendommelige Karakteer og Evner vare ham 
bekjendte, og hvorved han ahfaa paa en fyldeftgjørende 
Maade kunde fammenligne disfe med Hjeriiefkallens Dan- 
nelfe. Véd den Yttring af Gall, at han ifær ønfkede 
Kraniet af de Mænd, fom ved ftore Talenter havde 
fpillet en vigtig Rolle paa Verdens Skueplads, bleve 
Wiens Stormænd ligefom betagne af en panifk Skru.k,



— 12 —

for at deres Hoveder (kulde falde i hans Hænder, der 
underkades en (harp Prpvelfe, og Udfaldet af famme 
ikke fvare til hvad de havde fyntes at love. Med 
fkjelende Øine blev derfor Gall betragtet af Mange, 
forefiillende fig, at han allerede havde fattet den Tanke 
at pryde fit Kabinet med deres Kranier', ja man har 
endog Exempel paa Mænd, fom i deres Teftamente ud- 
trykkeligen have beftemt, at deres Kranier ikke maatte 
leveres Gall 5 felv Denis, en Mand der kunde være li- 
gefaa fikker paa Fremtidens fom Nutidens fordeelagtige 
Omdømme, havde paa denne Maade føgt at undgaae 
Prøvelfen. Af de (lefle indénlandike Dyreflægter be- 
fidder han ogfaa Kranier, men, for ei blot at lade fig 
nøie med deres generelle Karakteer, har han felv op- 
født eller i det mindfte længe jagttaget de flefte af de 
Dyr, hvis Kranier han befidder; ved hvilken Lejlighed 
han altfaa blev i Stand til ogfaa at (ludere deres indi
viduelle Karakteer. Af Mennefker har han ogfaa (am
let enkelte Been af Kranief, og det ifær af faadanne, 
|om ere døde af een eller anden Sygdom, der kunde 
have havt nogen Indflydelfe paa Hjernens eller Kraniets 
Dannelfe. Foruden denne talrige Samling af virkelige 
Kranier har han føgt at forfkaffe fig Gipsaftryk ogVox- 
præparater af faadanne Mænds Kranier, der have ud
mærket fig fom Statsmænd, Lærde, Hærførere, Malere, 
Rovere &c. Saaledes findes i hans Samling en Ra- 
phael, hvis Kunftfands hans Malerier vife i en fortrinlig 
Grad, men hvis Colorit intet udmærket fremvifer; en 
Wieland og Uland, hvis Vittighed og Skarpfindighed 
fremlyfe i deres Skrifter j en Wurmfer, en Robespierre 
&c., Dyr med fremftikkende Evner, Ræven, Tigeren, 
Nattergalen &c. Kort, hans Samling frembyder Ex-
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tfemiteter af allé Slags; Narrens, Skurkens og Morde
rens Kranier ere ham Jigeha lærerige, fomPhilofophens? 
MoraliRens og Krigerens.

Under Samlingen af disfe forlkjellige Præparater 
og deres indbyrdes Sammenligning med hinanden, føgté 
Gal I at opføre de Grundpiller hvorpaa hans Lærebyg- 
ring fkulde hvile. Med en utrættelig Vedholdenhed 
arbejdede han paa atudforlke Naturens Hemmeligheder, 
og kuns ved hyppige og ofte gjentagne Underføgelfer 
vovede han at hæve fine driftige Hypothefer til ufravige
lige Naturlove. Ikke fom hine Philofopher, de rtilfreds 
med deres faa kaldte Kundikaber a priori, troe fig op
højede over Betragtningen af det, fom foregaaer 
i Naturens Riue. Die Theorie des Hirnfchadels, figer 
Redacteurert der Weltkronikmiisfe immer unftatthaft 
bleiben, weil fie nicht durch Grunde a priori unterftutzt 
werde; ret ligefom Naturen i fine Virkninger (kulde lade 
fig beftemmé efter vore i Syftem opftillede Regler. Nei, 
Erfaring og Fornuft Haand i Haand med hinanden bane 
fikkerft Veien til Sandhed. Over Gall fældede derfor 
ogfaa Hufland følgende Dom*): »Man maa felv fee 
og høre Gall, for at lære at kjende denne af enhver 
Charlatanerne, Ufandhed eller Sværmerie aldeles ube— 
fmittede Mand. Begavet med en fjelden Grad af lagt- 
tagelfesaand, Skarpfindighed og Inductionstalent, opvoxe 
i Naturens Skjød, og ved Rådig Omgang med famme 
dannet til dens Fortrolige, fattede han en Mangfoldighed,

For adfkillige af dette Programs Lærere troede jeg 
at det maafkee ei vilde have liden Interesfe at læfe 
berømte Mænds Meninger om Galis Lære, jeg har* 
derfor faavel her fom paa flere Steder anført famme. 



