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De visuelle relationer mellem vore eine. 

(Af dr. med. Ole B. Bull.) 

(Fremlagt i den math.-naturv klasses møde den 26de novbr. 1897.) 

De for det binoculære syn er en intim connex 

mellem begge eines visuelle sphærer. Man har imidlertid til 

datum kun heist ufuldstændigt bestemt, hvor langt denne connex 

strækker sig. 

Det er for nærmere at bestemme dette, at jeg har fore- 

taget undersøgelser over hvor stor ulighed i form, lysintensitet 

og farveintensitet, der kan bydes hvert eie uden at baandet 

brister. 

Paa grund af øinenes afstand fra hinanden kommer her 

fornemmelig formsansen i betragtning. Naar vi i en ikke altfor 

lang afstand betragter et legeme med begge eine, sees større 

partier deraf, end naar vi betragter det kun med et øie. Ved 

binoculært syn sees nemlig paa begge sider gjenstanden længere 

ud til siderne, hvorfor fusionsbilledet ogsaa bliver større end 

det monoculære. Legemligseen er for en væsentlig del betinget 

af dette. Herved vænne vi os fra den tidligste barndom af til 

at sammensmelte ulige billeder til ét synthetisk fællesbillede. 

Ved binoculært syn taget i videre forstand kommer foruden 

den ulige store udstrækning, hvori en gjenstand sees bagenfor 

fixationspunktet (alsaa med den temporalt for centrum liggende 

del af vor nethinde) ogsaa andre momenter i betragtning, nemlig 

muskelfølelse og accommodation, der alt forener sig til et fæl- 

lesindtryk, hvoraf vi med temmelig sikkerhed jugerer gjen- 

Vid.-Selsk. Forh. 1897. No. 1. le 
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standenes relative afstand i dybdedimmissionen. Sees en gjen- 

stand for sig, bliver bedømmelsen vanskeligere, og hvis den 

ligger saa langt væk, at accommodation kommer ud af betragt- 

ning, kunne vi gjøre grove feil. Et insekt, der kryber paa vin- 

duet, kan vi, naar vi ser dette mod den klare himmel, i en fart 

tage for en fugl. 

I physiologierne heder det, at naar vi fixerer en af 2 frit- 

staaende gjenstande, maa vi af den anden faa 2 billeder, idet, 

hvis den nærmeste fixeres, billedet af den fjerneste bliver af- 

bildet paa nasalsiden af fovea i hvert øie, og hvis den fjerneste 

fixeres, falder billedet af den nærmeste temporalt for samme, 

med andre ord, vi skulle faa ensidige dobbeltbilleder af gjen- 

stande, der ligger bortenfor fixationspunktet og krydses af dem, 

der ligger nærmere. Saa kan ske. I det daglige liv sker det 

imidlertid ikke. Det vilde jo ogsaa indvirke særdeles forstyr- 

rende paa vor opfattelse af det seede, hvis saa skulde være til- 

fælde. Vi vilde da vistnok blive tvungne til afvexlende at bruge 

hvert øie, med andre ord opgive det binoculære syn. 

Efter den physiologisk gjængse opfatning, skulde vi under 

slige omstændigheder altid se dobbeltbilleder. Ifølge den nu 

200 aar gamle lære om de identisk eller corresponderende reti- 

naldele, der fremdeles betragtes som fundamental, maa vi nemlig 

se dobbelt med disparate steder af vore nethinder. 

En lære, der ikke paa en tilfredsstillende maade forklarer 

det binoculære syn og heller ikke staar i overensstemmelse med 

flere kliniske phænomener, kan ikke anses som fyldestgjørende. 

Derfor kan en undersøgelse af hvorvidt der virkeligt existerer 

identiske retinaldele, og hvis saa, om disse ere at betragte som 

absolute eller ikke, neppe anses for at være overflødig. 

Jeg har en tid været beskjæftiget med undersøgelser over 

dette thema og da det nu af dr. Parinaud i Annales d'oculi- 

stiques (i september- og october-heftet) er bragt paa bane, vil 

jeg fremlægge for selskabet hvad jeg hidtil har fundet, end- 

skjent de experimentelle forsøg endnu ikke ere afsluttede. 

Til undersøgelsen har jeg anvendt dels cirkler, dels andre 

figurer.  Cirkler egner sig bedst til at undersøge forholdene i 
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alle meridianer af retina samtidigt. Den valgte afstand mellem 

eirklernes centrum har været 5 cm.; afstanden fra eiet til pa- 

piret ca. 35 cm. Herved kommer hver grad at svare til 6 mm.: 

1 mm. altsaa til 10", saa at ingen beregning beheves, om man 

vil omsætte afstanden i vinkelsterrelse. Jeg har gaat frem fra 

mindre til større cirkler og fusioneret billederne ved at diver- 

gere sinene. Herved fremkommer et samlebillede i midten og 

2 billeder hver paa sin side af dette. Samlebilledet synes i al- 

mindelighed større end de til siden liggende krydsede dobbelt- 

billeder. Ved fortsat experimentering forsvinder dette sandse- 

bedrag. Samtlige billeder synes da lige store, idet bevidstheden 

om at alle billederne ligge i samme plan efterhaanden gjør sig 

gjældende. 

Forøvrigt projicere vi ikke altid under slige øvelser i ret- 

ningen af det imaginære cyklopeie. Som oftest stille vi vort 

ene øies synslinie lige ud saaledes, at den gaar tæt ved eller 

lige paa den ene figur, medens vi stiller det andet i conver- 

gents, saaledes at den skjærer forlængelsen af det andet eies 

synslinjer. Dette forhold kan det være vel værdt at have in 

mente ved anstillelse af de prøver, der gjøres for at bestemme 

øienaxernes gjensidige stilling efter operation for defect conver- 

gents eller strabismus. | 

Resultatet af mine undersøgelser for cirklers vedkommende 

sees af følgende tal, der angiver den største forskjel paa støer- 

relse af de cirkler, som det har været mig mulig at holde 

fusionerede. 

Størrelsen af den største cirkels do. af den mindste = vinkelafstand. 

radius. 

6 m.m. — 4,5 m.m. vix = 15" vix 

7 å AE == = 150 — 
8 å bone SKEE 
9 å ne = 15" — 

10 å se = 18" — 
12 -— 10 — = 920" — 

14 — 12 — = 20" — 

| NG ee | 18 — 16 — 
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Størrelsen af den største cirkels Do.af den mindste = vinkelafstand. 

radius. 

20 m.m. 18 m.m. vix = 20" vix 

30 — 28 — = 920 — 

40 — 38 — = 20" — 

50 ==. 48 — 2000 

60 — 58 — = 920" — 

0 — 68 til 67 mm. vix 20" til 30" vix. 

Vi se altsaa at for cirkler med radius fra 6—9 m.m. sva- 

rende til en vinkelafstand af circa 19—19,30" fra fixationspunktet 

kunne vi se enkelt punkter, der ligger i ca. 15" afstand fra 

hinanden. Ved henimod 19 30" fra centrum stiger denne afstand 

til 18" og omkring 29 til 20”. For større afstande holder den 

sig kanske uforandret. Det bliver for cirklers vedkommende 

med radius over 60 m.m. (altsaa der, hvor grændsen for udbred- 

ningen af den maculære nervefiberbundt er) vanskeligere at con- 

trollere om sammensmeltning overalt er perfect, da formsansen 

her er sunket saameget, at linjen bliver mindre tydelig. Inden- 

for 8—909 sees derimod fusionsbilledet med største tydelighed. 

Disse forseg viser, at der ikke existerer corresponderende 

eller identiske retinalpunkter i absolut forstand. De viser imid- 

lertid tillige, at fusionsevnen i de forskjellige retinaldele ikke er 

lige stor. Naar man kommer ind paa den grændse, hvor fusionen 

holder op, ser man, at linjerne begynder at vige ud opad og 

nedad. Man kan til siderne holde linjerne sammen, men ikke 

opad og indad uden momentant. Jeg har søgt at finde ud, hvor 

stor forskjellen er ved at construere elipseformede figurer og 

fusioneret disse med cirkler. Lettest fusioneres de figurer, hvis 

lodrette diametre er lig den ved siden af staaende cirkels, og 

hvis korteste ligger horizontalt, medens at de diametre, der deler 

de 4 rette vinkler i 2 ligesore dele, have en længde, der staar 

midt imellem den længste og den korteste axe. Samlebilledet 

bliver et elipseformet, men med mindre forskjel mellem axerne. 

For nu at bestemme, hvor stor forskjellen i fusionsevnen 

er i den vertikale og i den horizontale del af S-feltet, har jeg 

construeret en serie af slige figurer. 
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Nedenstaaende tal angiver den største forskjel mellem cirklen 

og elipsen, der kan fusionere. 

Vertikalt staaende elipsoider. 

Størrelen af cirkelen. Længden af længste Do. af korte. Fusionsvinkelens 

axe. størrelse. 

6 m.m. 2 X Gis GB OG jg 25" 

7 — DSG EE 30" 

11 — NS OE 30” 

18 — 2 xx 18 — 2X 9 — 40* 

16 == 2x 18 — 92 x 13 —= 50" 

30 — 2 DIESEN SSN ER 1980” 

50 — 2X 50 — 2X40 — 1940” 

60 — 2x 60 — 2 X 45 — 2030* 

70 — 2x 70 — 2 XxX 55 — 2030” 

Horizontalt liggende elipsotder. 

6 m.m. PG Omm 2 DEE min! 20* 

7 WITNESS m20 
il = SON 20 
1 —= JE 20 
19 = 28 29 GE 20 
I —= WED 22 NE 20' 
er GN 20 
og NEON 20 
0 OS vir 30 

Vi se heraf tillige, at forskjellen paa vor fusionsevre i 

vertikal og horizontal retning er temmelig betydelig. Medens vi 

altsaa i vertikal retning kun kan fusionere linjer, der ligger 20" fjer- 

net fra hinanden, kan vi i horizontal retning fusionere punkter, der 

ligger 2930 gørad fra hinanden. Om afstanden tiltager yder- 

ligere længere ud mod peripherien kan ikke med sikkerhed be- 

stemmes uden ved at anvende større figurer med markerede, 

helst lysende contourer. 

Der er ogsaa en anden forskjel paa 2 cirklers fusion og 

paa fusionen af en cirkel og et elipsoid. Om de nærmest 
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centrum liggende dele foreløbig lades ude af betragtning, findes 

fusionsevnen for cirkelen i retning opad og nedad at være 

svagest. Saa er vistnok ogsaa tilfælde, naar man anvender 

elipsoider, men i vertikal retning bliver den dog større for 

disse end for cirkler. For de sidste gik fusionsvinkelen op 

til 15", for cirkelen med radius op til 9 mm., medens den for 

elipsoide overalt holder sig omkring 20". Der er et moment 

som her kommer i betragtning, og det er, at vi erfarings- 

mæssig lettere sammensmelter figurer, hvis grændser delvis 

falder sammen, saaledes som den elipsoide figur og cirkelen. 

Ellers viser dette forhold ogsaa hen paa at tillige fladeind- 

holdets størrelse spiller en rolle. 

Hvad der bevirker, at vi have saa ulige lettere for at 

fusionere i horizontal end i vertikal retning, tør jeg ikke 

udtale mig noget bestemt om. Muligens ligger grunden i den 

anatomiske anordning af nerveudbredningen, hvilken vi forevrigt 

ikke har nogen detailleret bekjendskab til. Rimeligvis tror 

jeg, det kommer deraf, at vi uafladelig convergere og divergere 

vore eine, saaat vi i horizontal meridianen og de denne til- 

grændsede meridianer faar stor øvelse i at fusionere. I retningen 

opad og nedad derimod bevæge vi altid vore øine i samme 

retning, hvorfor vi faa liden anledning til at øve os op. 

Jeg tror som før nævnt, ved disse forseg at have godtgjort, 

at der ikke existerer identiske eller corresponderende retinal- 

dele i den forstand, hvori de fleste hidtil have taget det. At 

saa ikke er tilfælde kan man ogsaa demonstrere paa en anden 

maade nemlig ved linjer eller andre figurer. Man maa imid- 

lertid her holde sig for øie, at muskelforholdene, naar linjer 

benyttes, lettere kan spille ind. 

Jeg har opkonstrueret nogle figurer, der viser, at vor evne 

til at fusionere divergerende linier ogsaa er ulige i de forskjel- 

lige retinaldele. At de vertikale retinalmeridianer divergere 

opad har før været paavist af flere. Man skulde følgelig vente, 

at to linjer f. ex., der paa papiret divergere nedad, skulde blive 

vanskeligere at fusionere end to, der divergere opad. Saa er 

ogsaa tilfælde, og forskjellen beløber sig til omtr. 29, hvilket 
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stemmer med Herings, Volkmanns og Donders" undersegelser. 

Qpad fusioneres temmelig let to linjer, der divergere 109. I hori- 

zontal retning kan man i et lidet stykke om centrum (svarende 

omtr. til 29) sammensmelte to linjer, der danner en vinkel 

paa 1769 opad eller nedad; udenfor denne strækning viger 

linjerne fra hinanden. 

Det skal bemærkes, at opeven hjælper ikke lidet til at øge 

vor fusionsevne. Har man anstrengt sig for længe, aftager 

den, indtil man atter er udhvilet. 

Ved anstillen af slige forsøg bliver vor øienstilling abnorm, 

idet vi ikke convergerer for den afstand, hvori objecterne 

befinder sig. Man kunde derfor tro, at man fra saadanne 

forseg intet kunde slutte med hensyn til den normale maade at 

se paa saameget mere, som det her ikke handler om legemlig 

seen, men om sammensætning af billeder med udstrækning i 

kun to dimensioner. Forsegene godtgjør imidlertid, at vi kunne 

se enkelt med disparate retinaldele. Betænker man derhos, 

hvor stor rolle læsning spiller for mange mennesker og hvor 

ofte netop disse maa søge lægehjælp paa grund af vanskelig 

fusion, indsees let, at det har sin praktiske betydning at studere 

disse forholde. Fr der saaledes en betydelig forskjel i begge 

øines refraktion, kan ved correktion med glas retinalbilledet 

paa det ene øie blive mindre end paa det andet. Hvis nu den 

behandlende læge tror paa den hidtil almindelig gjældende 

lære om identiske retinalpunkter, vil han ikke ordinere for- 

skjellige glas til hvert eie. Har han derimod forvisset sig om, 

at de identiske punkter ikke beror paa nogen medfødt egenskab, 

men at vi ogsaa, eftersom vi vænne os dertil, kan se enkelt 

med punkter, hvis indbyrdes afstand fra den horizontale og lodrette 

meridian paa hvert øie er temmelig forskjellig, vil hans ordi- 

nation blive anderledes. Vor therapi beherskes nemlig i stor 

udstrækning af vore theoretiske forestillinger. 

Man kunde indvende, at- de resultater, hvortil jeg er 

kommen ved at fusionere cirkler, hvis mindste radius ikke er 

mindre end 4 m.m. ikke kan overføres paa læsning, da de 

sædvanlig anvendte typer ikke har større fladeudstrækning 
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end 2—3 [] mm.; og at vi netop med de mest centrale dele 

se tydeligst. Da vi nu fixere med centrum, faa de dele, der 

ligger rundt om dette, størst betydning, hvorfor det sjælder at 

studere forholdene nærmest omkring. Heri maa vistnok alle 

være enige, men naar det gjælder læsning, har udstrækningen 

af 2—309 omkring centrum fuldt saa meget at sige som delene 

nærmest derom. Vi se nemlig ikke hvert bogstav for sig, men 

hele ord, idet samlingen af bogstaver i hvert af disse bliver 

som et tegn. k | 

Forøevrigt har jeg gjort en hel del undersøgelser med at 

fusionere større og mindre bogstaver og fundet at delene 

nærmest omkring centrum slet ikke har mindre, men heller 

større fusionsevne end de mere peripheriske. Bogstaver af 

en heidedifferents af 2 m.m. lader sig sammensmelte. At der 

her handles om en virkelig fusion og ikke om en abstraktion 

af det mindste bogstav, kan let vises ved at forsyne dette med 

et lidet mærke eller endnu bedre ved at dreie det mindste om 

saaledes, at det kommer til at helde til siden. Straks for- 

strækkes da samlebilledet, indtil det mindste tilslut træder frit 

ud. Ved slige prøver maa man selvfølgelig anvende udklippede 

bogstaver. 

Efter forsegene med bogstaver at dømme skulde altsaa vor 

fusionsevne lige omkring centrum være større i retning opad 

nedad end en grad eller saa udenfor centrum. 

Ved seen af gjenstande med udstrækning i 3 dimensioner 

kommer de lateralt for centrum og nær ved dette beliggende 

retinaldele mest i betragtning. Hermed se vi i størst udstrækning 

de dele, der ligger bagenfor fixationspunktet. Det er disse dele, 

som afbildes mest forskjellige i hvert øie, og som sammensmeltede 

i dobbeltbilledet gjør, at dette fremtræder med relief. Herpaa 

har allerede Leonardo da Vinzi for over 400 aar siden gjort 

opmerksom. Man skulde ifølge dette tro, at formsansen paa 

den nær til fixationspunktet liggende temporale side var større 

end paa den tilsvarende nasale, der jo bliver mindre opøvet. 

Dette har jeg ogsaa for allerede 20 aar siden fundet, altsaa længe 

før jeg studerede disse forholde neiere. 
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Hvad angaar sammensmeltning af lys- og farveindtryk, da 

er dette endnu et nok saa lidet studeret capitel. Da lyssans er 

den fundamentale betingelse for alle visuelle indtryk, siger det 

sig selv, at den ulige fordeling af lys og skygge mægtig maa 

bidrage til objekternes legemligseen. Her som ved formsans 

bliver selvfølgelig det indtryk vi faar fra hvert øie forskjelligt, 

da lysfordelingen aldrig bliver den samme, naar gjenstanden ses 

fra forskjellige punkter, der have forskjellig sideafstand. Derhos 

vender vi ofte et eie mod lyssiden og forskjellen maa da blive 

endnu større. Ved binoculært syn bliver selvfølgelig disse ulige 

indtryk combinerede. 

Man har, saavidt jeg ved, til datum kun bestemt, hvor store 

lysdifferentser, vi er istand til at sammensmelte, naar det ene 

eies S-felt i sin helhed dækkes af et lysabsorberende medium, 

medens det andet øie lades frit. Man faar da det samme indtryk, 

som om lysmængden paa begge sider skulde være bleven nedsat. 

Dette vedvarer, indtil den mængde af lys, som man berøver det 

ene eie, har naaet et vist punkt, hvilket indtræder, naar den 

mængde lys, der slipper igjennem, beleber sig til ca. 60. Udover 

dette indtræder pludselig opklarning; det funktionelle baand 

bliver da paa en maade sprængt; retinalbilledet af det eie, der 

dækkes af det mørke glas, kommer da slet ikke til vor bevidsthed 

trods at vi, naar vi lukker det frie øie med det andet kan læse 

den fineste stil igjennem glasset. Fechmer har benævnt dette 

forsøg paradoxt, thi det kan synes paafaldende, at S-feltet opklares, 

naar der faktisk kommer mindre lys ind i vor hjerne. Betragter 

man imidlertid indtrykket af mørkt som et positivt indtryk 

ligesaavel som indtrykket af hvidt, paa samme tid som man har 

in mente, at hvad vi opfatter, ikke er indtrykket fra hver retina 

for sig, men fællesindtrykket af begge, kan man jo paa forhaand 

vide, at saa maatte blive tilfælde, naar differentsen mellem ind- 

trykkene overskred maalet for, hvad vi kunde sammensmelte. 

Vanskeligere forekommer det mig at forklare sig, at for- 

skjellen paa et givet lysindtryk, naar det faaes igjennem blot 

det ene, og naar det faaes igjennem begge, ikke er mer end 

1/15 til 1/18, 
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Ved ulige oplysning af begge øines S-felter optræder ofte 

væddestrid mellem begge eine saavel naar hele S-feltet paa den 

ene side bliver fordunklet som naar enkelte partier deraf paa 

den ene side bliver stærkere belyst end paa den anden. 

Bliver paa den ene side lyset, i forhold til hvad det er paa 

den anden, betydelig stærkere, kommer udtrykket fra den side, 

hvor lysindtrykket er stærkest til at dominere. Dette har Aubert 

allerede for 30 aar siden fremhævet. Anstiller man forsøg med 

stærke lysintensiteter kan man faa noksaa forbleffende resultater. 

Fordunkler man saaledes hele den peripheriske del af S-feltet 

paa den ene side, idet man f. ex. sætter et stetoskop for eiet 

og ser mod den lyse himmel, kan man let ved smaa bevægelser 

af stetoskopet placere det centralt stærkt oplyste parti ind i en 

forholdsvis svagt belyst del af det ubedækkede eie. Staar saaledes 

en mand imellem iagttageren og vinduet, kan man komme til at 

se et hul tvers igjennem dennes hoved. Lægger man sig ned 

paa en sofa og stiller en fenestreret stolryg ca. 0,5 m. foran 

øinene, saaledes at stolryggen delvis dækker en stærk lysende 

lampekuppel, vil eftersom vi lukker det ene eller det andet øie 

forskjellige dele af lampekuppelen blive dækket af stolryggen, 

der vil aftegnes i det dybeste sorte mod den lysende baggrund. 

Se vi derimod samtidigt med begge eine, vil alle de dele af 

lampekuppelen, der ses med hvert øie, fremtræde i sin helhed, 

medens der af den del af stolryggen, der dækker lampekuppelen, 

kun bliver nogle fortrukne rester tilbage, hvilke representere de 

dele, der i det fælles S-felt dækker over kuppelen. I efterbille- 

derne for hvert enkelt eie derimod fremtræder stolryggen i sin 

virkelige form med stor tydelighed. 