— 14 ~

af Tegn og Særfyn i den hele organiflie Verden , fom 
man hidtil enten aldeles ikke, eller kuns overfladifk 
havde bemærket, ftillede dem lammen med fiudrigAand, 
fandt deres analogilke Forhold og Betydninger, drog 
Slutninger heraf, og grundede Sandheder, fom jnft derved 
bleve høidagtværdige, da de ere rene empiriilte, blot 
Naturens egen Tale.K Ogfaa Galls egne Udtryk i en Skri- 
velfe-til Baron von Retzer, fom findes indrykket i Wie* 
lands neue deulfeke Mereur Dec. 1798, bevidne Rigtig
heden af Huflands Y ttringer. »Ich bin, liger han, in 
meinen Unterfuchungen noch nicht fo weit gekoBimeu, 
dafz ich befondere Organe fur SrJiarffm und Tieffm, 
Flir das Princip des Vorhellungsvermogens, fur die ver— 
fchiedenen Arten des Urtheilvermdgens entdeckt halte"'1,'. 
Audi miisfen Sie mirs nicht verargen, dafz ich mich 
nicht der Kantfchen 5prache bedient håbe.«

For denne GdRc Forfønimdfc er Gal) heller ikke 
bleren lempdigen medhandlet af den kritilke Philofo- 
phies Yndere. »Um eutlcheiden zu konnen, figerVillers 
i fin Skrivelfe til Cuvier*"), welche Organe des Gehirus 
jeder unferer geidigen Fahigkeiten entfprechen, find 
unnachlasfliche Bedingungen, dafs man Z, diefe Fahig-

*) Og dog Endes nogle af disfe Organer anførte i de 
hldigere udkomne Skrifter om Galis Organlære: vel 
ah faa enten opdagede af ham felv, eller af hans 
Skolarer.

Gal Is Darftellung desGehirns als Organs der Selen- 
fahigkeiten und Gemuthseigenfchafteu; — nebh der 
Kunft das lunere des Menfchen aus dem Auslere 
feines Schadels zti erkennen. — EinSchreiben Vibers 
an Cuvier; iiberfelzt mit vielen Eeniurkungen, Zu* 
fatzen, Erweiterungen und Galis eigner Nachricht 
an das Publikum vermeltftvo.n einem Schiller GalR. 
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keiten, ihr Verhaltnifz zu einander, ihre Trennung von 
einander, ihre Verzweigung und ihren gemeinfchaftlichen 
Stamm wohl kenne; und 2, dafe man eine hinlangliche 
Anzahl von Thatfachen und Eeobachtungon gefammelt 
håbe, um mit Sicherheit daraus den Schlufs zu ziehen, 
dafs diefe Fahigkeiteu dieleni Organ augehore, Die erRe 
diefer Bedingungen håbe Gall aufkeine genugthuende und 
dem jetzigen Zuftand der Aufklårung enifprechende Weife 
erfiillh Er håbe den alten Weg eingefchlageu , fey nicht 
iiber Oefterreichs Granzen gegangen, undgegen das iibrige 
Teutfchland um ein lahrhundert zuruck geblieben; da er 
doch aus den Arbeiten der nordifchen Philofophen fe»t 
zwey lahrzehenden die groRen Vorlbeile halte ziehen 
konnen. Dagegen håbe er der zweiten Bedingung deRo 
mehr Genuge geleiRet, vide Gehirne facilt, viele Kopfe 
von awsgezeichneten Maanern, von Narren etc. gefammdt; 
die Gefchichte, Neigungen, Ferdgkeiten, Leidenfchaften 
und Fehier allerdiefer Individuen erforf ht, viele Schadel 
von Thieren zufammcn gebracht, der en Fahigkeiten 
und Neigungen er felbR genau beobachtet hatte. Dazu 
kommen noth Gypsabgusfe, Larven und andere Hilfs- 
mittel, deren Gall keines vernachlashgt hat tnn zu fcinem 
Zweck zu gelangen.j) Ikke mindre lemfældig er Bergks 
Dom i hans Skrift: Bemerkungen und Zweifel iibe 
die Gehirn- und Schadeltheorie des Dr. Gall in Wien. 
Allerede det paa Titelbladet anførte Motto af Rousfeau: 
pour connoitre les hommes, il fant les voir agir, vifer 
at Forfatteren vilde have gaaet en anden Vei i fineUn- 
derføgelferj men det er nu engang bleven Moden iblandt 
Philofopher, at alt, (elv naturvidenfkabelige GjenRande, 
fkal rette fig efter deres Yndlingsformeler, uagtet at jufi 
her bør Erfaring gaa© feran Fornuftflutninger.
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Af de talrige lagtagelfer Gall i en Række af Aar 
paa denne Maade har anftillet, uddrog han følgende 
Slutninger, og fremfatte dem lom Grundsætninger for 
fin Lære:

3? Visfe Anlæg og Tilbitieligheder ere Mennefket 
og Dyret medfødte. En Sætning, fom aldeles ikke 
er ny, og fom Hiftorien faa ofte ftadfæfter; en Rofcius, 
en Mozart og liere udmærkede fig i deres Fsg førend 
man kunde formode at Opdragelfen og Øvelfeu havde 
uddannet deres Talenter; vel kan en fornuftig Opdra- 
gelfe øve og udvikle Anlæggene, men til enten at ind
plante nye eller udrydde gamle er den ei i Stand; vi' 
Mennelker fødes med de famme Anlæg og Tilbøjelighe
der, men paa forlkjellig Maade modificerte. Ligeledes 
forholder det fig med Dyrene; det Anlæg, denTUbøie- 
lighcd, fom findes hos et Individ, findes ogfaa hos de 
andre af famme Art; Rævens Snildhed findes ei blot hos 
en enkelt Ræv, men hos den hele Art; enhver Tiger 
er blodtørftig, enhver Elephant lærvillig, enhver Hu>:d 
tro, men i ftørre eller mindre Grad.

i) Til disse medfødte Anlæg og Tilb<piel.igheder 
fvare ligefaamange Organer, der have deres Sæde 
i Hjernen. Sjelen kan ikke virke paa udvortes 
Gjenftande uden et materielt Middel, et Organ; at Hjer
nen er dette Organ, lynes indlyfende, da Sjeleevnernes 
Fertrinliglied , lom ovenfor er anført, ftaae i Forhold 
til Hjernens Størrelfe; — men da Hjernen ikke kan 
anfees fom et almindeligt fælleds Organ for alle Anlæg 
og Tilbdieligheder, da ikke allene Anlæggene ere væ- 
fentlig forftjellige fra Tilbciielighederne, men. endog



— ?7 —

Anlæggene for fig og Tilbøjelighederne for fig cre for
lkjellige og uafhængige af hinanden, faa maae de have 
deres Sæde i ferflulte Dele af Hjernen, hvilket ogfaa 
beftyrkes ved den anførte Erfaringsfætning, at een Sjele- 
evne kan anftrænges uden at det har nogen Indflydelfe 
paa de andre.

3) Af denne Fordeling af de forfjellige Orga
ner og deres forfkjellige Udvikling følger, Hjernens 
forlkjellige Form, deels i det Hele, deels i Henfeende 
til enkelte Steder; da Anlæggene og Tilbøjelighederne 
ere defto ftørre,, jo mere udviklet de tilfv arende Organer 
ere, faa maae de ftærkt udviklede Organer nSturligviis 
frembringe Forhøininger paa Hjernens Overflade. En iiørre 
Virkning i Naturen forudfætter altid en Rørre Kraft.

4J Visfe paa Hjernens Overflade værende. For
høininger frembringe ogfaa tilfvarende Forhøininger 
paa Hjernejkallens udvendige Flade.. Fra Kraniets 
tidligfle Dannelfe til dets høiefte Alder beRemmes dets 
indre Flades Form ogDannelfe ved Hjernens udvendige 
Fortn. Saalænge altlaa, at Kraniets udvendige Flade 
gaaer parallel med den indvendige, eller ikke gjør nogen 
Undtagelfe fra de bekjendte Afvigelfer, kan man flotte 
fig til visfe Anlæg og Tilbøjeligheder. Betragter man 
Hjernelkallen fra dens førfte Oprindelfe, da anfees den 
almindelig for et Produkt af Hjernen, fora i Begyndellen 
er en blød grødagtig Masfe, omgiven af forlkjellige Hin-; 
der-, paa den ydre af disle danner fig ligefaamange flraale- 
formigeBeenpunkter, fom der bliver Been i Hjernelkallen, 
og fom udgjøre disle Beens Middelpunkter. DisfeBeeu-