Man har endnu ikke, det jeg ved, søgt at bestemme, hvor 

store differentser vi kunne sammensmelte, naar der paa mindre 

dele inden synsfelterne frembydes for hvert øie uligheder i lys- 

styrke. Man kan gjøre dette enten derved, at man fremstiller for- 

skjellige pigmenter (graat altsaa) af en bestemt lysstyrke og lægger 

disse paa en graa bund, hvis lysstyrke staar midt imellem de to pig- 

menter, der skulle sammensmeltes. Ved hjælp af rotationsskiven 

lader der sig let gjøre at fremstille slige pigmenter, idet man 
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tager en hvid og en sort skive, hvis relative lyshed man først 

har bestemt photometrisk. Denne methode skulde man tro, var 

den mest fuldkomne, da man derved vilde faa en garanti for, at 

fusionen blev fuldstændig, idet samlebilledet da vilde forsvinde i 

bunden, hvis indtrykkene fra hvert øie forenedes. 

Efter at have anstillet nogle forseg for at komme efter, hvor 

stor indfiydelse bundens større eller mindre lyshed udevede, opgav 

jeg forelebig denne methode. Jeg fandt nemlig, at om man 

anvender en hvid og en sort skive, kommer ikke den, der mest 

contrasterer mod bunden til at udøve den mægtigste indflydélse 

paa samlebilledets udseende, saaledes som man paa forhaand 

skulde tro. Paa en hvid bund, der meget nærmer sig den hvide 

skive i lysstyrke, gjør dog den hvide sig lige saa hyppigt gjæl- 

dende i samlebilledet som den sorte, trods dettes store contrast 

mod bunden. 

Jeg har derfor valgt en anden methode, hvorved controllen 

visselig bliver mindre sikker, men som jeg dog tror giver nok saa 

paalidelige resultater. Efter at have ved hjælp af rotationsskiven 

fremstillet en række pigmenter af forskjellig lysstyrke (idet jeg 

har brugt et sort og et hvidt, hvis lysstyrke phometrisk bestemt 

temmelig akkurat har været som 1:88) har jeg prøvet om disse 

kunde fusioneres i samlebilledet. Hvis dette har givet et blivende 

indtryk, saaledes at al væddestrid mellem begge eines indtryk 

er forsvundet og samlebilledets lysstyrke tillige er bleven mindre 

end det lyseste af de % prøveobjecter, har jeg antaget, at en 

fusion har fundet sted. 

For svagere lysindtryk synes det at være saa, at de største 

lysdifferentser, der kan sammensmeltes, er dem, hvor forskjellen 

mellem det lyseste og det mørkeste objekt bliver lig ca. */3 af 

det førstes lysstyrke, naar denne betegnes efter gradeantallet 

af den hvide sector paa sort bund. Saaledes kan en skive, hvis 

lyshed svarer til 169 fusioneres med ep, hvis lyshed er lig den 

af 50, forskjellen altsaa = 119. Ligesaa skive lig 30" og do. 

lig 409 med en paa 89; differents = 229 og 820; derimod kan 

jeg ikke fusionere en skive lig 509 med en lig 8”. En paa 600 

kan derimod fusioneres med en paa 169 differents = 449, Dette 
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forhold gjælder dog ikke, naar de anvendte prøver have en 

stærkere lyshed. En ublandet hvid skive kan paa sort og paa 

graa bund fusioneres med en, der svarer til 60%. Paa hvid 

bund lykkes dette dog ikke. 

Muligens kan her, som ved fordunkling af det hele S-felt 

paa det ene øie conjugerede intensiteter paavises. 

Naar lysindtrykkene ei kan fusioneres, opstaar som bekjendt 

væddestrid. Det indtryk, man først faar, overveier da for en 

tid. Lukker man saaledes det øie, der staar lige over for det 

lyseste object, kommer samlebilledet, naar man aabner eiet, for 

en tid til at være ligt det mørkeste object og vice versa. 

Aldrig bliver ved lysdifferentser i mindre dele af S-feltet 

det andet øies indtryk ganske annihileret, undtaget naar det 

gjælder stærkt lysende indtryk (vide p. 12). 

Forholdene ved farvesamsen ere i flere henseender lig dem 

for lyssansens vedkommende. Frembydes for hvert eie ulige 

farver, ser man Snart den ene snart den anden prævalere i samle- 

billedet.  Ligesaa afhænger farveopfattelsen af hvilken farve 

man først ser. Holder man f. ex. et redfarvet glas for det ene 

pie, saaledes at det ikke dækker dettes hele synsfelt, medens 

det andet eie holdes lukket, vedbliver om man har fixeret et 

hvidt object, dette at være rødligt, naar det andet eie aabnes, 

om end farven taber i intensitet. Ser man derimod paa det 

hvide object først og saa aabner det øie, der er bag glasset, 

bliver farven meget mindre fremtrædende. 

Flere have fundet, at naar man anvender farvede glas 

bliver, hvis disse dækker det hele S-felt paa den ene side, for- 

holdet det samme som naar man anvender røgglas eller episco- 

tister, idet at farven opfattes, hvis glasset ikke absorberer mere 

end 80 %. Dette gjælder om man ser paa hvidt papir. Ser 

man paa det langt stærkere lys fra hvide skyer, ses farven, selv 

om kun 10 9 slippes igjennem. Mængden af lys, som glassene 

slipper igjennem, skulde saaledes være bestemmende for, hvor- 
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vidt vi under disse omstændigheder faar nogen farveopfattelse 

eller ikke. Dette har saaledes baade Aubert og Pamum fundet. 

Imidlertid gaar det ikke an at drage slutninger af slige forseg, 

fordi lysabsorbtionen ikke behøver at have noget med farven at 

bestille. Det kan jo ikke være andet end farveintensiteten, der 

her bliver det bestemmende, hvorfor det gjælder at fastsætte 

størrelsen af denne. Saavidt jeg ved, har der aldrig været gjort 

nogen saadan bestemmelse. Jeg havde tænkt iaften at kunne 

meddele resultatet af forseg med glas, hvis farveintensitet var 

bleven fastsat, men det har ikke været mig muligt endnu at faa 

udført det ubetydelige arbeide, som jeg ikke selv har kunnet 

gjøre paa det dertil nødvendige apparat. 

Ved forseg med pigmenter af ens lyshed og af en bestemt 

farveintensitet har jeg fundet, at complementære farver af en 

temmelig stor intensitet kan fusioneres sammen til graat. Jeg 

har til disse forseg fornemmelig anvendt de samme pigmenter, 

der ere brugte til de chromatoptometriske tabeller — altsaa for- 

skjellige nuancer af hvad jeg har kaldt de 4 physiologiske hoved- 

farver, der altid give graat lys af en bestemt nuance, naar de 

forenes i lige dele — 1809 til 180” — paa rotationsskiven. 

For saameget som muligt at holde forstyrrende lysdifferentser 

borte, har jeg lagt pigmenterne paa en graa bund af samme 

lyshed som det, der fremgaar af lige dele af hvert af de com- 

plementære farvepar. Herved faar man tillige en fin prøve paa, 

om pigmenterne blive fusionerede i samlebilledet til rent graat. 

Af rødt—grent kan jeg efter en kort tids forleb fusionere 

de stærkeste nuancer, svarende til no. 18 paa mine farvetabeller. 

Af blaat—gult derimod maa jeg gaa ned til 1609, altsaa tage 

en intensitet, som ikke er halv saa stærk og alligevel lykkes 

fusionen kun med vanskelighed. 

Sammenlignes dette med den lysforskjel af graat, som vi 

kunne fusionere, bliver der en stor forskjel til fordel for lys- 

sandsen.  Forsøg med glas synes ogsaa at vise, at farveindtryk 

af forskjellig art vanskeligere sammenarbeides end ulige lysind- 

tryk. Det synes, som om det functionelle baand mellem begge 

øine, hvad farven angaar, er temmeligt svagt. Selv nok saa 
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svagt farvede glas, sat for det ene øie, NB. (saaledes at hele 

dettes synsfelt dækkes deraf) giver oftest ikke nogen fornem- 

melse af farve, hvis vi ikke se paa stærkt oplyste gjenstande, 

saa at contrasten virker til at fremkalde complementærfarven. 

Saa er ialfald tilfælde med mig og flere andre, som jeg har 

undersøgt. 

I det daglige liv faar vi heller ikke en saa stor øvelse i at 

fusionere forskjelligt farvede objecter. Kun under visse omstæn- 

digheder kan der opstaa temmelig betydelige differentser. Saa- 

ledes naar det ene øie bliver belyst fra siden af, idet lyset 

trænger ind igjennem sclera; herved bliver temmeligt stærkt 

redt lys diffunderet i det ene eie. Frembydes der nu et lyst 

parti paa merk bund, maa det saaledes belyste eie se dette 

parti som grenligt, medens det andet øie, der er bleven be- 

skyttet for lyset ved ansigtsformationen, vil se det i sin natur- 

lige farve. 

Optræden af glans, som nogle forfattere tror at have set 

ved fusionering af forskjellige farveindtryk, har jeg aldrig be- 

mærket. Kommer dette, har det sandsynligvis sin aarsag i, at 

vedkommende har taget 2 objecter, hvis lyshed har været meget 

forskjellig. Dette mener ogsaa Aubert. 

Af det foregaaende fremgaar, at betydelige differentser baade 

af form, lys og farve ved binoculært syn kan blive sammen- 

smeltede i et fællesbillede, der af skikkelse, lyshed og farve 

derved bliver en mellemting af de 2 retinalbilleder. 

Det er dog ikke alene den elasticitet, hvormed vort syns- 

organ er udstyret, som her gjør sig gjældende; psychiske pro- 

cesser spiller tillige kraftigt ind, idet suppleringer, abstractioner 

og syntheser bidrage til at virke mod de forstyrrende momenter, 

der ellers vilde gjøre sig gjældende; thi dobbeltøiet er nemlig 

langtfra at være et fuldkomment apparat, set fra et fysisk 

standpunkt. Af denne grund se vi, f. ex. om vi fixere 1 af 2 

stave, der i dybdimensionen staar i en vis afstand fra hinanden, 
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aldrig 3, men altid kun 2, hvis vi ikke tvinge os til at se 3, 

ved at fæste vor opmærksomhed derpaa. 

Af mægtig indflydelse er den fine formsans og farvesans, 

hvormed vor nethindes centrum er udrustet. Naar vi ville under- 

søge de gjenstande, der falde indenfor vort synsfelt, sondere vi 

det med retinalcentret, idet vi concentrere vor opmærksomhed 

paa, hvad der her afbilder sig. 

For bevægelsesindtryk er derimod retinalperipherien udstyret 

med en finere opfattelse end centrum, ligesom ogsaa lyssansen 

er fuldt saa fin i peripherien i mørkt rum og selv ved dagslys 

staar den kun lidet tilbage for centrum. At alt dette virker 

til at forheie og ikke til at formindske vor opfatning af det 

seede, ligesom det ogsaa bliver i vor sikkerheds interesse, er let 

forstaaeligt. Skulde alt fremtræde lige tydeligt, vilde vi have 

desto større vanskelighed ved at fæste vor opmærksomhed ved 

noget enkelt. Men selv saaledes som vort synsorgan er, maa 

vi lære os op til at abstrahere fra meget, der ikke lader sig 

fusionere. Hvad der gjør os dette lettere, er den omstændighed, 

at retinalperipherien udtrættes langt hurtigere end peripherien. 

Forøvrigt naar mange visuelle indtryk ikke frem til vor 

bevidsthed. Som et exempel herpaa kan nævnes Fechners para- 

doxe forsøg, hvor indtrykket fra det ene øie ved en vis fordunkling 

forbliver ubemærket. Dog viser forholdet med pupillerne, at det 

ikke bliver uden virkning. Overskygger vi nemlig det øie, der be- 

finder sig under det mørke glas, udvider pupillen sig paa det andet 

øie, skjønt vi som nævnt ikke mærker nogen aftagen af belys- 

ningen; tager vi atter dækket væk, contraherer den sig uden 

at vi mærker, at belysningen tiltager. I andre tilfælder, hvor 

vi ikke ere os forskjelligheder i begge retinalbilleder bevidst, 

kan disse dog senere udleøses ved efterbilleder, der viser, at 

virkningen deraf kan vedvare, selv naar incitamentet har op- 

hørt at virke. 

Trykt den 14te Febr. 1898. 
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Nye bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse 
i Norge. 

Af 

Axel Blytt. 
(Fremlagt i den math.-naturv. klasses møde den 10de december). 

JER samme titel som nærværende afhandling har jeg i 

Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger for 1882 no. 1, 

1886 no. 7 og 1892 no. 3 meddelt endel nye og mere bemærk- 

ningsværdige fund af karplanter inden vort lands grændser. 

Disse meddelelser fortsættes her. Fund, som andensteds er offent- 

liggjorte, forbigaaes i regelen. 

Af arbeider, som afhandler karplanternes udbredelse i Norge 

og som er trykte, siden min sidste fortegnelse udkom, kan for- 

uden endel mere spredte notiser mærkes først og fremst Nor- 

mans store arbeide over vor arktiske flora, af hvis specielle og 

oversigtlige del halvdelen er trykt (Chria. 1894 og 1895). Den 

samme forfatter beskriver i selskabets forhandlinger 1893 no. 16 

de nye former, som han har truffet under sine mangeårige under- 

søgelser af vor arktiske flora og hvoraf 8 af ham ansees for at 

være nye arter. OQve Dahl har offentliggjort en række afhand- 

linger om vegetationen i Nordmøre, Søndmøre, Nordfjord og 

Søndfjord og i de tilstedende dele af Lesje, Lom og Våge i 

Chria. Vid. Selsk. Forb. 1892 no. 11, 1893 no. 21, 1894 no. 11 

og 1896 no. 3. Foruden andre interessante fund opdagede han 

på Kin i Sendfjord den for Skandinaviens flora nye Saxifraga 

hypnoides, en ægte vesteuropæisk plante. E. Jørgensen har i 

Chria. Vid. Selsk. Forh. 1894 no. 8 beskrevet den interessante 

Vid.-Selsk. Forh. 1897. No. 2. 1 
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flora i Reisendalen og de tilstødende dele af Lyngen. Han op- 

dagede den for Norges flora nye Trisetum agrostideum, som 

forhen var kjendt fra Torneå Lapmark. 0. Å. Hoffstad har i 

Stavanger museums årsberetning for 1891 (Stavanger 1899) 

trykt en fortegnelse over dei Stavanger amt fundne karplanter. 

Og G. Kiikenthal har i Mitth. Thör. Bot. Ver. Neue Folge 

Heft V (1893) p. 12—19 givet endel meddelelser om kritiske 

carexformer fra Norge. 

I nærværende fortegnelse er som sædvanlig finderens navn 

tilføiet i parenthes. Ved et ,if.* foran navnet betegnes, at jeg 

ikke har seet exemplarer fra det angivne findested, og at an- 

givelsen sker på den nævnte finders auktoritet. Når finderens 

navn anføres uden noget ,if.*, har jeg havt anledning til at se 

exemplarer. Ved et (!) efter findestedet betegnes, at jeg selv 

har fundet eller seet planten på det angivne sted. Til alle dem, 

som har meddelt mig sine fund, frembærer jeg herved min 

bedste tak. 

De oftest nævnte finderes navne er forkortede på følgende 

måde: C.= gårdbruger M. Christensen (i Ås). D. = over- 

lærer J. Dyring. E. = frk. Helga Eide, nu fru Parr. H. = 

stud. art. Jens Holmboe. Ho. = cand. real. Hoffstad. K. = 

cand. real. B. Kaalaas. L. = fiskeriinspekter Å. Landmark. 

N. = cand. real. R. T. Nissen. R. = fabrikbestyrer E. Ryan. 

S. = stud. real. C. Størmer. 

Mærkeligere former, som ikke forhen er anmærkede for 

Norge, er fremhævede ved fede typer. 

Equisetum pratense Ehrh. Stordeen (K. Rogne if. 0. Dahl). 

E. palustre L. 3. polystachyon Wg. Lister: Gunnarshaug (). 

E. hiemale L. Norderhov: Frog, i ter levskov sammen 

med liljekonval, platanthera o. s. v. (H.). forma ramigera 

Al. Br.  Mjesens bred ved Hamar kirkeruiner (N. Wulfsberg). 

E. variegatum Schl. Heen jernbanestation. (N. Brybn og 

F. Kiær). 

E. scirpoides Mich. Lilleelvdalen (). Øier: våde kalk- 

klipper øverst i uren under Håkna 350 m. o. h. (8.). 
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Polypodiuum rhæticum L. Kvernes: Tussen (Lossius). 

P. Robertianum Hoffm. Birid: Undset på kalktuffindestedet 

samt mellem Eriksrud og Kræmmerodden (!. Øier: ur under 

Håkna 8350 m. o. h., klipper ved Laugen nedenfor Hunderfos 

160 m. o. h. og ved veien nedenfor Fossegården 200 m. o. h. 

(S.). Nordre Froen: ved Vinstraelven (if. K.). 

Aspidium Lonchitis Sw. Eidanger fl. st. (D.). Storde: 

Dyvik nær stranden; Skånevik: tem. hyppig på Skuta 700 m. 

o. h. og Håfjeld 870 m. o. h. (if. K.). 

A. Braunti Spenn. Bygland: Ose (if. Bryhn). Dalen ved 

Bandak i mængde 100 m. o. h. (if. K.). 

Polystichum Oreopteris DC. Flakstad i Lofoten (1..). 

Cystopteris sudetica Al. Br. et Milde. Denne for Skan- 

dinaviens flora nye, forhen i Sudeterne, Karpatherne og på et 

sted i Østsibirien fundne bregne blev i sommer opdaget af 

Kaalaas ved Vinstraelven i Gudbrandsdalen, hvor den voxte 

i dybe, vanskelig tilgjængelige kløfter ved elven i selskab med 

C. montana og Cinna arundinacea B pendula. Ligesom OC. mon- 

tana har den en krybende rodstok med fjerntstående blade, og 

bladstilken er længere end pladen, det nederste par hovedfinner 

altid længere end det følgende. TI disse henseender afviger de 

nævnte to arter fra UC. fragilis. Mellem UC. sudetica og UC. mon- 

tana er der følgende forskjel. Hos UC. montana er bladpladen 

delta- æg-deltaformet; den nederste hovedfinnes nederste nedad- 

vendte bifinne er længere end den næstfølgende og omtrent af 

størrelse med den tredie eller fjerde hovedfinne regnet nedenfra. 

Bladstilkens og rodstokkens skjæl æg-lancetformede, langt til- 

spidsede, med tyndvæggede celler.  Sleret (som hos UC. fragilis) 

alm. glat, sjelden sparsomt kjertelhåret. Hos UC. sudetica der- 

imod er bladpladen æg- eller bredt ægformet; den nederste 

hovedfinnes nederste nedadvendte bifinne kortere end den føl- 

gende og omtrent af størrelse med den sjette eller syvende 

hovedfinne regnet nedenfra. Bladstilkens og rodstokkens skjæl 

alm. ægformede eller bredt ægformede, kortspidsede med mere 

tykvæggede celler end hos U. montana. Sløret tæt og kort kjer- 

telhåret. De af Kaalaas meddelte exemplarer ligner godt exem- 
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plarer fra Tydskland, og tegningen (fig. 162) hos Luerssen | 

(Rabenhorst Kryptogamenflora Deutschlands p. 476) ligner i den 

grad, at den godt kunde være gjort efter vor norske plante. . 

C. montana Bernh. Støren: bredden af Gaua 190 m. 0. h., 

Høgåsen syd for Esphaug (if. Wille). Fåberg: ovenfor Skålsvea 

300 m. o. h. (8.). 

Asplenium crenatum Fr. I Ringebo, hvor jeg samlede den, 

i selskab med subarktiske planter, såsom Polypodium Phegopteris, 

Stellaria nemorum, Aconitum, Geranium silvaticum, Ranunculus 

acer, Chrysosplenium alternifolium o. s. v. (); ved Laugen 

nedenfor Randklev i Ringebo fl. st. i stor mængde (if. K.). 

A. Adianthum migrum L. Stavanger: Bjergsted (if. K.). 

A. viride Huds. Alm. på skiferne i Sand, Suldal, Skånevik 

og på Stordøen, i Skånevik op til 900 m. o. h. (if. K.). Flak- 

stad (if. pastor J. R. Landmark). 

Å. Breymi Retz. Dalen ved veien til Eidsborg 150 m. 

ob EK): 

A. ruta muraria L. Støren: Toppen af Mandfjeld 628 m. 

0. h. (if. Wille). 

Blechnum Spicant L. Stokke: sendenfor Vagtberg skole 

(if. ex. i herb.); Chria.: sparsomt ved Småvandene østom Mari- 

dalsoset (H.), Vættakollen sparsomt (stud. art. Magnus), Bærum 

i dalen mellem Ramsås og Ringsås (if. D.); Asker: Stabæk- 

kleven i Solimarken og Ånnerudmarken (lærer Ånnerud); Onse: 

Dale (en steril tue if. R.); Opkuven i Nordmarken med frugt 

gartner Novik og cand. mag. Å. Andersen); Lier: Eksæteren 

(gårdbruger H. Thorgersen); Svelvik: Tømmeråsen (A. Killing- 

stad if. D.); Lenskollen i Vivestad (cand. real. Alexander); 

Støren alm. (if. prof. Wille); Langesundsfjorden ind til Preste- 

bakken ved Eidanger kirke; Hovind i Tin (D.); Flakstad (if. 