B



— i8 —

punkter, der i Begyndelfen ere mere brufk- end been- 
agtige, udvide fig lidt efter, lidt, flutte fig tæt til Hjernen 
og. gribe tilfidfl ind i hinanden ved de laa kaldte Sømme, 
og dannede 8 Hjernefkalsbeen, der hver beftaaer afSDele, 
nemlig: den indre Plade, den ydre Plade og den mellem 
dem liggende Snbftants. Saalænge Hjernelkallen er i fin 
funde Tilftand, løbe hine 2 Plader, paa enkelte Steder 
undtagen, parallel med hinanden; en Forhøjning paa 
Hjernen maa altfaa og frembringe en Forhøjning paa 
Hjernefltallru, og det ifær i den tidligere Alder, medens 
Hjernedvallens Been endnu ikke ere fynderlig haarde, 
og Hjernens Elallicitet altfaa kan frembringe kjendelige 
Virkninger.

Dr. Gall betragter altfaa Hjernen ifølge disfe Grund- 
fætninger fom et Aggregat af ligefaamange Organer, fom 
der gives Anlæg og Tilbøjeligheder. Disfe Organer blive 
ikke Ikjulte i Hovedets Inderfte , men vife hg kjendelig 
udvendig, faalænge Hjernen og Hjernelkallen ere corre- 
fponderende. Denne tldfte Mening, faa rigtig den i og 
for fig felv kan være, er det upaatvivleligen, fom har 
givet de Flefte et urigtigt Begreb om Galis Organlære, 
Man indbildte fig, at man paaGrund herafmaattekunne 
føle paa et Mennefkes Hoved, hvad Evner han befad; 
at man med famme Vished maatte kunne Ikille Geniet 
fra Idioten, fom man fkilier Negeren fra den Blanke; 
man foreflillede figHovedets Flade lomlordens, en Sam
ling af Bjerge og Dale, men man glemte, at disfejordifke 
Bjerge og Dale ere i Sammenligning med lordens Dia
meter et Intet; man lod fig allene henrive af den for 
den magelige frydefulde Tanke: ikke i Fremtiden at have 
nødig at ftudere Mennelkets-Karakter, Havde dette 
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været Rcfultatet af Galls Underføgeller, da vilde vift 
mangt et Mennelke have ydet ham fine Taknemlighedj 
Følelfer, men vift ingen mere af Hjertets Fylde, end de 
ander Modens Kaprice lukkende Parykmagere. Om Gall 
nogenfinde felv har gjort Anvendelfe af fin Lære paa 
ham ubekjendte Subjecter, undtagen delom findes i Daare> 
kifter, Hofpitaler, Tugthufe og flige Steder, veed jeg *i, 
dog tvivler jeg meget derpaa, og beftyrkesfaamegetmere 
i denne Tvivl, fom jeg var tilftede, da han befaaedenne 
Byes Hofpital og Daarekifle, hvor han allenehéfjalte Ho
vedet paa et Par, hvis Sindsfvagheder. vare i øiefaldende. 
Han fraraader ogiaa felv meget alvorlig famine, deels 
fordi der udfordres en nøie anatomilk Kundlkab om Ho
vedet, deels en egen fiin og fikker Følelfe, og endelig, 
kunde man vel tillægge, fordi der kan gives Undtagclfer. 
At Gall imidlertid ved denne Beføling har vildlede Mange, 
er ikke hans men hans Læres Skyld, der fom reen em- 
pirilk fordrede denne Fremgangsmaade. Som den der har 
udvidet de menneikelige Rundfltaber om Hjernen, og lært 
os at betragte den fra et janflte forlkjelligt Synspunkt 
end forhen, fortjener Gall upaatvivlelig en høi Rang 
blandt Europas Naturforlkere. Men juft Beftemmelfen 
af de forlkjellige Organers Sted og Antal er den fragefte 
Side ved Galls Lære, men tillige den der meeft opvækker 
Nysgjerrigheden. Mange gave fig derfor ei Tid til at 
ftudere Grundprincipeme for hans Lære, men føgte allene 
at underrette fig om Stedet, hvor hvert Organ troedes 
at have fit Sæde, for at kunne gribe fig felv til Hovedet, 
De nedværdigede laaledes hans Lære til en reen Krani- 
ofeopie, iftedetfor den burde blot betragtes fom Kra- 
niologie.
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I TIenfeende til de enkelte Organers Sted inddeler 
Gall TIjerneik allea i 3 Regioner; i den forrcfte have de 
intellektuelle An'æg deres Sted, i den bagefte de moral* 
fke, og underneden de phyfifbe. Hvad Beflemmelfen 
heraf angaaer, da trænger denne Lære, og maa' ifplg® 
Sagens Natur længe trænge til mere Lys.

AdPnillige indvendte mod denne Lære, at Mennofket 
ved famme blev nedværdiget til blot Mafkine, daSJclen 
ifølge heraf betragtes i alt lor ftor Afhængighed af Le
gemet, og Materialisme derved udbredtes. Men Gall 
anfeer aldeles ikke Organerne for det Virkfomme. i os; 
han betragter thit fammø fom Redlkaber, hvorved Sje- 
len virker; jo fnldkomnere disfe Redfkaber ere, defto 
bedre kan og Sjekn udføre fine Funktioner. Det 
forø ledede G-dl padden ?nden nf de ovenanførte Grund 
lastninger, vifer ogfaa , at Sjælen ved denne Lære int( 
hetages af fin Vkka-jrHghed , men at tvertimod famnn 
Virkning paa Organerne er nødvendig for at fætte den 
i Virkfoinhed , og at de uden denne Sjelens Indflydelf 
ere i fuldkommen Hvile. Skulde der vel og vift 
mere Materialisme i at betra. té de enkelte Organer f m 
Redfkaber fur Sjelens Virkfomhdd, end i at betragte 
dot hele Legeme fom Redfkrb for lamme , og hvo har 
endnu nægtet, at Legemets funde eller lygeTilftand har 
megen IndflydcHe paa Sjelens Virkfomhed. Er det ikke 
Hgefaavel Materialisme, naar Cuvier JLer: at vores Le
geme er det Redlkab , ved hvilket vor Sjel forbinder 
dg fammenligner Ideer, uddrager Refultater deraf, vc 
hvilket vor Sjel med eet Ord overlægger og tænke 
eller naar L. Smith figer: Hvad Forfkjel kan der vc 
agtes at være imellem den-Kundfkab de forlkjellige Dy 
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rearter have efter Organifationens ForCtjell^hed? Der- 
fom Gal! antog Organerne fam Aarfag, og ikke fom 
Redlkaber for Sjele'ns Viikfomhed, da maatte mangt et 
Dyr i visfe Henleender have Fortrin for Mennelket, da 
hint ofte har enkelte felv intellektuelle Organer mere 
ildviklet end dette; men den væfen tlige Forlkjelimellem 
Mennelket og Dyret fætter han deels i Forfkjelligheden 
af den oplivende Sjel, deels i Mennelkets Befiddelie af 
flere og finere intellectuelle Organer , faa at man af en 
Mennefkehjerne fkulde ved Borttagelfe af enkelte Orga
ner kunne ligefom danne ethvert andet Dyrs Hjerne. 
Det er altfaa baade ved Sjels- og Legemsypperlighed, 
at Mennelket hæver fig over Dyret.

At Organerne for de intellectuelle og morallke An
læg ere dobbelte og tilftede i enhver Halvdeel af Hjer
nen, have Nogle fundet værdig til Indvending imod hans 
Lære, og dog burde det vel neppe være mere paafal
dende , figer Gall, end at vi kuns fee een Gjenftand 
med begge Øine, og høre een Lyd med begge Ører. 
BIchat paaftaaer, at de indvortes Sandfer ere i deres 
Operationer de famme Loveunderkaftede fom de udvor
tes , og deres ftprr® eller mindre Fuldkommenhed be
roer paa den ftørre eller mindre fymetrilke Dannelfe af 
de tvende Halvdele af Hjernen, hvori de have deres 
Sæde. Men heri afviger Gall fra ham , at han antager, 
at kuns eet af Tvillingorganerne er virkfom ad Gangen, 
og at det andet imidlertid hviler. Imod denne fidft® 
Paaftand ei gjort adfkillige vigtige Indvendinger ifær af 
ProE Herholdt i Kjøbenhavn.*)