J. R. Landmark). 

Allosurus crispus Bernh. Bøeherred på veien til Åmotsdal 

(if. doktor Hoch). 

Hymenophyllum Wilsoni Hook. Humlevik på Tysnesøen; 

Stordøen: Guldberg ved Lervik og Dyvik, m. alm. i Tyse- 
skaret til 400 m. o. h., Valvatne og Fitje; Bemmelen: Siggen 
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i uhyre masser i en kløft på vestsiden; Bergen: ved Svartediget 

og på nordsiden af Ulriken overalt i stor mængde; Udburfjeld 

og Bergestakken ved Fossan i Hegsfjord fl. st. i mængde; An- 

dersåen m. fl. st. i Lysefjorden; Førre i Jøsenfjorden i Hjelme- 

land; Lifjeld og Rosheimnibba i Sand (alt if. K.). På Marøen 

i Rugsund voxer den på træstammer (if. Fridtz), i Sønd- og 

Nordfjord findes den (if. K. og Ove Dahl) ikke blot på klippe- 

vægge, men også på stene og flad mark. 

Botrychium simplex Hitch. forma composita Lasch. 

Luerssen in Rabh. Krfl. D. fig. 181 n. r. Porsgrund (M. N. Blytt). 

B. ternatum (Thunb.) Sw. Herland: Bjørk tæt ved 

Lundebytjernet (Omang). Gjeløen opfor Kasekilden på høiden ()). 

Ophioglossum vulgatum L. Eker: Ekenes ved Mjøndalen 

(cand. real. Hoel). Tjøme: Eiene (Ho.). Tjølling: Østbystranden 

(0. Dahl), Vikere (Hoel) og Skjæggestadholmerne i Vikskjorden 

(N.); Vasholmen i Raueer (fru T. Resvoll). 

Pilularia globulifera L. Jæderen: Figgenelv ved Sele (L.). 

Isoétes lacustris L. Sandefjord: Goksjø; Gopledal ved 

Farris (Ho.). Florø (L.). 

I. echinospora Dur. Hardanger: Eide (if. Craig in Transact. 

Bot. Soc. Edinb.). Graven (Havås). Sandøe ved Skjærgehavn (L:.). 

Sandefjord: elven fra Goksje (Ho.). Flakstad (L.). 

Lycopodium inundatum L. Homsli i Kleivgrænden i Fyris- 

dal (!. Rosheimnibba i Sand og Skarnuten i Suldal til 500 m. 

o. h., Skånevik (if. K.). Vennesla: Moseid (Røskeland). Hiter- 

dal (if. Wille) Glemminge: Hjørnered (if. R.). Bygland: 

Vasenden Gf. Bryhn). Florø (L.). Lister: Hauge (). 

L. complanatum L, Drangedal (Eng). Flakstad (if. J. 

Landmark). Onseø (if. B.). Foldalen (). 

Selaginella spinulosa Al. Br. Eidanger: Østvedt på stran- 

den på torvbund (if. D.). Vestgårdkilen på Vasserland på stran- 

den (if. Bryhn). 

Alopecurus migricans Hornem. Tjelling: Lamøeen på Viks- 

fjordens strand, formodentlig det samme sted, hvor den alt blev 

fundet af M. N. Blytt (). 
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Holeus lamatus L. B argenteus (R. 8.).  Thorsholmstranden — 

nær Tønsberg Tende (). Solstrand i Os (). 

H. mollis L. Jarlsberg: Våle prestegård (C.). Helle- 

sylt (S.). 

Hierochloa alpina R. S. Mellem Allapen og Storfjeldet i 

Bardo (L.). 

Catabrosa aquatica P. B. Karmøen: Akrehavn (E.). 

Cinna arundinacea L. var. pendula. A. Gr. Ved Vinstra- 

elven i Nordre Froen (if. K.). Skolmedalen, en sidedal til 

Dokka i Nordre Land (L.). 

Calamagrostis Epigeios Roth. Saltdalen: Fiskevågflauget (L.). 

C. stricta Hartm. var. borealis Læst. FI. D. t. 2949 f. 2. 

Bardo: Rubben (). 

C. lappomica Hartm. Bardo: mellem Allapen og Stor- 

fjeldet (L.). 

C. lanceolata Roth. Eidanger (L.). 

Ammophila arenaria Bl. 'Thorsholmstranden nær Tønsberg 

Tønde ()). 

Corynephorus camescens P. B. Lister: i mængde i sand 

langs havet fra Huseby vestover til Tjørve, også et stykke fra 

søen ved Hanangervand (!). 

Ara alpina L. Skånevik: Skuta 720 m. o. h. på skifer 

(uKe): 

Å. flexuosa L. * uliginosa (Wh. & Bngh). Lister: Hauge ()). 

Vahlodea atropurpurea Fr. Hevasdalen mellem Valle og 

Fyrisdal 880 m. o. h. (1). 

Airopsis præcor Fr. Ede (N.). 

Avena pubescens L. Flakstad (if. J. R. Landmark). 

Triodia decumbens P. B. Numedal til Rollag, hvor den er 

alm. omkring Venås og Alfstad (J. Thomle). 

Poa serotina Ehch. Jarlsberg: Våle (1). 

P. hybrida Gaud. Øier: Vedumsdalen 550 m. o. h; 
Sendre Froen: Augladalen (S.). Sandsvær: Såtvedt (J. Thomle). 
Østre Gausdal ved elven, Svatsum sj. (if. R.). Ås: Nordreås (C.). 

Glyceria aquatica Sm. Chria.: Østensø (plantet)! 
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G. plicata Fr. Porsgrund: i en grøft mellem jernbane- 

stationen og Lilleelven i mængde (L.). 

G. remota Fr. Østre Gausdal et par steder (if. R.). Øier: 

Skålsvea 330 m. o. h. (S.). Exemplarer fra Vang på Hede- 

marken (Kinck), tilhører en Poa, hvorfor dette voxested bør udgå. 

G. vilfoidea (Ands.) Th. Fr. in Öfv. K. Vet. Ak. Förh. 
1869 n. 2 p. 139 tab. IV. Alten: Elvebakken og Tverelvdalen, 

formodentlig ved udløbet af elven (BI. herb., finderen ei an- 

givet, sandsynligvis Norman). Bosekop, Talvik 1895 (G. Lager- 

heim, som var den første, der gjorde opmærksom på dens fore- 

komst i Skandinavien). Kåfjord i Alten på strand, som over- 

svømmes ved springflod (L.). 

G. distans Wahlenb. Tjøte (L.). 

G. procumbens Sm. Malme ved Mandal på ballast (L.). 

Melica umiflora Retz. Tjølling: Skjæggestad ved Viks- 

fjorden (N.). 

Cynosurus cristatus L. 'Tensberg Tende ved en skovsti 

(Hoel). Lister: Hassel (). 

Festuca silvatica Vill. Tjølling: Kjerringfjeld, Ula (0. 

Dahl. Haugefos i Holme pr. Mandal (L.). Dalen ved Bandak 

(if. K.). Tønsberg Tønde (. Chria.: Nesodden på vestsiden 

ovenfor Granerudstøen og Svestad (S.)! 

F. littorea Wahlenb. Larvik: Tolderodden (!). 

F. gigantea Vill. Jarlsberg: Grøstad i Våle (C.).  Haugefos 

i Holme pr. Mandal (L.). Tjølling: Botten (). Vestom Toens- 

berg Tende (Hoel). 

Bromus Benekeni (Lge.) Sandøkedal: Grenåsen (lærer A. 

E. Røskeland). 

B. serotinus Benek. Findås prestegård (E.). 

B. racemosus L. Fr. Herb. norm. fasc. VI n. 90. Trome 

ved Arendal på eng mellem Ferrevig kirke og Storeng (cand. 

real. E. Jørgensen). Ny for Norge. 

Brachypodium silvaticum R. 8. Chria : Solbakken på Nes- 

oddens vestside (!). 

Triticum junceum L. Karmøen: Akrehavn (E.). Tjølling: 

Ula (). 
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T. strictum Deth. Fr. Herb. norm. fasc. IT n. 79 (men 

vor har meget smale sammenrullede blade). Den er slankere 

og finere end I. c. fase. XI n. 92. Kalnes ved Tønsberg på 

sand 100 fod fra seen (C. Holtermann). Om den voxer vildt 

eller er indført ved ballast, vides ikke. Ikke fer bemærket 

i Norge. 

Elymus arenarius L. Med grenet ax ved Elvegård ved 

Skjomenfjord (L.). 

Carex pulicaris L. Vestby: Linnestad (C.). 

C. nardina Fr. Solvågtind i Junkersdalen (Fridtz). Bardo: 

mellem Allapen og Storfjeldet (L.. Formen med rette blade 

blev samlet på fjeldene i Junkersdalen 1897 (D.). 

C. microglochim Wahlenb. Svatsum (if. R.). 

OC. rupestris All. Skånevik: Skuta 720 m. o. h. (K.). 

C. incurva Ligthf. Karmeen: Akrehavn (E.). Hvaleer: 

Buvik (if. C. Holterman). 

C. divulsa Good. Den ægte med grenne ax, de nedre små- 

ax fjernede fra de andre, og sammensatte har vi kun fra Chri- 

stianssand: Odderø paa kalkgrus; Randesund: Romstel (Fridtz); 

Mandal (Murbeck). En form, som ligner den, men med alle 

småax usammensatte, fra Kvivig i Høivåg (Fridtz), Boreen 

(Tråen) og Vold i Bærum 'M. N. Blytt). Dette til berigtigelse 

af min angivelse i Chr. V. S. Forh. 1892 n. 3 p. 15. 

C. teretiuscula Good. Alten: Lampe (L.). 

C. heleonastes Ebrh. Søndre Froen: myr nedenfor Stor- 

haugsæter nær bækken mod Kantli (!). 

C. elongata L. Jarlsberg: Våle (). Gran (J. Thomle). 

C. remota L. Tjelling: Randvik (Hoel), Tindvik (0. Dahl)! 

Eidanger (if. K.). Sandefjord i bøgeskov nordenfor Haukered 

(if. Ho.). | 

C. rufina Dr. Bardo: mellem Allapen og Storfjeldet (L.). 

Tyen (Moe). 

C. globularis L. Stange: Våletjern (Schietz). Mysen i 

granskov (!). 

C. distans L. Tjeme: Grønlien på Bresseland (!). 

C. fulva Good. Karmøen: Akrehavn (E.). 
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C. binervis Sm. Søendfjord: Svane ()). 

C. digitata L. Stordeen: Dyvik (if. K.). 

C. paludosa Good. Ås: Gultvedt (C.). Øvre Eker: Hob- 

belstad (L.). 

C. riparia Curt. Grønlien på Gjeleen ved Moss ()). 

GC. wvesicaria — latifolia Bl. N. Fl. I p. 252 er identisk 

med C. Bogstadensis G. Kiikenthal (in Mitth. Thir. Bot. Ver. 

Neue Folge, Heft V, 1898 p. 18—19), som synes at være en 

bastard af Carex lævirostris Fr. og vesicaria L. Kiikenthal fandt 

den også ved Bogstad ved Christiania. 

C. Friesii Bl. ansees af Kiikenthal (in litt.) for en sand- 

synlig bastard OC. ampullacea Good. + lævirostris Fr., hvilket synes 

mig rimeligt. Den fra Flakstad angivne CO. Friesii er måske 

en C. ampullacca Good. + vesicaria L. ligesom OC. vesicaria * 

lacustris Th. Fr. 

C. lævirostris Fr. Chria.: Bogstadvand (Kiikenthal). 

C. Pseudocyperus L. Valle (M.N. Blytt). Kragerø: Skåte; 

Arendal: Trome (E. Jørgensen). 

C. ampullacea Good. + Pseudocyperus L. Chria.: For- 

nebotjern, en tue blandt stamarterne (R. Fridtz). Denne ba- 

stard, som også er fundet i Sverige, ligner exemplarerne derfra, 

men Fridtz's form nærmer sig noget mere til C. ampullacea 

end den svenske med hensyn til frugternes form, hvorimod den 

ligner C. Pseudocyperus mere end den svenske deri, at den kun 

har ét hanax; den svenske har flere. 

Elyna spicata Schrad. Flakstad (if. J. R. Landmark). 

Kobresia caricina Willd. Vestre Gausdal: i den dybe kløft 

ved elven nedenfor og mellem Dalbakken og Nes (if. S. Alm- 

quist in litt.). 

Rhynchospora fusca R. S. Flekkefjord: Raulivand (). 

Isolepis setacea R. Br. Stordøen: Vatne på en fugtig 

skovsti (K.). 

Scirpus pauciflorus Ligthf. Florø (L.). 

Heleocharis multicaulis Koch. Jæderen: Klep; Nærstrand: 

Bustadvand (Ho.). Stavanger: Maldeforen (L.). 
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H. acicularis R. Br. Ringebo: Vålebro (if. K.) Voss: 

Evangervandet (L.). 

Eriophorum gracile Koch. Aremark: Funden ved Store — 

Le (L.). Stjørdalen: Koksåsen i mængde (if. Ho). 

Scheuchzeria palustris L. Selbo (H.). 

Alisma Plantago L. ØOisanden ved Gulelvens udleb (H.). 

Juncus balticus Willd. Karmeen: Akrehavn (E.). Tjete (L.). 

J. arcticus Willd. Bergefjeld (if. cand. real. Stav). 

J. castaneus Sm. Kvænangen: Nappen i Badderen (lærer 

A. Notø). 

J. triglumis L. Skånevik: Skuta 720 m. o. h. (K.. 

Imeula angustifolia Garcke. Chria.: Teienløkken 1889, uden- 

tvivl kommen med græsfreø (Moe). Moss: i mængde i parken 

ved Tordered på Gjeleen blandt levskov 1896, med Poa mnemo- 

ralis og Dactylis, øiensynlig indført ved fre, da den udeluk- 

kende voxte, men der også dominerende, på den ene side af en 

liden sti (Thekla Resvoll)! Tjølling: Bergslien ved en grøft i 

haven (L.). Thjem.: Rotvold på kunstig eng i parken (H.). 

L. parviflora Desv. Ruten (S.). 

Narthecium ossifragum Huds. Hellesylt (S.). Støren alm. 

på fjeldmyrene (if. Wille). 

Fritillaria Meleagris L. Lier: Egengen et expl. i en 

potetager (misit Zahl). Bergen: Sukkerhusengen i mængde 

(L.). Sandefjord: ovenfor Orelunden (Henr. Testman (if. Ho.). 

Ornithogalum nutans L. Jarlsberg forvildet fra gammel tid 

af i parken (kammerherre Herman Wedel-Jarlsberg)! Ikke før 

angivet fra Norge. 

O. umbellatum L. Kongsberg: eng under Sulusåsen i hun- 

dredevis, aldeles som vild (J. Thomle). Jarlsberg i parken (!)- 

Farsund: Faro; Chrsand.: Gimle (Th. Hannaas). 

Gagea minima Schult. Chria.: nedenfor Tanumuren i Bærum 

fK.)) 

Allium ursinum L. Storde: Dyvik (if. K.). 

A. montanum Schm. Chria.: på skifer mellem Skarpsno 

og Filipstad nedfor Skjellebæk ved seen i mængde (1885 Karl 

Petersen, findes der endnu)! Mærkelig nok er den først be- 
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mærket her i de senere år, så man skulde tro, at den nylig 

var indført. Voxestedet ligger lige ved Vestbanelinien mellem 

denne og seen. 

A. Scorodoprasum L. Nordre Kaholmen ved Drøbak et 

par m. o. h. på græsbund mellem bergknauser (S.). Tjelling: 

Eftang ved Viksfjorden på sandstrand med Geranium sanguineum 

ovenfor Elymusbeltet (N.). 

Å. arenarium L. Stordøen: Lervik på strandklipper 

(if. K.). 

Å. oleraccum L. Ofoten: Bergvik sparsomt i birkeregionen 

(if. Hågerstrøm in Bot. Not: 1882 p. 84). i 

Liltum Martagom L. Fane: Stend i mængde i levkrat 

nær landbrugsskolen, vistnok forvildet 1897 (S.)! 

Convallaria Polygonatum L. dJelse: Marvik (if. K.). 

C. multiflora L. Krekling station (if. Wille. Ås: Skof- 
stadteigen; chausseen ved Årungen; Drøbak: Håøeen (C.). Tjel- 

ling fl. st. () Tensberg Tende (!) Vesterøen pr. Sandefjord 

(studenterne)! 

Hydrocharis morsus ranæ L. Odemark: Skinnerbod- 

tjernet eg Otteidkanal og en dam nær denne ved Otteid, især 

i dammen i uhyre mængde, både med han- og hunblomster (1892. 

A. Landmark). Ny for Norge. 

Narcissus Pseudonarcissus L. Arendal (forvildet L.). Ikke 

før angivet fra Norge. 

Microstylis monophyllos Lindl. Hamar: Gråbenholen (if. 

OQmang). Bærum: Myr under Ramsås (if. D.). 

Malazis paludosa Sw. Stavanger: Maldeforen (L.). Tjel- 

ling: Refsholttjern nær Ula (N.)! Tjøme: Kjynnemyrene (if. 

Bryhn). Arendal: tjernet ved kirkegården (L.). 

Orchis masculus L. XKarlsø (Notø). 

Nigritella nigra Rchb. Svatsum: Ormvolden ikke sj. 584 

m. o. h. (fru Ryan if. R.). Vestre Gausdal (if. S. Almquist in 

litt.). Vestre Slidre: Skaugerud i Ås (misit Printz). Brene: 

Velfjorden (Josefine Habel if. Ho.). 

Platanthera bifolia Rchb. Flakstad meget sparsomt (if. 

J. R. Landmark). 
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Herminium Monorchis L. Tjølling: nedenfor Varild ved 

Viksfjorden (Ove Dahl). Vestfjorddalen: på mange steder i 

tusindvis, i størst mængde ved veien nær gården Mogen (if. K.). 

Chamærepes alpina Spr. Porsanger: Kolvik på dolomit 

nær seen (if. E. Ellingsen). Bøergefjeld: Reinhagaklumpen 

(cand, real. Stav). 

Ophrys myodes L. Ringerike: Rud ved Stensfjorden (S.). 

Neottia midus avis Rich. Tjølling: Malme i Viksfjord 

blandt hassel (S.)! Sandefjord: Folehavn 3—4 expl., omtr. 

50 ved et skytterhus nordfor Hundstok, mest i ublandet bege- 

skov, men også i blandskov af beg og gran (Ho.). Chria.: Blak- 

stad i hasselkrat (Maschmann) og mellem Ravnsborg og kors- 

veien i Asker (if. Wille). | 

Listera ovata R. Br. Storde: Kårevik i tusindvis (if. K.). 

Epipactis atrorubens Wahlenb. Sendre Froen: Forr i 

urer 250"mi 0-Nb* (af KO) 

Goodyera repens R. Br. Vennesla (Reskeland). 

Cypripedium (Calceolus L. Fauske: marmorbruddene ved 

Løvgavlen i mængde (if. Kr. Gløersen). Øier: Hunder 250 m. — 

o. h. (S.). Porsgrund: Here (Annette Tillisch). 

Potamogeton polygomifolius Pourr. Bygland: Vasenden (if. 

Bryhn). 

P. prælongus Wulf. I mængde i damme ved Laugen lige- 

for Elstad (if. K.). 

P. crispus L. Blytts exemplarer fra Stavanger, om hvis 

rette bestemmelse jeg i Chria. V. S. Forh. 1892 n. 3 p. 24 ud- 

talte tvivl, er undersegte af apotheker Baagee og er af ham 

erklærede at være ,aldeles utvivlsomt* ægte P. crispus. Ved 

Sandviken ved Stensfjorden på Ringerike fandtes opskyllet på 

stranden en steril gren af en Potamogeton med krusede, tan- 

dede blade, som i et og alt, også med hensyn til nervaturen, 

ligner bladene hos P. cerispus; en bådtur for at finde den voxende, 

gav negativt resultat (Aasen og Nissen). 

P. perfoliatus L. Alm. i Frierfjorden ved Frierflaugene 

(if. Tråen). 

P. obtusifolius M. K. Asker: Stålengen og Gjellumvand; 
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Lier: i en gammel arm af Lierelven ved Linnes med Lemna 

polyrhiza (H.). 

Zannichella polycarpa Nolte. Vefsen: Kulstadbunden (L.). 

Najas marina L. Arendal: Gjerestadvand på Tromøe i 

brakvand (E. Jørgensen). 

Zostera minor Nolte. Chria.: Brøndeen i Asker på 

grundt vand og mudderbund i tusindvis, dannende hele enge 

på bunden, i selskab med Z. marina P angustifolia, begge i 

blomst og frugt 1%/s 1895 (1). Ny for Norge. 

Z. marina L. $ angustifolia Fl. D. Også ved Bærholmen 

ved Drøbak (S.). 

Ruppia rostellata Koch. Sandefjord (Ho.). 

R. * brachypus Gay. Arendal: Gjerestadvand på Trome 

i brakvand (E. Jørgensen). 

Lemna minor L. Lister: Vera (Fridtz), såvel der som 

på Tjøtø med blomster (L.). Jæderen: Hå prestegård (L.). 

Acorus Calamus L. Mysenelven nedenfor jernbanebroen 

(Emily Arnesen). 

Typha latifoha L. Lister: Vera (if. L.). 

Sparganium fluitans Fr. Storde: Lervik (J. Greve). Ved 

Ottersland og ikke , Offersland* i Østre Moland se Chria. V. S. 

Forh. 1892 n. 3 p. 27. 

S. speirocephalum Neum. Chria.: Bjørnsøen ved Bonna 

i Nordmarken (!. Bestemmelsen er godkjendt af Neumann, 

som har seet den fra flere steder i Norge. 

S. hyperboreum Læstad. Søndre Froen: Storhaug ()). 

Ceratophyllum demersum L. Helgeland: Altervand på Den- 

nesøen i masse (prof. R. Collett). De medbragte exemplarer 

sterile. 

Callitriche stagnalis Scop. Karmøen (E.). Fredriksværn 

(S.).  Trenen (R. Collett). 

C. hamulata Kitz. Ryfylke: Sand (K.). 

C. autumnalis L. Tjern ved Stenkjærelven (L.). 

Fagus silvatica L. Efter udsagn af Thome skal den findes 

vildt voxende på nordostsiden af Vesterøen i Hvaløerne (R. 

in litt.). Jarlsberg: Herkjeft i Foden (!. Tindvik i Tjølling (N.)! 
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Quercus pedunculata Ehrh. Jondalen ved Kongsberg 408 

m. o. h. (if. Thomle). 

Q. sessiliflora Sm. Jarlsberg: Våle, Tjelling fl. st. (.). 

Ulmus montana Sm. Svatsum: et lidet træ i Dritjudalen 

565 m. o. h. (if. R.). Øier: ur under Håkna 300 m. o. h. (8.). 

Salix triandra L. Jarlsberg: Herkjeft i Foden; Ramnes 

(). Ørkedalen: Evje (L.). 

S. daphnoides Vill. Høeit over elven ved den sene vei op 

for Kirkestuen i Gudbrandsdalen (. Østre Gausdal: alm. ved 

elven (if. R.). 

S. myrsimites L. Sand: Lifjeld 400 m. o. h.; Skånevik: 

Skuta 720 m. og Håfjeld 870 m. o. h., overalt på skifer (K.). 

S. polaris Wahlenb. Røerås: Kværnskaret (Tbekla Resvoll). 

Porsanger: Laxelven på ørerne på vestsiden af elven omtr. 

1 km. fra mundingen næsten i havets nivå (if. E. Ellingsen). 

S. reticulata L. Skånevik: MHåfjeld og Skuta fra 540 til 

900 m. o. h. i store masser (K.). 

S. arbuscula L. + Lappomm L. "Tromsedalen (Buken 

og Elfstrand if. Öfv. K. Vet. Ak. Förh. 1892 n. 8 p. 376). 

S. awrita L. + Lappomm L. Meraker (if. Behm in Bot. 

Not. 1888 p. 108). 

S. aurita L. + caprea L. Gudå i Meraker (1. c. p. 104). 

S. herbacea L. + lanata L.  Skurdalsporten (Indebetou og 

Elfstrand if. Öfv. K. Vet. Ak. Förh. 1884 n. 8 p. 116). Sand- 

synligvis på den svenske side af grændsen. 

S. herbacea L. + phylicifolia (L.) Sm. Nordlige Norge 

(V. F. Holm if. R. Buser in litt.). 

Chenopodium polyspermum L. Nøtterø (if. Ho.). 

C. murale L. Fredriksstad (!). 

C. rubrum L. Sandefjord (if. Ho.). 

Atriplex Babingtonii Woods. Åsgårdstrand; Ula (!). Vester- 

øen ved Sandefjord (studenter). Lister fi. st. (.). 

Salicormia herbacea L. Sandefjord: Kamfjordkilen i mængde, 

Eiene på ØOsterøen (if. Ho.). Vestvåge: Buksnes prestegård 

(if. J. R. Landmark). 

Chenopodina maritima Mog. — Tand. Smølen (N.). 
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Salsola Kali L. Hvaler: Kirkeen nær prestegården på 
sand langt fra seen (H.). På Lister både håret og glat (1). 

Rumex maritimus L. Tensberg (if. Ho.). 
R. obtusifolius L. Flakstad: Mosken, kirkegården (VEE LA 

R. Landmark). 

EK. domesticus Hartm. —+ obtusifolius L. Flakstad: Mosken, 
kirkegården med stamarterne (if. J. R. Landmark). 

Koenigia islandica L. Filefjeld: Nystuen (Moe). 
Polygonum Raji Bab. Kolvereid: Bueen (L.). 
P. Hydropiper L. Thjem.: ganske hyppig i Modalen (if. 

W. Storm). 

P. dumetorum L. Tjelling: Ula (). 

Fagopyrum esculentum Moench. Eidanger: Skavråk (L.)e 
Hippophaé rhamnoides L. Saltdalen: Junkerdalsuren (D.). 

Stjørdalen: Sutterøen (if. Ho.). Strinden: Tinveden (L.). 
Statice bahusiensis Fr. Reken: Killingholmen (H.). 
Valeriana dioica L. På sumpig eng i havets nivå ved 

Tensberg Tønde (Hoffstad). Ny for Norge. Jeg gjenfandt 
den i mængde på det angivne sted. 

Valerianella olitoria Moench. Drøbak: Kaholmen på fæst- 
ningsvoldene (S.). 

V. Morisomii (DC.) Koch = leiocarpa Koch. Tønsberg i 
en rugager (C.). Vistnok tilfældig indført. 

Eupatorium cannabinum L. Borre: Freibergvik i Nykirke 
(C.). Sandefjord: Lille Sørbyøen (Ho.). 

Petasites officinalis Moench. Thjem.: Malvik 639 26' (frk. 
M. Hiorthøy if. Ho.). 

P. alba Gærtn. Chrsand.: Mosby, Eg (Hannaas). 
Erigeron elongatum Ledeb. Sendre Froen: Augladalen (S.). 
E. alpinum L. Skånevik: Skuta 720 m. o. h. (K): 

Aster sibiricus L. Denne for vor halve nye plante op- 

dagedes i sommer på to steder i Rørås prestegjeld på sandige 
og grusede strandbredder blandt vidiekrat 700 m. o. h. (af fru 
Thekla Resvoll). Fra en brunsort, stærkt grenet, langt kry- 

bende rodstok udgår 0.08—0.10 m. høie stengler, hver med 1—5 
kurve; stenglerne er bladede, rødlige, især oventil dunhårede, 

Vid.-Selsk. Forh. 1897. No.2. 2 
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i toppen under kurvene lidt udvidede; bladene siddende, lancet- 

formede, spidse, afsmalnende også mod grunden, helrandede eller 

i den øvre del sagtandede, svagt hårede i randen og på under- 

sidens nerver. Kurvene omtrent 0.025 m. i tversnit (iberegnet 

randkronerne); kurvbladene lancetformede i 2—3 rader, i toppen 

noget udbeiede, hårede (uden kjertelhår), de ydre grønne, de 

indre rødbrune; blomsterleiet grubet vortet; randblomsterne hun- 

kjennede med lancetformede udstående violetrøde tungekroner i 

én rad; skiveblomsterne tvekjønnede, i knoppen gule med pur- 

purrød top, udsprungne purpurrede; skalfrugterne linie-lancet- 

formede, hårede, med fierradet rustfarvet fnok. Flerårig; blom- 

strer i begyndelsen af august. Norske exemplarer ligner ganske 

exemplarer fra Imandra i Kola. 

Inula salicma L. Hvaler: Kirke og Sendre Sande (if. 

Holtermann). Ringerike: fl. st. langs Tyrifjorden: Skjærdalen. 

Veholt, Tangen (if. Bryhn). Tjelling: Lameen ved Viksfjorden (!). 

Bidens cernua L. Nettere; Sandefjord: Midtfjorden (Ho.). 

Aremark: Østre Otteid (L.). 

Antennaria alpina Gærtn. Søndre Froen: Storhaug (både 

han og hun!) 

Filago montana L. Hitterdal (if. K.). 

Artemisia Absinthium L. Stange prestegård (prof. Schiøtz). 

Sandøkedal: Grenåsen i en ur langt fra dyrkede og beboede 

steder (Røskeland). 

Artemisia campestris L. B sericea Fr. Jomfruland og Ula 

i Tjølling i mængde på sandige strandkanter, ved Ula også på 

sand et temmelig langt stykke fra søen (!). 

Tanacetum Parthemium Sz. — Bip. Chria.: Maridalen på 

kirkeruinerne (Moe. 

Matricaria discoidea DC. udbreder sig mere og mere. Hauge- 

sund (E.). Sandefjord (Ho.). Ringerike: Hofsfos; ved Høne- 

fos er den snart det mest almindelige ugræs (Bryhn 1898). 

Throndhjem 1897 (N.). Porsgrund 1896 (if. Hoel). Tønsberg 

jernbanestation (if. Ho... Reken: Hygenstranden i mængde 

(H.) og på flere nye steder ved Christiania (!); også ved Bryn 

i Østre Aker (Magnus). 
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Anthemis tmctoria L. M. st. på jernbanelinien i Fåberg, 

Øier og Ringebo 1897 (if. K.). 

Achillea Ptarmica L. Bjerner: Roan (Ho.). Susendalen: 

Trallerud (if. Stav). 

Senecio silvaticus L. Fredriksværn, uden randkroner (S.). 

S. viscosus L. Tjølling jernbanestation (Ho.). Gjeløen i 

tem. stor mængde på strandkanterne (1). 

S. aquatieus Huds. Ås: Nordreås på en fugtig eng (C.). 

Rudbeckia hirta L. Sætersdal: Dåsneset i Hornnes i thi- 

motheieng (Hannaas). 

Echinops sphærocephalus L. Chria.: i mængde ved Fred- 

riksborg (1. 

Onopordon Acanthium L. Onse: Skjæle på stranden (if. 

Laur. Urdahl). 

Girsium oleraceunm Scop. Jarlsberg: Langås i Våle (C.). 

Øier: Hunder (S.). 

C. heterophyllum All. + oleraceum Scop. Øier: Hunder (S.). 

Carduus acanthoides L. Stathelle ved skydsstationen (if. Ho.). 

Carduus nutans L. Fredriksstad (L.). Farsund (). 

Centaurea nigra L. Tjelling: Kjerringvik (!). Haugesund, 

med hvide blomster (E.). Askevold i mængde; Ytre Holmedal: 

Andalsvik (L.). 

C. Scabiosa L. Hardanger: Øifjord (Havås). 

Carlina vulgaris L. Ringerike: Norderhov nær kirken (if, 

H.); Nordre Ultvet ()). 

Lappa tomentosa Lam. Ås: Skoftestad, Bersumrud (C.). 

Scorzonera humilis L. Redenes (pastor J. Brochmann). 

Tarazacum officimale Web. * cormiculatum Koch. Sande- 

fjord: Stub (Ho.). 

Lactuca muralis Fres. Ranen: Kalkurerne ved Hammernes 

ved Langvand i Mo 100 m. o. bl (if. K.). 

Sonchus asper Vill. Flakstadøen (if. J. R. Landmark). 

S. arvensis L. B lævipes Koch. Chria.: fl. st. ved Volden i 

Asker, Sarasbråten; Hvaleer: Vadholmen på Kirkeen (H.). 

Crepis præmorsa Tausch. Svatsum: Ormvolden 534 m. 

ak (if. R.). 
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Hieracium aurantiacum L. 3 glaucescens Ldb. Sætersdal: 

Vasenden i Årdal (Hannaas). 

H. onosmoides Fr. Chria.: Solbakken på Nesodden ()). 

H. melanocephalum Lindeb. in Hartm. Sk. Fl ed. II p. 48. 

Hier. Scand. exsice. n. 187. Talrig på Mosterøen, Bæreen m. 

fl. øer udenfor Hardangerfjorden (Lindeberg). Augvaldsnes (Schi- 

beler). Stordeen: Fitje (Norman), Lervik (M. N. Blytt). Nord- 

hugle (mindre typisk, den samme). Evindvik (). Larsnes på 

Gurske (!). Listeid (med lysere kurvblade), Skudesnes (Schiibeler). 

Xanthium strumarium L. Chria.: Frogner 1879 (Moe). 

Tilfældig indført. 

Lobelia Dortmanna L. Flakstadeen (if. J. R. Landmark). 

Jasione montana L. Sigdal (E. Kolsrud if. D.). Jarlsberg: 

Lenskollen i Vivestad (cand. real. Alexander). Tjelling: Kjer- 

ringfjeld, Fftang (N.). Sand i Ryfylke alm.; Eidanger (if. K.). 

>» littoralis Fr. Lister i mængde, i bunden flyvesand og 

blandt lyng nær seen, oftest med lysere blå hvidagtige blomster, 

såsom nedenfor Hauge, ved Tjøerve o. a. st. (1). 

Phyteuma spicatum L. Jarlsberg: ved gården O i Vive- 

stad (C.). Røerås (if. H. Weigerius se Bot. Not. 1896 p. 37). 

Campanula barbata L. Vestre Gausdal: i utallig mængde 

på sydøstskråningen af ØOngsjefjeldet og spredt på østsiden af 

Gausa i sætermarkerne ovenfor Kvisberg i Svatsum (if. S. Alm- 

quist in litt.). 

C, Cervicaria L. Svatsum: Ormvolden 550 m. o. h. (if. 

R.). Ved den nye vei fra Dalen til Berte i Mo ved slyng- 

ningerne mod Tokkedalen (S.). Røken: mellem Stokker og 

Fossum (H.). 

C. glomerata L. Borre: Kjær, blandt lyng (C.). Be i 

Thelemarken: forvildet på et jorde nær Kleppen (Hoch). Pladsen 

Myrenden mellem Dalen og Eidsborg i en stenrøs på tunet 

noget nedenfor husene 150 m. o. h. (S8.). 

C. rapunculoides L. Stjørdalen: Moksnes (if. Ho.). 

C. patula L. Henefos fl. st. i kunstig eng (if. Bryhn). 

Chria.:  Ellingstad på Nesodden (Thekla Resvoll) og sparsomt 
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ved Volden og Mariero i Asker (H.), også på de sidstnævnte 

steder på kunstig eng. 

C. uniflora L. Salten: Solvågtind; Bardo: mellem Allapen 

og Storfjeldet (L.). 

E Galium trifidum L. Vestby: Valstadtjern (C.). Myr sen- 

denfor Næverfjeld ved Lillehammer 850 m. o. h. (S.). 

G. Mollugo L. b erectum Huds. Christianssand (Røskeland). 

G. triflorum Mich. 8 viridiflorum DC. Land: Odnesberget 

(QOmang). Ringebo: Randklev 250 m.o. h. (if. K.). På grændsen 

af Fåberg og Øier 300 m. og i Modalen i Øier 500 m. o. h. 

(S.). Bygland: Freisnes (if. Bryhn). 

Asperula odorata L. Østre Gausdal sj. (if. R.). 

Lonicera Xylosteum L. Svatsum: Dritjudalen (if. R.). 

Vincetoxicum fuscatum Rechb. findes nu i store masser ved 

Fredriksborg på Bygdø ved Christiania; den voxer især på vest- 

siden af Langvikbugten og har slyngende stengler (!). Mærkelig 

nok er den beheftet med Cronartium asclepiadeum. 

Gentiana Pneumonanthe L. Lister: Vonnamyr nær Helvig 

(). På heiene ved Sireåens udleb, især i masser på østsiden, 

varierende med lysere blå blomster (L.). 

G. tenella Rottb. Sendre Froen: fjeldet ovenfor Hunthorp; 

Ruten (S8.). 

G. amarella L. Både formen * lingulata C. A. Ag. og * 

azillaris (Schum) findes i Norge. 

G. uliginosa Willd. Cfr. Murbeck in Act. Hort. Berg. 

pp: 14. Fredriksstad (Schibeler).  Chria.: Ladegårdseen, 

Brendeen (M. N. Blytt), Langåren ved Brendeen på fugtig 

strand blandt Juncus bottnicus, Erythræer, Linum catharticum 

(cand. real. Omang)! Tjelling: Malme i Viksfjord på stranden 

1826 (M. N. Blytt), Skovholmen sammesteds, blandt Erythræer, 

Sagina modosa o. 1. på fugtig strandeng i knop og blomst 197 

97, medens G. amarella, som Vvoxte lidt længere fra seen, havde 

modent fre (!. Porsgrund (Schibeler. Indre Ulve og Ulve- 

sund pr. Christianssand (Fridtz). Christianssand (M. N. Blytt). 

Synes overalt at voxe på fugtig strandeng. 
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Erythræa linariefolia Pers. Tjelling: Skovholmen i Viks- 

fjord (). Reken: Killingholmen, Torve; Hurum: Engene (if. H.). 

E. pulchella Fr. Hanke (S.). Onse: Lyngholmen (if. R.). 

Gjeløen (!). Røken: Killingholmen, Torveen; Hurum: Engene 

(H.). Sandefjord: Store Serbyeen (Ho... Tjelling: Viksfjorden 

St) 

Mentha gentilis L. Chria.: Blommersholm ved Sandviken 

i grøften udenfor havegjerdet (!). Flekkefjord ved en gammel 

have (S.). Sendfjord: Svane, på stranden langt fra haver 

(0. Dahl, S.). 

M. aquatica L. o capitata Aresch. Malde på Jæderen 

(L.). Mostere, på kalk (Ho.). y verticillata Aresch. Orre- 

elven på Jæderen (L.). Storde: Saxvåg (K.). Bergen: Fjes- 

angervand (J. Greve). 

Salvia silvestris L. Rchb. D. Fl. tab. 1953 fig. 1. Med 

Echium og Senecio silvaticus blandt ugræs på indhegningen om- 

kring guldvaskeriet ved Nøklingvik på Bøemmelen, udentvivl 

indført, men den voxer i mængde og synes at holde sig godt 

(J. Havås).  Chrsand.: Grim (Hannaas). 

S. verticillata L. Chrsand.: Grim (Hannaas). 

Elssholzia Patrini Garcke. Chria.: Bækkelaget (Moe). 

Dracocephalum Ruyschianum L. Østre Gausdal sj., Svatsum 

alm. (if. R.). 

Glechoma hederaceum L. Vennesla (Røskeland). 

Teucrium Scorodonia L. Kliktefjeld og Tele ved Sireåens 

udløb (L.), Farsund fl. st. i urer i de laveste egne (!) Går 

mod øst til Grimstad: Osterskilen (if. Murbeck in Bot. Not. 

1885 p. 15). 
Ajuga reptans L. Jarlsberg: Verp i Våle (C.). 

Stachys ambigua Sm. Stordøen ved veien fra Lervik til 

kirken (H.). 

Galeopsis Ladanum L. Vennesla: Hunsfos ei sj. (Røskeland). 

Thymus Serpyllum L. Borre: Vestmanrød (OC.). 

T. Chamædrys L. Tretten (S.). Ringebo; Mysen (!). 

Hyssopus officinalis L. Brevik: Helleåsen (if. Tråen). 

Lithospermum officinale L. Gunneklevfjorden (Hoch.). 
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Myosotis palustris With. Karmeen: Kopervik (E.). Tjern 

ved Stenkjærelven (L.). Borre ved kirken (cand. real. Gran) 

og Nykirke (!). Sandefjord: Heimdal og Breidablik (Ho.). 

Hollerud på Tyristranden (if. Bryhn). Chria.: Daletjernet på 

Nesodden (Thekla Resvoll). 

M. silvaticra Hoffm. Chria.: ved elven nedenfor Bærums 

verk i fugtigt krat (S.)! og få meter over havet på eng nær 

Hval i Asker, beggesteds både med blå eg hvide blomster (). 

M. stricta Link. Lom (Moe). Oddernes: Dalene (Røskeland). 

M. versicolor Pers. Larvik: Gloppe (Ho.). 

Symphytum officinale L. Larvik: Toldbodhaven (Ho.). Chria.: 

Kjerbo (!), Kalvøen (Margrethe Kiær)! 

Echinospermum —Lappula Lehm. Stjørdalen: —=Ydstines- 

bergene (if. Ho.). 

E. deflevum Lehm. Ås: Syverud i en ur nær Å rungen (C.). 

Land: Odnesbergene (if. Omang). Svatsum ikke sj. (if. R.). 

Øier: uren under Håkna 350 m. o. h.; Søndre Froen: ur under 

Valsfjeld nær Golåen (S.). 

Asperugo procumbens L. Lofoten: Være (if. J. R. Landmark). 

Borago officinalis L. Voxestedet Ringebo, som anførtes i 

Chria. V. S. Forh. 1892 no. 3, udgår. Som nyt voxested an- 

føres: Skovly ved Hunsfos i Vennesla (provst Chr. Sommerfelt). 

Nonnea rosea M. et B. Ringebo prestegård som ugræs i 

agre og haven (Elisabeth Kaurin). Christianssand: Seminar- 

haven (Røskeland). Ikke forhen angivet fra Norge. 

Convolvulus arvensis L. Ringerike: i mængde blandt stene 

og grus ved Stensfjorden mellem Sundvolden og Vik på ganske 

udyrkede steder (!). 

Cuscuta europæea L. Ved Mjøsen og langs veien gjennem 

Gudbrandsdalen hyppigere end ved Christiania, på Urtica dioica, 

Humulus o. s. V. (1). 

C. Epithymum L. Eidanger: Here på de allervarmeste 

steder på kalkbergene, snyltende på Galium boreale, Tormen- 

tilla, græs, Umbellifere, Medicago 0. 8. V., ved Østvedt på 

Galinm boreale o. s. v. (Dyring). Sandefjord: Sværdstad i ud- 

kanten af en eng, snyltende på Galium boreale, sparsommere 
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på Orobus tuberosus, Hieracium wumbellatum og Solidago, men 

ikke på kløver (Hoffstad). UC. Trifolii Bab. ansees af Garcke (D. FIL). 

for en varietet af denne. Exemplarer meddelte som C. Trifolit 

fra Kragerø, snylter foruden på klever også på Tormentilla, 

Achillea Ptarmica o. å. (fru Fogh). Da jeg ikke selv har seet 

dens forekomst på de nævnte steder i Eidanger og ved Sande- 

fjord, ter jeg ikke have nogen mening om, hvorvidt arten her 

er virkelig vildt voxende. | 

Polemomum cæruleum L. Svatsum ikke sjelden (if. R.). 