See hans Betragtninger over det Spørgsmaal: om 
Mennelket feer kun med eet Øie ad Gangen eller 
med dem begge tillige, pag. 760. følg.
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At. Menneflcet ved denne Lære betages fin Frihed, 
og altfaa aj Moralitet ophører, er ikke overeenftem- 
mende med Galls Principer. Sjelen kan bruge eller 
lade være at bruge hvilke Organer den felv vil; den, 
hvis Mordorgan er mere udviklet, finder maalkee ftørre 
Tilbøjelighed til at begaae Mord, end den hos hvilken 
dette Organ er tilftede i en ringere Grad, men deraf 
følger aldeles ikke, at denne Tilbøjelighed er uimodftaae- 
lig; Organet forholder fig blot lidende ikke virkende.- 
Galls Lære er for en Deel kuns i Udtrykkene forfkjellig 
fra den almindelig antagne Mening; naar man taler om 
et Mennelke med en god Hukommelfe, en glimrende 
Vittighed, et godt Gehør, en god Indbildningskraft, 
forftaaer man da ikke derved i Grunden det fammé fom 
Gall, naar han taler om Organ for Hukommelfe, for 
Vittighed, for Tonekunften, for Indbildningen?' kuns 
deri afviger han fra den almindelige Mening,’ at" disfe 
Anlæg og Tilbøjeligheder have deres befléihte Steder 
i Hjernen. Det er fuldkommen overeenftemmendé med 
Galls Lære, at Mennefket, foriynet med Organer for 
onde Tilbøjeligheder, kan ved moralfk Dannelfe, og 
disfe Organers Ikkebrug bringes til at blive moralfk 
godt; man fammenligne hermed Socrates’s Karakteriftik.

En ikke livigtig philofophifk Indvending fynes den 
af Herder, fkjøndt fremfat førend Galls Lære blev be- 
kjendt, imod adikillige fom Willis , Mayer o. fl., der 
*illagte enkelte Dele af Hjernen færegne Forretninger. 
»Wer berechtigt uns, figer han, unfere Denkkraft tiacli 
Jhren verfchiedenen Verhaltnislen bald Einbildungskraft 
und Gedachtuils, bald Witz und Verlhnd zu uenuen ? 
die Triebe zubegehreu vom reinenWillen abzntbndern, 
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und in Empfindungs- und Bewegungkrafte zn theilen, 
die mindede gcnaneréEberlegung zeigt, dafs diefe FUhig- 
keiten nicht brtlich von einander getrenl feyu tonnen? 
als oh in diefer Gegend der Verftand , in jener dals Ge- 
dachtnifs und die Einbildimgskraft, in einer'andern die 
Leidenfchaften und finnlichen Krafte wohnen; denn der 
Gedanke unferer Seele ift ungetheilt, und jede diefer 
Wirkungen ift eine Frucht der Gedanken.® Til denne 
apriorifke Indvending kan nian fvare: vore 5 Sandfer 
kan alle indbefattes under det fælleds Navn Følélfe, og 
ere i Grunden ikk& andet, og dog benævne vi de’in med 
5 færikilte Navns, og fee os udrullede med forlkjeflige 
Organer til de færegne Modilicationer af Følelfe.

At adfkillige have, ved at gjøre Galis Lære latterlig, 
og ikke ved Grunde føgt at nedværdige famme, er in
gen Indvending derimod, og det laa meget mindre, 
naar Spotteren er en incompeterit Dommer, og af det 
Slags, fom troer, at man ifølge denne Lære (kulde 
kunne gribe et Mennefice paa Hovedet, og firår fige, 
hvad han fører i fit Skjold,— Uro du er, Broderi der 
agter det værd at tænke med mig, prøv før du dømmer, 
døm før du forkafter, føg Sandhed, og den (kal ikke 
flye for den ærlig granddtende Aand, figer vores udø
delige L. Smith i hans Forføg til en fuldftændig Lære- 
bygning om Dyrenes Natur og Beftemmelfe, pa«. 6 ’ 
havde Kotzebue kjendt denne Sætning , havde han vift 
neppe fkrevet fin Organlære, han der i flere af fine 
Skrifter har røbet faa ftor Ukyndighed i Naturridenflta- 
berne, at man rallen (kulde troe, han veed ikke om 
Hjernen ligger i Kraniet eller uden paa famme.
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Med Sliges Domme fammenligne man dem af ind- 
figtsfulde Anatomiker og Phyfiologer. Een til Exempel. 
„Tch glaube, figer Loder, dafs anatomifche Griinde die
fer Lehre nicht eutgegenftehen, und dafs fie in der 
Hauptfache volikommen wahr und gegriindet ift. Einzelne 
Dingo find darin noch zu berichtigen, und die ganze 
Lehre ift noch zu. fehr in ihrer Kindheit, um fie fo 
anzuwenden , als es viele aus Mifsbrauch thun. Offen- 
bar aber lasfen fich hervorftechende Gemiitlis-Eigenlchaf- 
ten und Geiftes-Fahigkeiten durch Merkmale am Scha- 
del wahrnehmen. Die Entdeckungen, welche Gall 
fiber, das Gehirn gcmacht hat, find vonflupenderWich- 
tigkeit, und mehrere derfelben find lo fonneuklar, dafs 
ich es nicht begreife, wie es einem gefunden Auge 
moglich ift, diefe Dinge zn verkennen. Schon diefe 
Entdeckungen werden Gails Namen unfterblich machen, 
und find die wichtigften, welche in der Anotomie feit 
der Entdeckung des Saugaderfyftems gemacht find. — 
Audi die Entfaltnng des Gehirns ift fortreilich; welche 
Folgen lasfen fich nicht davon und von weitern Fort- 
Ichrilten aul diefem Wege erwarten! Ich fchame und 
argere mic.li, dafs auch ich feit faft 3o Jahren hunderte 
von Gehirnen wie einen Kafe zerfchnitten, und den 
Wald von vie’en Baumen nicht gefehn håbe. Aber 
was hilft Aergern nnd Schamen? Die hefte Partey ift, 
d.~r Wahrheit Gehor zu geben; und das zu leruen, was 
men nicht weils.® Omtrent en lignende Dom over Galis 
Lære fælder en Reil, en Voigt og flere Natnrkyndige 
og Anatomiker, derimod findes det ftørfte Modpartis 
iblandt Philofopherne. Gall håbe von feiuem Standpunklo 
acJ, figer vores Landsmand Prof. Slelfeus i Hatle, in 