Solanum Dulcamara L. 8 tomentosum Koch. Fredriksstad: 

Kragerøen på ballast (L.). 

S. migrum L. Hankø (S.). Sandefjord (Ho.). 

Datura Stramonium L. Tjeme: Vasserland (if. C. Holter- 

mann). Chria.: Ruselekken, Teienlekken (Moe). 

Hyoscyamus niger L. Hvitingse pr. Stavanger, talrig (frk. 

M. Hiorthøy if. Ho.). Stjørdalen: Vikan på stranden (if. Bryhn). 

Verbascum mnigrum L. Lister: Kjørefjord (if. K.). 

V. Thapsus L. Stordeen: Valvatne; Haus: Lonevik på 

Osterøen (if. K.). 

V. nigrum L. + Thapsus L. Ringsaker nær kirken (L.). 

Scrophularia Scopolii Hoppe. Til denne art skal (if. Bot. 

Not. 1883 p. 45) den i BI. N. FI. p. 781 beskrevne S. mnodosa 

Ehrh. 8 glandulosa A. Bl. høre. Den blev fundet ved Hæggen 

på Modum af Moe og er aldrig senere gjenfundet; men den har 

rigtignok heller ikke været eftersøgt. 

Antirrhinum Orontium L. Christianssand (Moes herb., sand- 

synligvis tilfældig indført). Ikke forhen angivet fra Norge. 

Linaria minor Desf. 3 prætermissa Coss. Chria.: Rosenhof, 

Disen (Moe). 

Limosella aquatica L. Voss: Evangervandets øvre ende (L.). 

Veronica saxatilis L. fil. Skånevik: Skuta og Håfjeld, 

hyppig fra 720 til 900 m. o. h. (K.). 

V. alpina L. som foregående. 

V. longifolia L. Ringsaker: Stensborgen (!. Ved veien 

mellem Fredriksværn og Nevlungehavn (Hoel). Modum: Vikerfos 
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(Moe). Sandefjord (Ho.). Sandekedal: Tangen i mængde i en 

ur (Røskeland). 

V. Anagallis L. Jarlsberg: Grøstad i Våle (C.) Hamar: 

Jönsrudlekken (Omang). Fredriksstad: Kragereen (L.). 

Euphrasia gracilis Fr. Askevold, Ytre Holmedal (L.). 

Pedicularis Oederi: Vahl. Under Syltoppene; Bjørneggen 

mellem Meraker og Rigsgrændsen (if. Ho.). 

P. hirsuta L. Målselven: Kirketind (A. Notø). 

P. Sceptrum Carolinum L. Susendalen (if. Stav). 

Melampyrum cristatum L. Tjølling: i mængde på begge 

Skjæggestadholmerne i Viksfjorden i løvkrat og eng (cand. real. 

Hoel og N.). 3 pallens Hartm. Onse: Slevik (L.). 

Lathrea Squamaria L. Håeen ved Drøbak; Jarlsberg: 

Kjær og Grøstad i Våle (C.). Arendal (if. A. Arbo). Gjeleen: 

Refsnes (). Ved Elnes i Asker den hvide form sammen med 

den alm. (H.). 

Utricularia intermedia Hayne. Lexviken: Bjørksjøen (H. 

Bryn). Kongsberg: dJondalselven; Sandsvær: Evju; Flesberg: 

Soleim (J. Thomle). 

Primula officinalis Jacq. Helgeland: Pollen i Lure omtr. 

14 mil fra kirken (lensmand Steen herb. if. P. Nevik). 

Primula elatior Jacq. I anledning af Bryhns angivelse af 

redblomstret P. elatior, som dyrkes på Tjøme, bemærker prof. 

J. Lange, at P. elatior altid har gule blomster. If. Lange 

dyrkes derimod P. variabilis Goup. som zirplante i forskjellige 

farvevarieteter.  Bryhns gulblomstrede exemplarer fra eng ved 

Hamna på Tjeme er ægte P. elatior (I). Nyt voxested: Støren 

på jernbaneskråningen (H.). | 

P. scotica Hook. Svatsum alm. (if. R.). 

P. stricta Hornem. Svatsum 565 m. o. h. sparsomt (if. R.). 

Lysimachia nummularia L. Jarlsberg: Bø i Ramnes i 

skoven (C.). Larvik fl. st. (P. Farup). Sandefjord: Gokstad i 

mængde forvildet (if. Ho.). Norderhov: Ringvold ved vei- 

kanten (!). Horten: forvildet i en park (Magnus). 

L. nemorum L. Storde: Sagvåg (if. K.) Os: Solstrand ()). 
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Centunculus minimus L. Onse: Lyngholmen (if. R.). Lister: 

Gunnarshaug (!). Kopervik, Utsire (E.). 0 

Anagallis arvensis L. Onse: Lyngholmen (if. R.). Tjeme: 

Burø på vestsidens strand (!). Stranden ved Auen ligefor Håøen 

ved Langesundsfjorden (if. Tråen). 

Vaccinium vitis idæa L., som af Hammer, i Hadelands Be- 

skrivelse, apgives at voxe med hvide bær ved Gjevle i Land, 

blev gjenfundet der med hvide frugter i 1895 (P. Nøvik). 

Andromeda tetragona L. Bardo: mellem Allapen og Stor- 

fjeldet (L.). 

Erica MTetraliz L. Nordfjord: heien mellem Grodås og 

Kjos (S.). 

E. cinerea L. Valevåg i Valestrand og Dyvik på Stordeen 

til omtr. 100 m. o. h. (if. K.). 

Pyrola media Sw. Øier: midt for Fossegården på sydsiden 

af Laugen 200 m. o. h. (S.). 

P. rotundifolia L. Hardanger: lidt nord for Hårteigen 

13—1400 m. o. h. (Selland). 

P. chlorantha Sw. Odnesberget i Land (if. Omang). Ven- 

nesla: Græslien (Reskeland). Øier: sydom Laugen midt for 

Fossegården (S.). Rygge: Botner (L.). 

Chimophila umbellata Nutt. Hvaler: Mage ved Sande 

Gf. C. Holtermann). Moss (A.C. Mordt).  Sillejord (lærer Hegna 

if. Ho.). 

Monotropa glabra Bernh. Eker: Ekenes pr. Mjøndalen 

(Hoel). 

M. hirsuta Hornem. Hvaløer: Sponviken (if. C. Holter- 

mann). Rednes (J. Brochmann). Edsberg: Nordre Knold i 

blandet barskov (Knold). Mysen: Gjeterud i barskov (8.). 

Brendsmoen (Aasen) og Bredremoen sammesteds (Omang)! Dram- 

men: Bragernesåsen (Bryhn). Tvedjeråsen lige øst for Birke- 

nes kirke (H. Carlsen). Flekkefjord: Osstad i løvskov (S.)! 

Hydrocotyle vulgaris L. Jarlsberg: Grøstad i Våle (C.). 

Lillesand (0. Omre if. Wille). Lister: Hauge, Hanangervand 

ved Åsen (!. Urter mellem Haugesund og Utsire (Ho.). Ut- 

sire (E.). 

| 
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Eryngium marittmum L. Hvaleer: Nordre Sande (if. Hol- 

termann). Jæderen (if. Rasch in Mag. f. Ntv. 12 p. 8306). 

Sanmicula europea L. Sandsvær fl. st. på silur (if. cand. 

jur. J. Thomle). Jomfruland; Filtvetstranden (!). Sandefjord 

(if. prof. Poulsson). Ringerike: mellem Humledal og Nes (1). 

Storde: Guldberg ved Lervik, Dyvik (if. K.) 

Cicuta virosa L. Vasbotten og Tjose mellem Eidanger og 

Larvik (if. Ho.). Osterøen: Røskeland og Valestrand (if. 

Røskeland). 

Berula angustifolia M. K. Akrehavn på Karmeøen (E.). 

Stum latifolium L. Jarlsberg: i en vandgrav ved går- 

den Ramnes i Ramnes (M. Christensen). Ny for Norge. Jeg 

har søgt den, men kunde ikke gjenfinde den; men jeg søgte 

ikke længe. 

Libanotis montana All, Ringerike: Humledal, et enkelt 

exemplar ved chausseen (H.). 

Peucedanum palustre Mønch: Svatsum 5834 m. o. h. (if. R.). 

Levisticum paludapifolium Rehb. fil. Ås: mellem Hoxmark 

og Smebel; Hedrum: Skaugen (C.). 

Archangelica officinalis Hoffm. Øier: Brynsåsen 200 m. 

pr (S.). 

A. littoralis Fr. Tjelling: Ula (1). 

Torilis Anthriscus Gmel. Stjørdalen: Vikan på stranden 

(if. Bryhn). Sandøkedal: Grenåsen (Røskeland). Tjølling: 

Ula, sj. på stranden med Archangelica littoralis (1). 

Myrrhis odorata Scop. Thjem.: Rotvold i stor mængde 

1 krat ved en bæk (H.).; 

Comium maculatum L. Porsgrund (Hoch). Fredriksværn 

(). Tønsberg (C.). 

Hedera Heliz L. Tjølling: Kjerringfjeld, dækker i mængde 

skovbunden steril i blandet løvskov, enkelte klatrer opad ege- 

stammerne med lancetformede blade (1). 

Adoza moschatellina L. Hardanger: Simodalen (Trail if. 

Trans. Bot. Soc. Edinb.). Karmøen (E.). Østre Gausdal på ét 

sted (if. R.). Ringebo: Stulsbroen fl. st. til 350 m. o. h. (if. 

K.). Edsberg (Knold). 
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BE 

Cornus alba L. Mellem Langesund og Brevik på en fjeld- 

knaus, hvor den ikke kan være plantet (P. Farup). 

C. suecica L. Vadsø, med gulgrønne blomster (direktør 

Holmboe). 

Bulliarda aquatica DC. Venneslafjorden (Reskeland). Onse: 

Lyngholmen (if. R.). Stea nær Heen ved bredden af Bægna 

(if. Bryhn). Trædalsvand ved Sundalsøren med Limosella og 

Subularia (L.). 

Rhodiola rosea L. Chrsand.: OQxe (Hannaas). 

Sedum Telepmum L. Skånevik (if. K.). 

S. villosum L. Skalfjeld ved Kampesæter i Kvikne 1100 

m. 0. h. (if. K.). Sendre Froen: i mængde på fugtigt grus ved 

bækken lige ved stien fra Storhaug til Kantlisæteren ()). 

S. anglicum Huds. Smølen (N.). 

S. rupestre L. Stavanger: Hindal (E.). Vestfjorddalen: 

i lien ovenfor Ørnes til 350 m. o. h., alm. i Hitterdal og ved 

Dalen i Laurdal (if. K.). 

S. spurium L. Forvildet fl. st., såsom på berget ved Skarp- 

sno ved Chria. (!). Langesund (Tråen), Larvik (Farup). 

Sempervivum tectorum L. Melsomvik (Ho.). Fjære: Kviks- 

haug (if. A. Arbo). 

Sazxifraga Cotyledon L. Stordeen: Steingilsfjeld (if. K.). 

S. Aizoon L. + Cotyledon L. 8. Cotyledon L. B maculata 

Læstad. Med hovedarterne ved Balvand i Salten. Som jeg 

alt har udtalt formodningsvis i Norges Flora, er den (if. L. 

Schlegel in litt.) ,en tydlig hybrid och har alla karaktårer inter- 

mediåra, man behöfver t. ex. blott jemföra kronbladen. åÄfven 

våxtplatsen antyder dess hybrida natur. På norra delen af den 

ås, som följer Balvandets östra strand, våxer blott S. Aizoon 

i mångd, å den södra delen deraf åter blott S. Cotyledon. Der 

dessas båda områden stöta tilsammans, våxer S. Cotyledon 8 

maculata mycket sparsamt blandad med dem båda*. Se også 

Murbeck in Act. Hort. Berg. II no. 5. 

S. * Rudolphiana Hornsch., lig S. oppositifolia L., men 

med i randen kjertelhårede blade og bægerblade, angives i 

svenske byttekataloger (se f. ex. Pointsförteckning öfver Skan- 



1897.] KARPLANTERNES UDBREDELSE I NORGE. 29 

dinaviens våxter I, Lund 1891, p. 56) for Norge. Hvortil denne 

angivelse støtter sig, ved jeg ikke. Blandt de talrige exem- 

plarer af S. oppositifolia i vort norske herbarium findes den ikke. 

S. rivularis L. Skånevik: Håfjeld 870 m. o. h. (K.). 

S. cæspitosa L. Skånevik: Skuta og Håfjeld 720—900 m. 

meehe (K.)- 

S. sponhemica Gmel. Chrsand.: Gimle (Hannaas). Os pr. 

Bergen på et stengjærde ved prestegården (!). Beggesteds 

forvildet. 

Chrysosplenium alternifolium L. Skånevik: Skuta til 600 

mo hit K.). 
C. oppositifolium L. Tem alm. overalt på Stordeen; på 

Tysnessåta til 600 m. o. h. (if. K.). Os pr. Bergen (). 

Ribes alpinum L. Østre Gausdal sj. (if. R.). Øier: lien 

ovenfor Skalmstad 450 m. o. h. (8.). 

R. rubrum L. var. pseudopetræum Baenitz. Dovre: Driv- 

dalen i birkelierne ved Kongsvold, Vollan (if. Baenitz). 

R. nigrum L. Med de modne bær grønagtige. Nordfjord: 

Strynsvand (pastor Steinbrecht if. Ascherson). 

Thalictrum alpimim L. TI Vestfjorddalen langs Månelven 

ned til under 200 m. o. h. (if. K.). 

T. minus L. Akrehavn på Karmeen (E.). 

T. Kemense Fr. Neisomhed ved Polmak, Storfossen i Tana 

(pastor Chr. Kaurin). 

Anemone nemorosa L. Flakstad: Kilan i anselig mængde 

(if. J. R. Landmark). Den i N. Fl. opførte var. grandiflora 

A. Bl. er en sygelig form, som er angrebet af en snyltesop 

(Physoderma deformans Rostr.). Jeg fandt den i mængde i 

Guldkronen ved Jarlsberg (1). 

8 obtusiloba! Bladenes afsnit og tænder bredere, but- 

tere, ikke tilspidsede. Chria.: Bærum i orekrat (S.). 

A. ranmmeculoides L. Chria.: ved veien fra Lysaker til 

Fornebo (Alla Dahl if. 0. Dahl). 

A. Hepatica L. Østre Gausdal ikke alm. (if. R.). Num- 

medal til Nore, hvor den er alm. i lierne på dalens østside ved 
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Norefjorden og op til Skjenne, den stiger til mindst 470 m. | 

o. h. (if. Thomle). | 

Pulsatilla pratensis Mill. Åsgårdsstrand (). 

P. vernalis Mill. Svatsum sj. (if. R.). Ringerike: mellem 

Skjørvold og Brattestad på furemo blandt renlav (N.). 

Myosurus minimus L. Sandefjord (Ho.). 

Ranunculus Lingua L. Jarlsberg: Skaug i Våle (0.). 

Ved broen over Eidsfoselven på hovedveien mellem Holmestrand 

og Tuft (L.). Moss: Karlberg (if. N.). Romedal: Storelven 

ved Valset (lærer P. Pedersen if. Goderstad). 

KE. hyperboreus Rottb. Engerdalen: Glatvolen (P. Pedersen 

if. Goderstad). Øier: Nysæter; Ringebo: XKjeikensæter (if. 

Wille). Hundersæter på Næverfjeld (!). Sendre Froen: Stor- 

haug fl. st. (). Golåsætrene (!). Svatsum: Blåbærsæteren 

(UR): 

KE. niwvalis L. Bergefjeld: Sandskarfjeld og Reinhaga- 

klumpen (if. Stav). 

KR. altaicus Laxm. Østfinmarken: Rastagaisa, midt i kolde 

bække, afblomstret, medens R. mivalis holdt sig til de terre 

sider af samme bække og stod i fuld blomst (if. Kaurin). 

R. bulbosus L. Ohr pr. Fredrikshald (if. Omang). Brevik 

(if. Tråen). 

KR. polyanthemos L. Svatsum ei sj. (if. R.). Stavanger (E.). 

R. arvensis L. Chrsand.: Grim (Hannaas). 

R. sceleratus L. Stange: Åsterud (Schiøtz); Møgster (E.). 

Aconitum septentrionale Kell. Med gule blomster ved Kile- 

kampen i Østre Gausdal (stud, Edelstam if. Collett). 

Actæa spicata L. Karmeen: Fiskå (E.). 

Papaver nudicaule L. Målselven: Bærhaugen på Sand- 

fjeldet op for Frihedsli i Dividalen (Herbert Ingleby). 

P. Argemone L. Tjølling: Kjerringvik på eng (S.). Chria.: 

Bygde (). 

Corydalis claviculata L. Søgne: Hellersø i Songvår, spar- 

somt sammen med Allium ursinum (Fridtz). Haugesund: Kjøtrot 

(E.. Stavanger: Tyvholmen (stud. med. T, Baardsen). 

C, pumila Host. Berg ved Jarlsberg (C. Holtermann). 
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Sandefjord: Gjekstadåsen, Langeby (Ho.). Drøbak på stranden 

blandt stene (E.). Borregård pr. Sarpsborg i mængde på en 

sydbakke blandt eg (Louise Andersen). 

Fumaria muralis Sond. Farsund: Fare (Hannaas). 

Nasturtium silvestre R. Br. Chria.: Bærums verk ved en 

ny vei, Filipstad, Akershus, Slotsparken, formodentlig overalt 

nylig indført (0. Dahl). 

Arabis hirsuta Scop. Bemmeleen: Sakseidet (E.). B gla: 

berrima L. Brevik (if. Tråen). Tin: Ørnes (if. K.). 

Å. arenosa Scop. Vennesla: Vigeland, Damsgård, Ven- 

nesla, Drivenes, på enkelte steder i mængde (Røeskeland). Strømme 

i Randesund på ter og skrind jord (Hannaas). 

Cardamine impatiens L. Hvale ved Nøtterø (if. C. Holter- 

mann). Eidanger: Landgangsfjorden (if. Ho.). 

Cardamine hirsuta L. = silvatica Aschs. Gomø ved Kragerø 

(0. Dahl. Chria.: Rustan i Asker (if. D.). Trysil: Girådalen 

under Fulufjeld nær Holsæteren og ikke langt fra rigsgrændsen 

600 m. o. h. ved kolde kilder (0. Nyhuus). B multicaulis Aschs. 

Hvaleer: Ørekroken på Kirkeen på skjælsand blandt enerkrat 

i frugt 36 1895 (0. Dahl), 

C. parviflora L. Chria.: nær Tivoli i tem. stor mængde, 

naturligvis indført tilfældig, 1865 (Moe). 

Dentaria bulbifera L. Røken: Høvik (Nøevik). Tjølling: 

Botten (!. Topdal: Dalene; Chrsand.: Ravnedalen (Røskeland). 

Berteroa incana DC. Vrådal syd for Bandak; Tjølling: 

Kjerringvik (S.. Holmestrand på stranden ()). 

Alyssum calycinum L. Jæderen: Ogne, sparsomt på op- 

revet gammel flyvesand, langt fra kulturen (). Kaholmen i 

mængde på fæstningsvoldene 1897 (S.). Chria.: Stabækbråten 

på skiferbakker ved Drammensveien i mængde ()). 

Draba mivalis Liljebl. Rappisvarre nær Sulitelma (L.). 

Cochlearia anglica L. Volden: Halkjelsvik; Nordfjordeid: 

Skårhaug; Brudevik ved Sørfjord pr. Vaxdal (brigadelæge Chr. 

Smith). Nordfjord (Hørbye). Hesnesø ved Grimstad (Nevik). 

OC. damica L. Chrsand.: Oxe (Hannaas). 

Thlaspi alpestre L. Modum; Hæggen prestegård i uhyre 
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- mængde 1893 (if. Bryhn). Chria.: Bogstad, Bygde (S.). Thrond- 

hjem på dyrket eng (frk. M. Hiorthøy if. Ho.). | 

Alliaria officimalis Andrz. Tjølling: Randvik, Kjerringvik 

(Qmang)! Langesund fl. st. (if. Tråen). 

Conringia orientalis P. Rehb. D. Fl. fig. 4382. Chria.: 

terre bakker ved Mellemteien (hvor den fandtes allerede i sexti- 

årene)! Thjem.: Kropelven på ørerne og strandene |/4+ mil 

nedenfor Prøvens meller 1897 (N.). Buviken sparsomt på stran- 

den (H). Ikke oprindelig vild. 

Braya alpina Sternb. & Hoppe. Sannemark i Throndenes 

(Not). i 

Lepidiunm Draba L. Kragere: Valberg på ballast (L.). 

Chrsand.: Grim (Hannaas). Bergen: Molbakken, Sandviken (E.). k 

L. campestre R. Br. Stjørdalen: Skatvold ved kirken (if. * 

Bryhn). Jarlsberg: Verp i Våle (C.). 

L. perfolhiatum L. TI de senere år begynder den at vise 

sig hist og her, sandsynligvis indført ved fremmed fre, såsom 

ved Christiania (Sofie Meller); Larvik (L.); Christianssand: 

Grim (Hannaas), ved møller; Oddernes: Dalene (Reskeland); 

Grimstad (Margrethe Bang); Graven (Havås); Stavanger: Hille- 

våg o0. a. st. (Baardsen); Buviken pr. Thjem. sparsomt på stran- 

den (H.). 

L. virgimcum L. Tjøme: Vikholmen på Bresseland, to 

exemplarer i en ager (!. Larvik på græsplainer (cand. real. 

Nøkleby). 

Isatis tinctoria L. Chria.: Natmandshaugen (Moe). Lærdal: 

Øvre Lysne 1891 (L.). 

Diplotaxis tenuifolia DC. Larvik på ballast (Ho.). 

Crambe maritima L. Hvaleer: Nordre Sande (if. Holter- 

mann). Mellem Karlsvik og Slagenstangen (!. Ertholmen i 

Raueer pr. Fredriksværn (studenter)! 

Raphanus Raphanistrum L. Gjeløen på strandkanterne (!). 

Subularia aquatica L. Rerås: Sandtjernet (Ho.). 

Bumnias orientalis L. Christianssand 1892 (Røskeland). 

Nuphar pumilum Sm. Støren: tem. alm. i fjeldvandene, 

f. ex. i Skitvandet, Gaustavand, flere småvande nær Preste- å 
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fjeldet, et lidet vand nær Bennavand o. fl. st. (if. Wille) 

Straumsvand i Vrådal syd for Bandak; tjern ved Håknasæteren 

i Øier 920 m. o. h. (S.).  Sandungen mellem Asker og Lier 

ar D.). 

Drosera intermedia Hayne. Straumsvand i Vrådal syd for 

Bandak (S.). Bygland: Vasenden (if. Bryhn). Aremark: mel- 

lem Klokesten og Tolsby (L.). 

Viola collina Bess. Østre Gausdal sj. (if. R.). Ås: nær 

Årungen (C.). 

V. umbrosa Fr. Land: Odnes (if. Omang). Østre Gaus- 

dal: Rekvam (if. R.). 

Scleranthus annuus L. Saxvik omtr. 10 km. fra Thjem. 

(Bersvend Ranum). 

Lepigomum marinum Wahlb. Tjøme: Øra på Brosselånd 

(0. Dahl).  EFrteholmen i Raueer pr. Fredriksværn; Tjølling: 

Vikerø i Viksfjord (Hoel. Karmøen: Akrehavn, « margi- 

natum (Ho.). 

Spergula vernalis Willd. Flå i Hallingdal: ovenfor Tro- 

maldsæteren omtr. 800 m. o. h. (Bryhn). Tjølling: Kjerring- 

fjeld (N. og Hoel). Sandefjord: Stub (Ho.). Øhr pr. Frhald. 

Gf. Omang). Sætersdal: Hannaas i Hornnes, af og til på gneis 

og granit (Hannaas). 

Sagina stricta Fr. Tjelling: Viksfjord på Østbystranden 

(0. Dahl) og Skovholmen (). 

S. mivalis Fr. Tromsø: Fløifjeld (L.). 

Arenaria serpyllifolia L. Møgster (E.). 

A, eiliata L. Throndenes: Sannemark; Karlse: Andersvik 

(Notø). 

Stellaria palustris Retz. Ås: Gultvedt ved tjernet (C.). 
Jarlsberg: Vam i Foden ()). 

S. Friesiana Ser. Hardanger: Graven (Havås). 

S. borealis Big. + Friesiana Ser. (S. alpestris Fr... Søndre 

Froen: Storhaug med overgangsformer til S. borealis med dels 

grønne og bladagtige, dels hindeagtige dækblade (!). 

S. uliginosa Murr. Flakstad (if. J. R. Landmark). 

Vid.-Selsk. Forh. 1897. No. 2. 3 
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S. erassifolia Ehrh. Karmøeen: Akrehavn (E.). 8 subalpina 

Hartm. Fangberget, nede ved Mjøsen ()). 

Malachium aquaticum Fr. Et exemplar ved en lergrøft ved | 

den nye jernbanelinie på Storhamarjordet 1893 (if. Rud); lidt 

nedenfor pladsen Korslund under Storhamar på et sted, hvor 

skoven var borthugget 1897 (J. R. Landmark). 

Cerastium arcticum Lge. Bardo: mellem Allapen og Stor- 

fjeldet (L.). 

C. arvense L. Chrsand.: FEgelunden og m. åa. st. på tørre 

sandbakker (Th. Hannaas). 

C. viscosum L. Vefsen: Kulstadbunden (L.). 

C. tetrandrum Curt. Utsire; Revær ved Haugesund (Ho.). 

Silene inflata Sm. Med lodne blade på ballast ved Fredriks- 

stad (L.. 

S. Armeria L. Sandekedal: omkring Kilsfjorden fl. st. 

Kil, Grønåsen, Frøvik, overalt i udmark, urer og bratte lier 

og på de to første steder i mængde (Røskeland). 

S. acaulis L. Otterøen i Romsdalen på stranden (Univ. 

herb.). I Vestfjorddalen langs Månelven ned til under 200 m. 

om at): 

Viscaria alpina Fr. Susendalen, Børgefjeld og Vefsen 

(if. Stav). 

Vahlbergella apetala Fr. Svatsum: alm. i Dritjudalen 534 

m. 0. h. (if. R.). Vestre Gausdal: i den dybe elvekleft nedenfor 

og mellem Dalbakken og Mo (if. S. Almquist). Sell: Otta nær 

jernbanestationen 300 m. o. h. Gf. K.). 

Dianthus deltoides L. Ørkedalen: Kjelderberget i Skjenal- 

dalen (if. 0. Dahl). 

Gypsophila Vaccaria Sm. 'Thjem.: Kropelven i mængde 

på strandbredderne og ørerne nedenfor Prøvens mølle 1897 (N.). 

Malva moschata L. Drammen (Zahl). Larvik, Sandefjord 

(Ho). Hedrum; Horten (både hvid- og rødblomstret, P. 

Farup). Ås: Vestre Kin (C.). 

M. silvestris L. Chria.: Thorshaug (Moe). 

M. cerispa L. Ørbek bro ved Kjølbergelven nær Fredriks- 

stad (1. 
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Tilia parvifolha Ehrh. Øier: ur under Håkna 400 m. 

aa hi (8.). 

Hypericum pulchrum L. Smelen (N.). 

H. montanum L. Langesund og Frierflaugene ved Brevik 

(Hoel). Vennesla: Omdal; Topdal: Birkenes (Røskeland). 

Bømmelen: Sakseidet (E.). Storde: Guldberg ved Lervik 

fe KK.) 

H. hirsutum L. Hurum: Mølen (if. D.). Onse: Rauø (if. 

R.). Øier: uren under Håkna 400 m. o. h. (S.). 

H. perforatum L. Bemmelen: Sakseidet (E.). 

Elatine Hydropiper L. Venneslafjorden pr. Chrsand. (Røske- 

land). Onse: Lyngholmen (if. R.). Hamar (if. Omang). 

E. hexandra DC. Molandsvand (Thomle). Chrsand.: Mølle- 

vand og Papirmellevand (Reskeland). Jæderen: Store Stokke- 

vand (L.). 

Myricaria germanica Desv. 'Tønset: ved en elv, som falder 

i Stubsjøen (L.). 

Acer platanoides L. Numedal: til Norefjorden i Nore (if. 

J. Thomle). 

A. Pseudoplatanus L. Sendfjord: Tysse, forvildet i urer 

og på berge, på flere steder i mængde (L.). 

Polygala depressa Wend. Haugesund (doktor L. Jansen). 

P. amara L. Svatsum: Kvisberg sj. 500 m. o. h. (if. R.). 

Snåsen (N.). 

KRhamnus cathartica L. Jennes på Randsfjordens vestside 

(lærer Strøm). 

Euphorbia Peplus L. Stordøen (Rogne), Flekkefjord (). 

beggesteds som ugræs i haver. 

E. Esula L. Sogndal i Sogn på dyrket eng (if. L.). 

Mercurialis perenmis L. Voxestedet Graven udgår; Selland 

skriver, at han kun har taget den på Stordøen. Ås: Skofte- 

stadteigen; Våle i Jarlsberg: Grøstad (C.). 

M. annua L. Flekkefjord (S.). 

Geranium sanguineum L. Jarlsberg: Lenskollen i Vive- 

stad (Alexander). Stordeen: Lervik, Kårevik (if. K.). Alm. 

53% 
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langs kysten Kragerø til Arendal på lavere steder til omtr. 

70 m. eller lidt mere (Jørgensen). 

G. Robertianum L. $ glabrescens! En næsten glat form. 

Gjeleen blandt stene på stranden (). 

G. lucidum L. Eidanger: Landgangsfjorden (if. Tråen). 

G. molle L. Møgster (E.) Tjelling: Kjerringvik (Ho.). 

G. bohemicum L. Eker: Mjendalen (Minster). Chria.: 

Ovnen, Kalberg og Svestad på Nesodden (cand. min. Holmsen)! 

G. dissectum L. Chria.: Akershus (Moe). Fredrikshald 

(if. Holtermann).  Snekkestad mellem Horten og Holme- 

strand (OC.). | 

G. columbinum L. Botne i Jarlsberg: Græfsred (C.). 

Hvaløer: mellem Ørdal og Putten på Kirkøen (if. Holtermann). 

Veien langs Gravensvandet nær ØOvre Vasenden (Selland). 

Thjem.: Vangviken (if. konservator W. Storm in litt). 

Erodium cicutariuum L. Graven: Spilde (Selland). Kåfjord 

i Alten på en gammel hustomt, nogle få frodige exemplarer 

af): 

Radiola linoides Roth. Utsire (E.). ØOdegårdstjern ved 

Kopervik (E. og Ho.). 

Epilobium hirsutum L. Borre: Sem (C.). 

LE. lactiflorum Hausskn. + montanum L.  Chria.: Sandungen 

ved Rustan if. D. og Murbeck). 

E. lactiflorum Hausskn. Chria.: Skauumåsen, Rustan, Krok- 

kleven (if. D.). 

E. Hornemanmi Rehb. Chria.: Rustan, fl. st. under Ramsås 

(if. D.). 

E. dahurictum Fisch. Sendre Froen: fl. st. ved Storhaug 

og Golå på grus i myrkanter (!). Throndenes: Sandstrand; 

Ringvatse: Steinvold (Note). 

Oenothera biennis L. Gjeløen på stranden (!). Larvik (med 

Aristolochia, Ho.). 

Circæa intermedia Ehrh. Skånevik: Vågedalen i mængde 

(if. K.). 

C. Lutetiana L. Anduglen, Findås prestegård (E.). 
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Myriophyllum spicatum L. Ringebo: i damme ved Lågen 

lige overfor Elstad (if. K.). 

M. verticillatuum L. Fredriksstad: Øren (L.). Larvik: 

Vasbotten lige ned for Hobæk (OC.). 

Peplis Portula L. Jarlsberg: Ramnes (!). Fredriksværn (!). 

Sorbus Aucuparia L. Hardangervidden til 1276 m. o. h. 

steril, cand. real. A. Dahl. 

S. intermedia Ehrh. Rekefjord (L.). 

S. Aria L. Bynesset: Kirkehaugen (W. Storm). 

Cotoneaster vulgaris Lindl. Skånevik: toppen af Skuta 720 

m. o. h. på skifer (K.). 

C. migra Wahblb. Hurum: Melen (if. D.. Porsgrund: 

Borgeås (L.). 

Sanguisorba officinalis L. Lister fl. st. (1). 

Alchemilla alpima L. Eidanger: ØOvald, sparsomt i havets 

nivå på sandstensetagen (if. D.). 

Agrimoma Eupatoria L. Stordeen: Guldberg ved Lervik 

af: K.) 

Å. odorata Mill. Dens hidtil kjendte findesteder lå alle i 

de laveste egne, kun få meter over havet. Men (if. Fridtz) 

findes den også i større heide, nemlig sparsomt 350 m. o. h. 

på sydsiden af Melfjeld i Sillejord. 

Rosa rubiginosa L. Vennesla: Hunsfos (Røskeland). å 

Rubus idæus L. Med gule bær ved Græsmyr i Bamle 

(if. Tråen). * anomalus Arrh. Jarlsberg: Våle prestegård (C.). 

Sarpsborg: Kulås (Louise Andersen). 

KR. suberectus Ands. Numedal: Rollag kirke, Venås (J. 

Thomle). 

EK. sulcatus Vest. Chria.: Solbakken på Nesodden i havets 

nivå ()). 

R. fruticosus L. Røken: Bugten ()). | 

R. thyrsoideus Wimm. Flekkefjord: Sælurdvand ved veien 

til Glændrange (). 

R. villicaulis Koehl. Terøen (Ho.). 

KR. Areschougii A. Bl. Norderhov: Skjervold på kalkberge 

ved Stensfjorden. R. cæsins såes ikke der (if. Bryhn). 
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R. arcticus L. Hardangervidden: nordenden af Mårvandet, 

en liden koloni i storstenet tert lænde (if. A. Andersen). Susen- 

dalen: Mikkeljord nordover til Pautdalsli i store mængder i 

birkekrat (Stav). 

Dryas octopetala L. Selbo: Melsonga i Roltdalen 700 m. 

o. h., Fongen på grændsen af Meraker 900 m. o. h. (gårdbruger 

H. Thorgersen). Børgefjeld sparsomt (if. Stav). 

Geum intermedium Ehrh. Berg ved Jarlsberg (L.); Tjel- 

ling: Kjerringvik (). 

Potentilla reptans L. Ramnes: Valle (C.). Arendal: Galte- 

sund, sandsynligvis indført (if. A. Arbo). 

P. argentea L. Storde: Lervik (if. K.). 

P. verna L. % major Wahlenb. Ei sj. på fjeldene i Skåne- 

viksarK). 

Prunus domestica L. Arendal, forvildet (if. A. Arbo). 

P. avium L. Drøbak: i hele krat nordpå ovenfor veien 

mellem den gamle sorenskrivergård og Husvik (C.). 

Ononis procurrens Wallr. Sandefjord: Framnes (Ho.). 

O. hircina Jacq. Thjem.: Malvik, Bynesset (W. Storm). 

Sarothamnus scoparius Koch. Nær Sireåens udleb, i mængde 

mellem Kliktefjeld og Tele, enkeltvis ved Berefjord og i en brat 

bakke opfor nordenden af Legetjernet på Midtbø, kaldes ,Tybe- 

eller Tiberis* og bruges til sopelimer; et sagn, som dog ei vinder 

tiltro blandt folket, siger, at den engang skulde være indfert 

med en saltladning fra St. Ybes (1892, L.). 

Anthyllis vulneraria L. Stordøen hyppig på strandklip- 

perne (if. K.). 

Medicago sativa L. Tjeme: Sundene (Ho.). 

M. falcata L. Chrsand.: Grim (Hannaas). 

Trifolium procumbens (L.). Sm. Larvik (Ho.). Horten: 

Solistrand (C.). 

TI. minus Sm. Fredrikshald: på veien til Refne (if. Holter- 

mann). Farsund (if. K.). Møgster (E. 

T. fragiferum L. Tjome: Oterstig (Ho.); Horten: Østoen, 

Keisermark (Magnus). 

T. medtum L. Haugesund (E.). 
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Lotus uliginosus Schk. Jarlsberg: Svinevold i Våle (C.). 

Astragalus glycyphyllus L. Rennesø og omliggende ver (if. 

prof. Rasch in Mag. Natv. 12 p. 309). Sandekedal: Farsjø og 

Grenåsen (Reskeland). 

A. oroboides Hornem. Røeaelven ved Rørås; Meraker: Hal- 

sjefjeld, Tofjeld, Bjerdalsfjeld (Ho.).  Susendalen: i mængde nær 

Mjelkelvens og Leipskarelvens fælles munding (Stav). 

Phaca frigida L. Ranen: i mængde på Haukenesfjeld i Mo 

til 700 m. o. h. (if. K.). Bjørneggen på Stordalen mellem Mer- 

aker og rigsgrændsen (if. Ho.). 

Qzytropis lappomica DC. Østre Gausdal ned til 314 m. 

meha (If. R.). 

Orobus vernus L. Østre Gausdal sj. (if. R.). Tin: Ørnes 

i lierne til 500 m. o. h. (if. K.). Eidanger: Landgangsfjorden 

(if. Ho.). 

O. tuberosus L. Tin: Ørnes til 500 m. o. h. (if. K.).! 

O. niger L. Eidanger: Landgangsfjorden (if. Ho.). 

Lathyrus maritimus Fr. M. alm. på flere småeer blandt 

Hvaløerne, f. ex. Heia, Lille Angret, Nordre Sande (if. Holter- 

mann). Tjelling: Vestre Kjerringvikholmen, Ula (). Raueer 

pr. Frværn.: i mængde på Frtholmen og Vasholmen (!. Nev- 

lungehavn (Hoel). Tjøme: Nes på Vasserland (0. Dahl). 

L. palustris L. Tjølling: Vikere i Viksfjord (Hoel). Horten: 

langs Løvåsbugten fl. st. i mængde (H.). Tjeme: mellem Oter- 

stig og Kjærø (0. Dahl). Stange (Ho.). 

L. silvestris L. Mellem Dalen og Eidsborg (S.). Dybsunds- 

holmen i Midtfjorden ved Sandefjord (if. Ho.). Eker: Mjen- 
dalen (Hoel. 

Vicia pisiformis L. Risør: Sendeledfjorden i ur bag 

Frøene (E. Jørgensen). 

V. sileatica L. Skånevik: toppen af Skuta 720 m. o. h. 

ft. K.). 

V. Orobus DC. Haugesund (L. Jensen). 

V. cassubica L. Sandökedal: Grønåsen mellem krat og 

sten i brat li (Røskeland). 
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V. angustifolia Roth. Lister: på en dæmpet sanddyne 

nedenfor Hauge, et exemplar blandt Calluna (!). Sandefjord: 

Mølleråsen (Ho.). Tjøme: Nes på Vasserland med Eryngium 

på stranden (cand. real. Hartmann). 

V. lathyroides L. Farsund: Vollemoen; Chrsand.: Bellevue 

beggesteds i tør sandbakke (Hannaas). 

Ervum hirsutum L. Frosten (W. Storm). 

E. tetraspermum L. Ringebo (if. K.). 

Coronilla Emerus L. Sandøkedal: ganske alm. på strand- 

klipperne langs Kilsfjorden, ved Kil, Frøvik, især i mængde ved 

Grønåsen (Reskeland). 

Efter trykningen har fiskeriinspekter Landmark meddelt 

følgende: 

Potamogeton coloratus Hornem. f. maxima. Arendal 

ved veien til Øiestad (L., bestemt af J. Baagee). Ny for 

Norges flora. 

(Trykt den 2 februar 1898). 
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Historisk-filosofisk Klasse. 2?de Januar. 

(Formand: Lieblein). 

1. Bang holdt et Foredrag ,om Dale-Gudbrand". Fore- 

draget er trykt i den historisk-filosofiske Klasses Skrifter for 

1897 som No. 2. 

2. Konow meddelte paa Grundlag af Oplysninger fra 

Prof. Biihler i Wien Resultaterne af de af Dr. Fihrer i Nepal 

gjorte Fund, som godtgjorde, at Buddhas Fødested Lumbini- 

lunden ved Kapilavastu ikke laa i Qude, som man før har an- 

taget, men i det nepalesiske Tarai. Her fandt nemlig Dr. 

Filhbrer ved Landsbyen Paderia den lste December 1896 en 

Stenseile med en Indskrift af Kong AsSoka. Asoka siger her, 

at han har reist denne Søile ved Buddhas Fødested. Han over- 

satte Indskriften i dens Helhed. Det paavistes, at Lokaliteterne 

paa Fundstedet neiagtig stemmer med Beskrivelsen hos de kine- 

siske Pilegrime Fa-hian og Hiuen-Tsiang, saa der ikke kunde 

være Tale om, at Søilen var bleven flyttet fra dens oprindelige 

Plads. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 29de Januar. 

(Formand: Brøgger). 

1. Vogt leverede en Oversigt over det indbyrdes kvantita- 

tive Forhold mellem en Flerhed af Flementerne i Jordskorpen, 

— for de mest udbredte Elementer i Henhold til en Studie af 

; 1 
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den amerikanske Kemiker Clarke. Særlig omtaltes de vigtigste 

tunge Metallers Udbredelse samt den kvantitative Rækkevidde 

af de Processer, ved hvilke disse Metaller er konceentrerede til 

Ertsforekomster. 

Brøgger fremhævede, at Grundlaget for Clarke's og senere 

Vogt's Beregninger af Elementernes Udbredelse i Jordskorpen 

ifølge Sagens Natur er usikkert. Han ansaa det derfor f. Ex. 

for sandsynligt, at Tallet for Silicium muligens er noget for 

lavt, for Jærn noget for høit i Clarke's Tabel.  Fluorgehalten 

antog han muligens noget større end hidtil antaget. 

I Anledning af Foredraget gjorde Mohn nogle Bemærk- 

ninger. 

2. G.Guldberg redegjorde for en i den senere Tid inden 

Biologien fremtrædende Retning, kaldet Organismens Udviklings- 

mekanik, hvorved særlig enkelte af 0. Hertwie's og W. Roux's 

Arbeider omtaltes. 

Foredraget foranledigede Bemærkninger af Vedeler og 

O. Bull. 

3. Dr. Holst fremlagde til Trykning en Afhandling af 

Carl Størmer: Quelques théorémes sur l'équation de Pell 

x — 0D/”= +1 et leurs applications. 