— 25 —

ållcm ganz recht; von dem Standnnnkte aus. von wd« 
chem ich die Natur betrachte, håbe er in nhJus recht.

Over dette fit Sydein havde Gall allerede fid en 1797 
holdt Privatforelæsninger i Wien for en talrig Forfam- 
ling af Tilhørere af alle Stænder, Medicinere, Natur- 
forfkere, Statsmænd, Opdragere, Konftnere, ja felv 
Damer, uden at famme havde opvakt nogen Mistanke 
Ira Regjeringens Side; ja felv den talrige Mængde af 
anfelige Fmbedsmænd, forn bivaanede famme, lod for
mode, at dette Syftem ikke var Regjoringen mistænkelig. 
Men ganOte uventet lod Hs. Majéftæt Keiferen denøver- 
fte Statskanzler Lazansky tilfulle følgende egenhændige 
Brev dateret den December 1801.

»Der Doctor Medicina Gall giebt, wie ich vernehme, 
in feinem Haufe Privntvorléfungen iiber die von ihm er- 
fundene Theorie des menfchlichen Hirnfchadels, und 
foll haufigen Befuch nicht nur von Mannern, fondern 
auch von Weibern und jungen Madchen erhalten. Da 
iiber diefe Kopflshre, von vvelcher mit Enthnfiasmus 
gefprochen wird, vielleicht manche ihren eignen Kopf 
verlieren diirften, diefe Lehre auch auf Malerialismus 
zu fiibren, mithin gegen dte erften Gruhdfatze der Moral 
und Religion zu Rreiten fcheint; fo werden fie diefe 
Privatvorlefungen alfogleieh durch die N. Oe. L. R. St. 
verbieten lasfen, dann mir aimzeigen, ob Gall hierzu 
eine Erlaubnifs erhalten hat, oder wie er, wenn er 
diefelbe olme Erlaubnifs gegeben hatte, etwa diefsfalls 
anzufehen ware.^
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Paa Grund heraf blev det Gall under 9 Jan, 1802 
forbudet at holde Forelæsninger, og tillige blev han 
opfordret til at fremføre fit Forfvar for de af ham uden 
Tilladelfe holdte Forelæsninger. Men da der allerede 
var forløben faa lang Tid fra dette Brevs Udftaedelfe 
til dets officielle Meddelelfe, faa havde Gall allerede 
iforveieu, da han var tilftrækkelig underrettet om Bre
vets Indhold, ftatidfet med fine Forelæsninger, og uag
tet adfkillige af det franfke Gefandtfkab, der havde bi- 
vaanet hans- Forelæsninger, og vare misfornøiede med 
fammes Standsning, fik udvirket, at Schilling, øftørngfk 
Hofraad ved Politieretten,. opfordrede Gall til enten i 
det franlke Hotel eller hjemme i fit eget Huns af fuld
ende fit Curfus for den iranfke Ambasfade allene, iaa 
var han dog ei at førmaae dertil, førend han havde 
fuldkommen retfærdiggjort fig.