Foredraget er trykt blandt den mathematisk-naturviden- 

skabelige Klasses Skrifter for 1897 som No. 2, udgivet for 

Fridtjof Nansens Fond. 

Fællesmøde 12te Februar. 

(Præses: Mohn). 

1. Dr. Faye holdt et Foredrag om Menstruationen, særlig 

dens første Indtræden. Denne faldt i Christiania paa de høiere 

Pigeskoler mærkelig tidlig, nemlig ved vel 14aars Alder for 50 

pCt., hos de arbeidende Klasser omtrent ved 1531 Aar, paa 

Landsbygden ved 1512 Aar. Han omtalte derhos Menstrua- 

tionens Forhold hos de forskjellige Folk og udviklede de for- 

skjellige Momenter, der paavirkede samme. 
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Foredraget foranledigede en Diskussion mellem Vedeler 

og Foredrageren. 

2. G. Storm holdt et Foredrag om ,Bergens Rimkrønike 

og Bergens Fundats*. 

Foredraget, der foranledigede en Bemærkning af Y. Niel- 

sen, vil blive trykt i Norsk Historisk Tidsskrift, 3die Række, 

4de Bind. 

3. Sebelien holdt et Foredrag over Fermenterne. Han 

havde længe følt det utilfredsstillende ved den almindelige Op- 

fattelse af Fermenternes stoflige Natur og har i sine Forelæs- 

ninger for de studerende ved den høiere Landbrugsskole betragtet 

dem som Energiformer analoge med Varme og Lys. Den samme 

Opfattelse havde i den sidste Tid fundet flere Forfægtere, og 

især har Arthus for nylig udviklet denne Synsmaade og paa- 

vist i alle Enkeltheder, at Fermenterne ikke frembyde noget 

almindeligt Forhold, uden at der findes et fuldstændigt Analogon 

i Varmens, Lysets, Elektricitetens eller Magnetismens Forhold. 

Fermenterne bør derfor ikke længere betragtes som Stoffer, men 

som Egenskaber ved Stoffer. 

Foredraget foranledigede en kort Diskussion mellem Hr. 

Birkeland og Foredrageren. 

4. Generalsekretæren oplæste en Bestyrelsesbeslutning, hvor- 

efter der nu er Adgang til indtil videre at trykke "Skrifter+ 

inden begge Klasser. 

Historisk-filosofisk Klasse. 26de Februar. 

(Formand: Lieblein). 

1. G. Storm holdt et Foredrag om Ynglingatal og dets 

Forfatter. 

Foredraget, der foranledigede en Bemærkning af Taranger, 

er trykt i , Arkiv for nordisk Filologi*, Bd. 15. 

2. Torp behandlede endel homeriske Etymologier. 

1* 
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Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 12te Marits. 

(Formand: Blytt). 

1. Dr. Alf Guldberg viste, støttet til Sophus Lies Op- 

fatning af Integrationen af den Differentialligning af liste Orden: 

W (x,9,71) =0, at man altid kan give det almindelige Integral 

en saadan Form, at de singulære Lesninger fremgaar af samme 

ved at particularisere en Konstant, og at der saaledes ingen 

væsentlig Forskjel er mellem en Differentiallignings singulære 

og dens evrige Lesninger. 

2. Waage fremlagde til Trykning og redegjorde for Ind- 

holdet af et Arbeide af Overkontroller Riiber om den kvantita- 

tive Bestemmelse af Tøersubstantsen i Ø1 og Verter. 

Foredraget er trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige 

Klasses Skrifter som No. 5, "trykt paa Bekostning af Christiania 

Aktie-Ølbryggeri*. 

3. Vogt gav paa Grundlag af Undersegelse af tilsendte 

Prøver fra F. Gillman en kort Beskrivelse af magmatisk Con- 

centrationsprodukt, førende samtidig Kromjærnsten og rød Nikkel- 

erts i serpentiniseret Peridotit, fra Malaga, og paaviste, at disse 

Undersøgelser kompletterede hans tidligere Studier over Dan- 

nelsen af Ertsforekomster ved Differentiationsprocesser i basiske 

Eruptiver. 

Fællesmøde. 26de Marts. 

1. Generalsekretæren oplæste følgende*Skrivelse fra det 

kgl. danske Videnskabsselskab, dateret Kjøbenhavn den 6te 

Marts d. A.: 

*Det kongelige danske Videnskabernes Selskab tilsender 
hermed Videnskabs-Selskabet i Christiania et Exemplar af en 
Dy fransk Udgave af et Skrift af Landmaaler Caspar Wessel: 
Om Directionens analytiske Betegning, hvilket 10de Marts 1797 
forelagdes vort Selskab og findes trykt i det 1791 sluttede 5te 
Bind af dets Skrifter *Nye Samling*. 

Idet vort Selskab paany udgiver dette betydningsfulde, men 
hidtil ganske upaaagtede Skrift, glemmer det ikke, at Selskabet 
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den Gang, da det fremkom, var en Repræsentant ej blot for 

dansk, men — ved Siden af det kgl. norske Videnskabernes 

Selskab i Trondhjem — ogsaa for norsk Videnskabelighed. Det 

maatte særlig mindes derom derved, at Skriftets Forfatter, om 

end hans Livsgjerning, væsentlig i det danske Videnskabsselskabs 

Tjeneste, fandt Sted i Danmark, var født i Norge og ved sin 

Slægts Forbindelser maatte vedblive i mange Maader at føle 

sig knyttet til Norge. 

Denne Omstændighed gjør dog ikke, at vi her i Danmark 

føle os som dem, der have mindre Andel i ham. En saadan 

Deling af Norges og Danmarks store Mænd fra den Tid, da 

Rigerne vare forenede, efter deres Fødested, vilde være et Brud 

paa det Fællesskab, som har været frugtbart og nyttigt for 

begge Lande, og den vilde fremfor alt fra vor Side være en 

Utaknemlighed mod de Nordmænd, hvem vort eget Aandsliv 

skylder saa meget At Norge var Wessels Fødeland, skal dog 

saa meget mindre glemmes, som dette Land, hvor Wessel snart 

efterfulgtes af en af Aarhundredets allersterste Mathematikere, 

vedblivende indtager en meget hei Plads i disse to Mænds Fag. 

I Pakken til Videnskabsselskabet tillade vi os at vedlægge 

et Exemplar til Norges Konge og Exemplarer til en Del inden- 

bys Medlemmer af Selskabet og enkelte Videnskabsdyrkere uden- 

for Selskabet. 

Julius Thomsen, 

Præsident. 

H. G. Zeuthen, 

Sekretær.* 

2. Faye meddelte i Tilslutning til sit Foredrag i forrige 

Fællesmede (S. 2) historiske Bemærkninger om Menstruationen 

og dens tidligste Indtræden samt endel historiske og statistiske 

Oplysninger om Alderen hos Mænd og Kvinder ved Indtrædelsen 

i Agteskab. 

Foredraget foranledigede Bemærkninger af Arbo. 

3. G. Guldberg gav en Oversigt over Nervecellernes 

almindelige Morfologi, indbyrdes Forhold og deres indre Struk- 

tur; ligeledes redegjorde han for, hvilke fysiologiske Deduktioner 
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der kunde drages af de nu for Tiden kjendte Forhold ved 

Nervecellernes Form og Bygning, naar de experimentelt udsattes 

for Forandringer. 

4. Til nye Medlemmer valgtes 

1. Efter Indstilling fra den m.-n. Klasse: 

Dr. Alf Guldberg. 

Konsul Axel Heiberg. 

Grosserer Thomas Fearnley. 

Bryggerieier Ellef Ringnes. 

2. Efter Indstilling fra den historisk-filosofiske Klasse: 

Professor Alex. Seippel. 

Docent Chr. Collin. 

Pastor Dr. theol. Chr. A. Bugge. 

Universitetsstipendiat Dr. Just Bing. 

Historisk-filosofisk Klasse. 9de April. 

(Formand: Lieblein). 

1. Kiær holdt et Foredrag om *Den repræsentative 

Methode*. 

Foredraget er trykt i den historisk-filosofiske Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 4. 

2. Ræder gjennemgik den ved nye Fund stadfæstede 

Akerbios's Gravskrift og hævdede i Overensstemmelse med A. 

Dietrich's Fortolkning, at man her havde ikke som før antaget 

en Gravskrift over en kristen Biskop, men over en Attisprest 

fra Begyndelsen af det 3die Aarhundrede efter Kristus. Fore- 

drageren fremhævede derefter Betydningen af de sidste Aars 

Undersøgelser, der gaar ud paa nærmere at forklare det det 

og 3die Aarhundredes synkretistiske Karakter paa det religiøse 

Omraade. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 23de April, 

(Formand: Brøgger). 

1. Dr. Alf Guldberg paaviste, at det ved Integrationen 

af en Differentialligning af 2den Orden var tilstrækkeligt at 

i 
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finde et almindeligt første Integral, et saakaldt principalt Inte- 

gral, idet det almindelige Integral da fandtes ved at eliminere 

y? mellem de to Ligninger, samt at Bestemmelsen af et princi- 

palt Integral ikke er væsentlig vanskeligere end Bestemmelsen 

af et almindeligt første Integral. Det analoge finder ogsaa 

Sted ved Ligninger af lste Orden. 

2. Th. Hiortdahl meddelte Resultaterne af en Under- 

søgelse af Hydrazin-Alun samt Hydrazinets Forhold til over- 

mangansur Kali. 

3. Dr. Johan Kiær gav en faunistisk Oversigt over Etage 

5 i vor Silur: Hovedresultatet af Studiet af denne Etage er, 

at Grændsen nedadtil maa sættes dybere ned i Lagrækken end 

hidtil gjort, idet Gastropodekalken med dens Æiqvivalenter maa 

ansees som den undre Del af Etage 5, ikke som den øverste 

Del af Etage 4. Herved bliver baade den øvre og nedre 

Grændse af Etage 5 faunistisk vel begrændset. Sammenligningen 

med England syntes med Bestemthed at tyde paa, at Faunaen i 

denne vor Etage var indvandret fra det engelske Silurgebet. 

4. Brøgger fremlagde til Trykning: *FEruptivgesteine des 

Kristianiagebietes. III. Das Ganggefolge des Laurdalits", hvor- 

over han gav en kort Oversigt. 

Trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 6. 

Til Foredraget knyttede Prof. J. H. L. Vogt nogle Bemærk- 

ninger om Differentiationsprocesser i Vestlofotens og Vesteraalens 

Labradorsten- og Gabbrofelter. 

5. Ligeledes fremlagde Brøgger til Trykning en Afhand- 

ling af Dr. J. Kiær: Faunistische Uebersicht der Etage 5 des 

norwegischen Silursystems. 

Trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 3. 

Fællesmøde (Aarsmede). 3die Mai. 

1. Præses oplæste følgende Aarsberetning: 

I det forlebne Aar har de sædvanlige 18 Meder været af- 

holdt, nemlig 6 Fællesmøder og 6 Møder i hver af de to Klasser. I 
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Møderne er der bleven fremlagt eller refereret 46 Afhandlinger 

og mindre Meddelelser, hvoraf 13 i Fællesmøderne, 21 i den 

math.-naturv. Klasse og 12 i den historisk-filosofiske Klasse. Af 

de refererede Afhandlinger falder 2 paa Ikke-Medlemmer. 

Fællesmøderne har været besøgte af gjennemsnitlig 27 Med- 

lemmer, den math.-naturv. Klasse af 9 Medlemmer og den hist.- 

filos. af 14 Medlemmer. Desuden har der jævnlig været andre 

Tilhørere tilstede. 

Selskabet har i det forløbne Aar udgivet: 

I Forhandlinger for 1896, indeholdende 8 Afhandlinger (350 

Sider eller c. 22 Ark), derhos Oversigt over Selskabets 

Møder m. m., 48 Sider eller 3 Ark. 

IT Skrifter af den math.-paturv. Klasse 1896, indeholdende 2 

Afhandlinger, 136 Sider med ? Plancher. 

III Skritter af den hist.-filos. Klasse 1896, udgivne for Hans Å. 

Benneches Fond, indeholdende 3 Afhandlinger, 76 Sider. 

- Tilsammen er saaledes i 1896 udgivet 14 Afhandlinger, 

610 Sider med 2 Plancher. Af disse Afhandlinger falder 10 

paa Selskabets Medlemmer, 4 paa Ikke-Medlemmer, der har faaet 

Tilladelse til at lade sine Arbeider trykke blandt Selskabets 

Skrifter eller Afhandlinger. 

Den stærke Indskrænkning i Trykning fra ifjor (27 Afhandl,, 

1733 Sider med 89 Plancher) stammer fra, at Selskabets finant- 

sielle Stilling ved Aarsskiftet 1895—96 var mindre god, hvorfor 

Bestyrelsen i Møde 7 Febr. 1896 saa sig nødsaget til at beslutte, 

at ingen Trykning skulde yderligere foregaa under Semestret; 

denne Beslutning udstraktes 7 Sept. ogsaa til Høstsemestret. 

I Mede 12 Febr. d. A. ophævedes dette Forbud for ,Skrifternes* 

Vedkommende, idet der til den hist.-filos. Klasses Skrifter nu 

var Midler disponible af Benneches Fond og for de math.-naturv. 

Skrifter af Nansenfondets Bestyrelse var stillet et Beleb til Sel- 

skabets Raadighed. Man kan snart ogsaa for , Forhandlingernes* 

Vedkommende vente Forbudet hævet, idet Storthinget iaar efter 

Bestyrelsens Andragende er kommet Selskabet tilhjælp ved at be- 

vilge yderligere 2000 Kr. til at dække Selskabets Gjæld. 
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Selskabets Skrifter og Forhandlinger uddeles — foruden til Med- 

lemmerne — til 223 udenlandske og 48 indenlandske Institutioner 

og Bibliotheker; Selskabets Bibliothek har til Gjengjæld modtaget 

360 Værker, hvoraf en større Del afgives til Universitetsbibliotheket. 

Selskabets Medlemsantal var ved Udgangen af 1896: 209 

hvoraf 135 indenlandske og 74 udenlandske. Af de indenlandske 

hører 73 til den math.-naturv. Klasse, 62 til den hist.-filos. Klasse. 

I Aarets Leb er indvoteret 8indenlandske Medlemmer, 4i hverKlasse. 

Den vigtigste Begivenhed i Selskabets Historie i det for- 

løbne Aar er Oprettelsen af ,Nansenfondet*, der som en selv- 

stændig Stiftelse er knyttet til Selskabet. Herom vil der frem- 

komme en nærmere Redegjørelse af Nansenfondets Arbeidskomité. 

2. Generalsekretæren oplæste Indstilling fra Censorerne for 

H. A. Benneches Stipendium for skjønlitterært Forfatterskab, DHrr. 

Professor Moltke Moe og Bibliothekar Halvorsen: 

» Undertegnede har herved den Ære at afgive sin Indstilling 

angaaende Uddeling af ,Hans A. Benneches Stipendium for 

- skjenlitterært Forfatterskab*, i Henhold til det os af Videnskabs- 

selskabet i Mede den 4de December 1896 overdragne Hverv. 

Til at komme i Betragtning ved denne første Gangs Uddeling 

af Stipendiet var ved Ansegningstidens Udleb den lste Februar 

d. A. eller i de nærmest derefter følgende Dage indkommet An- 

søgninger fra følgende Forfattere og Forfatterinder: Hans Aan- 

rud, Albert Brock-Utne, J. B. Bull, Peter Egge, Frithjof Foss, 

Jacob Hilditch, H. E. Kinck, Niels Kjær, Vilhelm Krag, Axel 

Maurer, Carl Nærup, Doris Rein (Pseudonym), Hans Seland, 

Niels Collett Vogt. Meget senere indkom Ansøgninger fra DHrr. 

Thomas P. Krag (8 Marts) og S. Obstfelder (4 April), hvortil 

intet Hensyn kunde tages. 

Af de i rette Tid indkomne Ansøgninger maatte videre DHrr. 

Niels Kjær og Carl Nærup sættes ud af Betragtning i Henhold 

til den af Videnskabsselskabets Bestyrelse i Mede den 12te Fe- 

bruar d. A. vedtagne Fortolkning af Fundatsens og Reglementets 

Udtryk ,skjønlitterært Forfatterskab*, der ved denne Fortolk- 

ning engang for alle er bleven begrænset til skjønlitterær 

Produktion, med Udelukkelse af litterær Kritik, selv om 
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denne ellers maatte baade i reel og formel Henseende være af 

æsthetisk Værd. 

Da det er første Gang, Selskabet har Adgang til at uddele 

dette H. A. Benneches Stipendium for ,skjenlitterært Forfatter- 

skab*, skulde vi ønske at henlede Bestyrelsens Opmærksomhed 

paa Bestemmelserne i Reglementets $ 8, som efter vor nu 

øsjorte Erfaring for Fremtiden ber søges strengt overholdt. For 

det første bør Ansegningsterminen ikke under nogen Omstændig- 

hed tillades overskreden, idet Censorernes Arbeide jo klarlig vil 

blive baade vanskeligere, byrdefuldere og mere udsat for at for- 

rykkes fra de første Overveielsers Grundlag, naar nye Ansøgere 

melder sig efter Ansegningstidens Udleb, da Censorerne vil fele 

det som en Uretfærdighed og Hensynsleshed at sætte saadanne 

— forsinkede, men kanske de bedst kvalificerede — Ansegere 

ud af Betragtning. For det andet bør det ligesaa strengt ind- 

skjærpes Ansøgerne, at de — hvad nu dels slet ikke fandt 

Sted — ledsager sine Ansegninger med et Eksemplar af de 

Skrifter, som de ensker skal komme i Betragtning, men heller 

ikke andre Arbeider og bl. a. ikke uudgivne Manuskripter. 

Vi har dernæst under vor Overveielse troet at burde af- 

gjøre det principielle Spergsmaal: hvilke Forfattere kan det 

antages, at Testator har ønsket at yde økonomisk Støtte ved sit 

Stipendium, under stadig Hensyntagen til Fundatsens $ 4 og hans 

testamentariske Bestemmelser af 28 Juni 1882? Vier da bleven 

staaende ved den Opfatning, at det ligesaalidt kan have været 

Testators Mening, at hans Donation skal bruges til Alderdoms- 

understøttelse for trængende gamle Forfattere, hvis litterære 

Virksomhed ligger Aartier tilbage i Tiden, som til Reise- og 

Uddannelsesunderstettelser for de rene Begyndere, der har Ad- 

gang til at søge saadanne Stipendier af andre offentlige eller 

legatariske Fonds. Man maa være berettiget til at gaa ud fra, 

at det, Testator har villet give Udtryk for ved sin Donation, er 

Taknemmelighed for den Skjønhedsglæde, Litteraturen har skjænket 

ham, og Ønsket om at fremme den skjønlitterære Produktion 

ved for en Tid at lette deres Vilkaar, som arbeider paa dette 

Qmraade under vore smaa Forholds Vanskeligheder. Vi mener 
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med andre Ord, at dette Stipendium skal som et Slags Hæders- 

løn, uden nærmere Bestemmelse om dens Anvendelse til Reiser, 

Studier etc., tildeles Forfattere, som staar i sin fulde Kraft og 

med Talentets Muligheder for at indfri de Løfter, som tidligere 

Arbeider af dem har givet. 

Af Ansøgerne er der vistnok flere, som i større eller mindre 

Grad kunne fyldestgjøre disse Betingelser. De fleste af dem, 

som der kunne være Tale om, har imidlertid ganske nylig oppe- 

baaret større Stipendier af Statens eller andre legatariske Midler, 

og hvor Forholdene for øvrigt er lige, har vi fundet ogsaa 

at maatte tage Hensyn hertil. Allerede under vore forste . 

Overlægninger samlede begge Censorers Opmerksomhed sig for- 

trinsvis om to Ansegere, og jo længere vi har overveiet, desto 

bestemtere har vi maattet stille disse to i Forgrunden. Det er 

DHrr. Hans Aanrud og J. B. Bull. 
Begge har, hvor de har naaet høeiest, vist et smukt og 

kraftigt Talent, som efter vort Skjøn vil kvalificere hvilken som 

helst af dem til den Anerkjendelse, der ligger i Tildelingen af 

Benneches Stipendium. Hr. Aanruds Begavelse eier et lunt hu- 

moristisk-satiriskt Drag, som ikke er almindeligt, og som maaske 

særlig i Lystspillets Form kunde faa Betydning for vor Lit- 

teratur; dertil viser den sig, sterkt artistisk præget som den er, 

i Besiddelse af en afgjort formende Evne, som er Hr. Bulls 

overlegen. Hr. Bull har derimod sin Styrke i en større Kraft 

og Varme og i hans usædvanlige Sans for det storlinjede, det 

oprindelige og enkle, som har givet sig smukke Udslag i flere 

af hans Skildringer fra Østerdalens Folkeliv. 

Medens begge Censorer er enige om, at Valget burde blive 

at træffe mellem disse to Ansøgere, og ikke kan finde, at den 

ene af dem har væsentlige Fortrin fremfor den anden, er vi 

dog tilbeielige til at helde hver til sin, fordi vi mener at se 

mindre, uvæsentligere Fortrin hos den ene eller anden af dem.* 

Præses meddelte, at efter Bestyrelsens Beslutning er Sti- 

pendiet tildelt Hr. Jakob Breda Bull. 

3. Præses gav Ordet til Brøgger, som for Arbeidskomi- 

téen for Nansenfondet afgav følgende Indberetning: 
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Da Arbeidskomitéen for *Fridtjof Nansens Fond til Viden- 

skabens Fremme* nu maa betragte sit Hverv som i det væsent- 

lige tilendebragt, skal jeg hermed paa Komitéens Vegne tillade 

mig at aflægge for Videnskabsselskabet som den Institution, der — 

nærmest er interesseret i Fondets Virksombed, en kort Rede- 

- gjerelse for Komitéens Virksomhed. 