Allerede under 7 Febr. f. A. indgav Gall fit For- 
fvarsfkrift, hvis fummarifke Indhold var følgende: l)At 
de ved Høilkolen i Wien promoverte Doctores Medi- 
cinæ havde ifølge deres Diplom Ret til at holde Fore
læsninger over Videnskaber, fom henhøre til deres Fag, 
Og at flere havde udøvet og.udøvede endnu denne Ret, 
nden at blive forftyrret i famnie. 2) Søgte han at 
bevife, at hans Underføgelfer ligefaalidet fom andre 
phyfiologhke lede til Pdaterialisme; kuns Tingens Nyhed, 
troede han, havde givet Anledning til den ufordeelag- 
tig fattede Mening herom , og derfor beftræbte han fig 
ogfaa for at betage fin Theorie al Anfeelfe heraf. 3) Søg
te han at lægge for Dagen, den vigtige. Indflydelfe ifær 
paa Lægekonften hans Opdagelfer kunne have', hvilken 
Mening han ifær underftøttede ved en AtteflfraDr.Nord.



Læge ved et Hofpital i Wien, og hvori forHkkres, at 
Dr. G'afts Lære har været ham én vigtig Ledetraa# ved 
Bedømmellen af mange Siudsfvagheder. 4) A/ifte han 
Umuligheden af at betage hans Opdagelfer Publicitet, 
da de allerede havde opvakt det litterære Publikums 
fnteresfe, pg flere Skrifter i den Anledning allerede 
vare komne for Dagen. Endelig 5) udbad lian Ug, at 
en Commisfion maatte udnævnes af de 4 Fakulteters 
Professorer, <da Sagen angik en videnikabelig Gjenftand, 
og denne Commisfion tilbød han da, at' ville-gi^e en 
Overligt af lin Theorie, for at don derefter kunde fæld© 
Dom over dens Skadelighed eller Ulkadelighed.

Uagtet dette fidfte Forlangende blev Sagen foreta
get ved Regjeringsraadet, hvorfra den . underftøttet med 
de fordeelagtigfte Domme af Frank, Birkenftok og flere, 
blev foredraget Hs. Majeftæt Keiferen, fom derpåa un
der 10de Alarts f. A. refolverede: at Gal! fkulde ophøre 
med line Forelæsninger. da lamme anfaaes for undvær
lige og overflødige, faafom der ved Univerfitetet hold
tes offentlige Forelæsninger over Hjernen og Hjerne- 
fkallen i phyfiologifk Henfeende, og lom var det enefte 
brugbare for Lægerne i Galis Theorie, Tillige paa
lagde Hs Majeftæt Statskanzleren, at forbyd* Privatfore
læsninger , og ei i Fremtiden at meddele Tilladelfe der
til uden under meget indfkrænkede Bøtingelfer.

Men ændfkjøndt det blev Gall forbudet mundtlig 
ilt foredrage fit Syftem, faa undértrykte man dog ikke 
de over famme udkomne Skrifter, ja han erholdt end
og af BogcenfurroUegiet Tilladelfe, at lade fit Syftem 
trykke. At dett* imidlertid ikke, i det mindfle faa- 
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vidt mig or bekjendt, Ikete, dertil maa vel Aarfagen 
føges i den Maade, han valgte til at udbrede famme 
paa. Det er ikkeubekjendt, at lian kar reift omkring 
i flere af Europas betydelige Slæder, og holdt Forelæs
ninger, og faaledes paa en Maade opfyldt det Ønfke, 
en tydik anonym Forfatter har yltret: es lafst fich wiin- 
fchen nnd erwarten, dafs Gall ohne weitere Riichfichten 
feiner burgerlichen Verhaltnisfe auflofen, und alles mit 
fich tragend ein Land auffuchen werde, wo die Fort- 
fchritte dér Wisfenfchaften nicht durch ins KJeinliche 
gehende Belbrglichkeiten gehemmt werden.



J? cedrenelandet s Venner og Kongehusets troe 
Underfaatter indbydes herved at forege med 
deres Nxrv.crefe de Hoitideligheder, fim 
i Anledning af vor allernaadigfte Konges 

Fodfelsdag foranftaltes i Gymnafiets Horefal 
den i 9 Januar ii om Formiddagen Kl. rr 
af Cathedralfiolen; ved hvilken Leilighed 
en Tale holdes i ModersmaaletafHr.Oz.r* 
leer er Trojel,