Planen til Nansenfondet udkastedes under en Sammenkar 

mellem Konsul Axel Heiberg og Undertegnede Fredag den 21de 

August, hvorved samtidig den førstnævnte lagde Grunden til 

Fondet ved en Tegning af 50,000 Kr. Efterat i de folgende 

Dage de to øvrige af *Fram*s Redere, DHrr. Grosserer Ths. 

Fearnley og Bryggerieier FE. Ringnæs, havde sluttet sig til 

Planen og derhos Dr. Nansens Godkjendelse af samme var ind- 

hentet, dannedes en større Komité for at arbeide for Sagen; 

denne Komité bestod foruden af de allerede ovenfor nævnte 

Herrer af Professorerne Aschehoug, Bjerknæs, Blix, Blytt, Bugge, 

Collett, C. M. Guldberg, G. A. Guldberg, H. Heiberg, Laache, 

Sophus Lie, Moltke Moe, Mohn, Monrad, Fr. Petersen, Schietz, 

Gustav Storm og Johan Storm, af Biskop Bang, Rigsadvokat 

Getz, Oberst Haffner, Statsminister Hagerup og Dr. Henrik 

Ibsen. 

Denne større Komité, der kun har havt et Par Møder, op- 

nævnte strax en Arbeidskomité, bestaaende af DHrr. Professor 

Brøgger, Grosserer Fearnley, Professor G. A. Guldberg, Konsul 

Heiberg, Professor Moltke Moe, Bryggerieier Ringnæs og Pro- 

fessor Gustav Storm; indenfor denne Komité valgtes til Formand 

Professor Brøgger, til Sekretær Professor Moltke Moe, hvorhos 

Grosserer Fearnley paatog sig at fungere som Kasserer for de 

indsamlede Midler. 

Indsamlingen gik i de første Dage under Begeistringen 

over Framexpeditionens lykkelige Tilbagekomst saa raskt, at 

det allerede i Borgermiddagen i Logen den 10de September 

kunde meddeles, at der var indsamlet ca. 210,000 Kr. 

Senere nedsattes Komitéer i de fleste af Landets større 

Byer; enkelte Bidrag er ogsaa indkommet fra Udlandet, hvoraf 
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ber særskilt nævnes fra Sverige 51,000 Kr. (deraf Kr. 25,000 

fra hver af DHrr. Friherre Oscar Dickson og Dr. A. Nobel). 

Derhos dannedes der ved Siden af den store Komité en 

Hjælpekomité, særskilt for Indsamling af mindre Bidrag, be- 

staaende af DHrr. Cand. theol. Yngvar Brun, Docent Chr. Collin, 

Amanuensis Cand. min. C. 0. B. Damm, Stipendiat Dr. Alf Guld- 

berg og Cand. jur. Per Rygh; denne Komité valgte til Formand 

Amanuensis Damm og til Kasserer Hr. Leitnant Damm. Fra 

denne Hjælpekomité foranstaltedes dels en Indsamling ved Lan- 

dets høiere Skoler og fra Landets Embedsmænd, dels efter et. 

Qpraab i Studentersamfundet Lørdagen den 19de September en 

Indsamling fra Hus til Hus i Kristiania i Ugen 2ide—26de 

September, hvorved 110 Studenter beredvillig assisterede. 

Efterat der af Hovedkomitéen var vedtaget Statuter for 

Fondet paa et Møde den 830te Oktober 1896, og efterat disse 

Statuter havde faaet kgl. Konfirmation den 8de December samme 

Aar, valgtes ifølge Statuterne Bestyrelse for Fondet, bestaaende 

af 7 Medlemmer, nemlig Dr. Fridtjof Nansen og Videnskabs- 

selskabets Generalsekretær Prof. Gust. Storm som selvskrevne 

Medlemmer, derhos ved særskilt Valg af Videnskabsselskabet 

DHrr. Prof. Brøgger, Sophus Bugge og C. M. Guldberg, samt 

ved Valg af Universitetets Lærere DHrr. Prof. Aschehoug og 

Hj. Heiberg. - 

Den nyvalgte Bestyrelse tiltraadte sin Virksomhed lste Ja- 

nuar dette Aar; dog har indtil videre den oprindelige Arbeids- 

komité for Fondet bestaaet ved Siden af Bestyrelsen. 

Indsamlingen til Fondet, der nu kan betragtes fra Arbeids- 

komitéens Side som foreløbig afsluttet, har indtil 35 97 indbragt: 

Tegnet paa Hovedkomitéens Liste. . . . . .. Kr. 244 163.33 

— SE ælpekomiteens do 1 1 30000.96 

Sum Kr. 274 334.29 

hvorfra dog fragaar som tegnet paa begge Lister - 1 650.00 

Samlet tegnet Sum Kr. 272 684.29 

De samlede Udgifter til 3/; 97 udgjør . . . . . - 2434.10 
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Nettoudbyttet udgjør saaledes: . ....... Kr. 27025019 
Heraf ifølge Kvæstors Opgave måbetall ET na 

Udestaaende ikke indbetalt. . 202 0 SONA 

Heraf er paa Hovedlisten indkommet : mu 

Fra Kristiania og nærmeste Omegn. . . .. . Kr. 153 048.33 

- Bergen GRE 8 100.00 

- Fredrikshald 0 SO 0 RR 
-+ Larvik SFR GER 5 000.00 

- Drammen. . RE EE TE EE 2 650.00 

> Porsommd ARR EE LvAe 2 125.00 

- Kristianssønd». SSE 204500 

> 0 Fredriksstad GN DE 1 985.00 

- Trondhjem . . ... 5 de AN SG 1570.00 

- hele det øvrige aid GONE Te 5 930.00 

- Nordmænd i Udlandet . ... 26. 26 SNE 1 275.00 

- Sverige OE 

- det øvrige ald. ARR - 3 860.00 

Sum Kr. 244 163.33 

Til Hjælpekomitéens Liste er indkommet: 

Fra Kristiania . . .. NE OGGE DN 

- det evrige Land og Udlandet ar 10 566.95 

Kr. 30170.96 

Fra Kristiania paa begge Lister tegnet ialt temmelig nær 

2/3 af det hele Fond, eller Kr. 172 652.338, hvoraf dog de oven- 

nævnte Kr. 1650 fragaar som tegnet paa begge Komitéers 

Lister. 

Indsamlingen til Fondet er hermed visselig fra Arbeids- 

komitéens Side at betragte som i det væsentlige afsluttet; dog 

bør det ved denne Leilighed erindres, at en af Fondets væsent- 

ligste Virksomheder ifelge Statuterne kræver som nødvendig 

Betingelse, at Fondet naar mindst 1 Million Kroner. Det faar 

haabes, at dette Maal vil kunne naaes i en ikke altfor fjern 

Fremtid. 

Idet jeg udtaler det Haab, at Fondets Formaal, at virke til 

Videnskabens Fremme i vort Land, vil naaes, til evindelig Hæder 
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for ham, hvis Navn det bærer, og til Gavn for vort Fædreland 

og den hele Menneskehed, skal jeg til Slutning paa Arbeids- 

komitéens Vegne tillade mig at rette en Tak til alle, der paa, 

den ene eller den anden Maade har bidraget til Fondets Væxt 

særlig til Bidragsyderne, til Hjælpekomitéen og særskilt til den 

nidkjære Formand, til Studenterne, til Komitéerne i Landets 

øvrige Byer, til Pressen. Til alle et oprigtigt Tak! 

4. Præses fremlagde den nye Prisopgave for Apotheker 

Øwres Legat, der vil blive at besvare inden 31te Decbr. 1898: 

*At give en paa egne kemiske Undersøgelser grundet Over- 

sigt over en norsk Tjæresorts Sammensætning*. 

5. Birkeland holdt et Foredrag om nyere Undersøgelser 

om Kathodestraaler. 

Foredraget vil blive trykt i den mathematisk-naturviden- 

skabelige Klasses Skrifter for 1898. 

Historisk-filosofisk Klasse. 21de Mai. 

(Formand: Lieblein). 

1. Der refereredes en Skrivelse fra Kirkedepartementet 

med Meddelelse om en af den belgiske Konge opsat Pris stor 

25000 Francs, der ved international Konkurrence Aar 1901 vil 

blive uddelt til den bedste Besvarelse af Opgaven: *Faire 

Phistoire militaire des Belges depuis linvasion romaine jusqu'å 

nos jours*. 

2. Broch omtalte et Sprogarbeide, hvis første Halvdel i 

nærmeste Fremtid vil blive trykt i Videnskabsselskabets Skrifter. 

Arbeidet, *Studier fra den lillerussisk-slovakiske Sproggrænse i 

Ungarn*, omfatter en Række lingvistiske Undersøgelser fra hid- 

til lidet udforskede Egne, hvis sproglige og dermed nær sammen- 

hængende kulturelle Forhold har stor Interesse, ikke mindst paa 

Grund af de Analogislutninger, man derfra kan trække paa 

andre Felter.  Foredragsholderen gik ind paa nogle grovere 

Træk af sin Forskning, idet han vil omtale denne nærmere, 

efterhvert som Arbeidet skrider frem. Han gav en Oversigt 
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over Undersegelsernes Hovedformaal, principielle Spørgsmaal og 

Methode. 
Afhandlingen er trykt i den historisk-filosofiske Klasses 

Skrifter for 1897 som No. 5. 

3. P.O. Schjøtt talte først om det Lys, der ved nyere 

Fund og Undersøgelser var kastet over de ældste græsk-italiske 

ethnografiske og mythologiske Forhold. Gjorde derpaa Bemærk- 

ninger til Forklaring af Dorernes ældste Historie og Spartas 

| 

| 
oprindelige Slægtsordning. Behandlede derpaa Hefaistosmythen, 

paaviste denne Guddoms ligesom Gudinden Athenes ægyptiske 

Oprindelse og nævnte herunder den mærkelige Lighed mellem 

Hefaistos og den nordiske Mythologis Væelund. 

Foredraget foranledigede Bemærkninger af DHrr. Blix og 

Lieblein. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 28de Mai. 

(Formand: Brøgger). | 

Brøgger anmeldte til Trykning en Afhandling med Titel: 

«Ueber den Mossit und iiber das Krystallsystem des Tantalit 

(Skogbölit) aus Finnland* samt refererede kort Afhandlingens 

Indhold. 

Trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 7. 

2. Sylow gav en kort Oversigt over en Afhandling, der 

fremlagdes til Trykning: *Sur les groupes de substitutions, dont 

le degré est p et Vordre p (p+1) x, —p étant un nombre 

premier, et 7 un diviseur de p — 14. 

Trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 9. 

3. Torup fremlagde til Trykning en Afhandling af Dr. 

phil. Kr. Birch-Reichenwald Aars med Titel *Untersuchun- 

gen zur Farbenmischung im Auge*, samt gav en kort Rede- 

gjerelse for Afhandlingens Indhold. 
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Trykt i den mathema tisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 8. 

Foredraget foranledigede Bemærkninger af 0. B. Bull. 

Historisk-filosofisk Klasse. 24de September. 

(Formand: Lieblein). 

1. Monrad omhandlede et for kort Tid siden i Ægypten 

fundet Papyrusblad, der indeholder Udsagn, som tillægges Jesus. 

Han gav en norsk Oversættelse af den af to engelske Lærde, 

Grenfell og Hunt, udgivne græske Text og føiede dertil endel 

Bemærkninger, navnlig angaaende disse Udsagns Forhold til 

Evangelierne. Professorens Foredrag bliver trykt i *For Kirke 

og Kultur*. Her udhæves kun et Par smaa Bemærkninger, der 

kan have mere speciel filologisk Interesse. Paa et Sted, hvor 

den ellers exempellese Konstruktion vnøveverv tov xo0uov fore- 

kommer, kunde man tænke paa at rette vor xo0uov til 7ov 

x(ouov, eftersom man hos Empedokles finder vyøvetout Tis 

xozx0tnNtosg om Afhold fra det Onde: medens Foredrageren dog 

ikke ansaa det for umuligt, at der til det intransitive »notevew 

kunde være føiet et Slags Hensyns-Akkusativ for at betegne 

Gjenstanden for det Afhold, der ligger i Verbets Begreb. En 

aabenbar Feilskrift paa det samme Sted, hvor der staar vnotevnte 

Og evontat for vnotevnte Og evonte, kunde maaske forklares deraf, 

at man uden Tvivl tidlig i Dagligsproget havde begyndt at ud- 

tale Diftongen c: som e, hvad siden blev almindeligt og endnu 

finder Sted i Nygræsk. Man vilde da deri kunne se et Tegn 

til disse saaledes optegnede Ytringers Oprindelse af mundtlig 

Tradition, som ogsaa af andre Grunde var sandsynlig. 

Foredraget gav Anledning til Bemærkninger af Bang og 

J. Storm. 

2. Generalsekretæren fremlagde paa Rigsarkivar Huitfeldt- 

Kaas's Vegne til Trykning: *Optegnelser af Generalmajor Peder 

Todderud om Krigen 1709—19*, meddelte af Kaptein O. Munthe. 

Trykt i den historisk-filosofiske Klasses Skrifter for 1897 

som No. 6. 
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3. G. Storm holdt et Foredrag om Kroningerne i Bergen, 

Oslo og Trondhjem. 

Foredraget, der foranledigede Bemærkninger af Hertzberg, 

vil blive trykt i Norsk historisk Tidsskrift, 8die Række, 4de Bind. 

4. G. Storm fremlagde til Trykning *"Laurents Hanssens 

Sagaoversættelse*. 

1 

Afhandlingen vil blive trykt i den historisk-filosofiske Klasses j 

Skrifter for 1898 som No. 1. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. Iste Oktober. 

(Formand: Brøgger). 

1. Mohn mindede om det Tab, som Selskabet nylig havde 

lidt ved Jernbanedirektør C. Pihls Død. 

2. Laache mindede i et kort Foredrag om det Tab, som 

Selskabet led ved den nylig afdeøde Universitetskollega Prof. 

Dr. Hjalmar Heibergs Ded. 

3. Collett omtalte kortelig den i Sommer afdede Etats- 

raad og Prof. emerit. Japetus Steenstrup, der var udenlandsk 

Medlem af Selskabet, idet han fremhævede denne Videnskabs- 

mands Betydning for Zoologien og dermed beslægtede Viden- 

skaber. 

Selskabets Sektion hædrede de afdede Medlemmers Minde 

ved at reise sig. 

4. G.A. Guldberg omtalte, at den ved vore Kyster yderst 

sjelden optrædende Spermacethval, Physeter macrocephalus, i det 

sidst forløbne Aar havde vist sig i et mindre Antal (8 å 10 

Stykker) ved Østfinmarkens Kyster, hvor 2 Exemplarer var 

bleven skudt af Hvalfangere, samt tilføiede nogle Bemærkninger 

om denne Hvalart i sin Almindelighed. 

Fællesmøde. l15de Oktober. 

(Præses: Mohn). 

1. Schmelck meddelte Resultatet af en Række Under- 

søgelser af Brævand, hvoraf fremgik, at alt Vand, som stammer 
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fra Bræerne, indeholder mindre af organiske Stoffe end Vand fra 

Lavlandet. Han kom til den Slutning, at Brævandets grønne 

eller blaaliggrenne Farve beror paa dets Renhed for organiske 

Stoffe, hvorved Farven i større eller mindre Grad nærmer sig 

til det kemisk rene Vands Farve. Omtalte Tilstedeværelsen af 

*rgd Sne*, mikroskopiske Soparter og mineralske Stoffe og kul- 

støvlignende Partikler paa Bræerne. 

2. G. Storm gjorde opmærksom paa, at medens man tid- 

ligere antog to Overfald af tyske Sørøvere i Bergen i Slutningen 

af 14de Aarhundrede, nemlig i 1393 og i 1895 (eller 97), maatte 

de efter Oplysninger fra den sidste Udgave af den tyske Kronist 

Hermann Korner reduceres til ét, foregaaet i April 1393. Dette 

var rettet navnlig mod de tyske Kjebmænds engelske Konkur- 

renter i Bergen samt Nordmændene, medens Tyskerne paa 

*Bryggen* holdt sig udenfor. 

3. Bugge anmeldte til Trykning et 'nyt Arbeide: *Die 

Stellung der Lykischen Sprache", idet han fremhævede Spøergs- 

maalets kulturhistoriske Betydning. 

Dr. Alf Guldberg fremlagde til Trykning en Afhandling: 

sSur la théorie des congruences différentielles linéaires*. 

Trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 10. 

Historisk-filosofisk Klasse. 29de Oktober. 

(Formand: Lieblein). 

1. Hertzberg meddelte en Oversigt over de i de gamle 

norske Love anvendte, særdeles talrige Alliterationer, hvilke 

han segte at gruppere dels kronologisk, dels efter de Forbin- 

delser, hvori de forekommer, nemlig i ganske korte Udtryk, i 

Lovsætninger (Lovvers) og længere Remser. Han hævdede, at 

saavel Lovvers som Lovremser var optagne umiddelbart i Love- 

nes prosaiske Fremstilling og ikke maa opfattes som Vidnesbyrd 

om, at større Partier af de gamle Lovforedrag har foreligget i 

udarbeidet metrisk Skikkelse. 

Foredraget gav Anledning til Bemærkninger af Bugge. 
Ok 
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2. Schjøtt hævdede i en Indledning Nødvendigheden og 

Berettigelsen af at anvende de almindelige interpretatoriske 

Regler paa de nytestamentlige Skrifter og gik derpaa over til 

at omtale enkelte Steder, nemlig > Tim. 4,6 og fig. 2 Kor. 

10,12. Rom. 8,26. 1 Kor. 7,21, og foreslog her delvis ny Over- 

sættelse. 

Foredraget foranledigede en Bemærkning af Blix. 

Fællesmøde. 12te November. 

(Præses: Mohn). 

1. Lieblein oplyste, at der hos de gamle Ægyptere fore- 

kommer en Parallel til det græske Sagn om Zeus, som i Amfi- 

tryons Skikkelse gik ind til hans Hustru Alkmene og med hende 

avlede Herakles; paa ægyptiske Billeder fra Theben optræder 

paa samme Maade Guden Ammon, som i Kong Thotmes's Skik- 

kelse med dennes Hnstru avler Kong Amenofis den 3die. Der 

paavistes endel Enkeltheder, som tydede paa, at de to Myther 

stod i indbyrdes Forbindelse med hinanden. 

Foredraget fremkaldte en Diskussion mellem Foredrageren 

og DHrr. Konow og Aars. 

2. Mohn gav en Oversigt over de lagttagelser, som er 

gjort i Norge af Luftens absolute og relative Fugtighed, rede- 

gjorde for deres Beregning og fremlagde *Klimatabeller for 

Norge. III. Luftens Fugtighed*. 

Trykt i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasses Skrifter 

for 1897 som No. 11. 

3. Dr. Sylow omtalte den nys afdøde Prof. Schering og 

fremhævede den Støtte, han i sin Tid gav Udgivelsen af 

Abels Skrifter. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 26de Novebmer. 

(Formand: Brøgger). 

1. Sekretæren refererede Indbydelse fra *Naturhistorische 

Gesellschaft* i Hannover i Anledning af dettes 100-aarige Jubi- 

læum den 10de—12te December. 
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2. OQ.B. Bull holdt et Foredrag over de visuelle Rela- 

tioner mellem begge Øine. Ved Experimenter havde han fundet, 

at den nuværende Lære om de korresponderende Retinaldele 

ikke holdt Stik. Han fremlagde Rækker af Tegninger, hvorved 

han kunde vise, at man godt kunde vænne sig til at se enkelt 

med disparate Dele. Man kunde ogsaa sammensmelte temmelig 

ulige Indtryk af Lys og Farve og omtalte nogle Fxperimenter, 

hvor han havde søgt at maale, hvor store Uligheder der kunde 

fusioneres. Tilslut omtalte han de Momenter, der virkede i 

Fællessynets Interesse, og nævnte deriblandt de psykiske Pro- 

cesser, som her griber ind. 

Foredraget gav Anledning til Diskussion mellem Prof. Dr. 

J. Hjort, Prof. Dr. G. Guldberg og Foredrageren. 

3. Brøgger meddelte om Fund af Rapakivi i Kristi- 

aniafeltet og gav i Forbindelse dermed en Oversigt over Rapa- 

kiviforekomster i Sverige, Finland og Ural samt fremhævede 

den generelle Betydning af en sikker Bestemmelse af de finsk- 

svenske Rapakiviforekomsters geologiske Alder. 

4. Sebelien mindede om de Tab, som Selskabet havde 

lidt ved, at dets udenlandske Medlem Prof. C. W. Blomstrand 

var død. Han redegjorde for dennes Betydning for den kemiske 

Videnskab. Man hædrede hans Minde ved at reise sig. 

5. 0. B. Bull fremlagde til Trykning i Selskabets Skrifter : 

*De visuelle Relationer mellem vore to ØOine*. 

Foredraget er trykt i Forhandlinger for 1897 som No. 1. 

Fællesmøde. 10de December. 

(Præses: Mohn). 

1. Bugge holdt et Foredrag om de historiske Sagn, der 

ligger til Grund for Eddadigtenes Fremstilling af Burgunder- 

kongen Guntacar (Gunnar)'s Død for Hunekongen Attila (Atle), 

og paaviste, hvorledes historiske Træk, især fra Vandalerne, er 

indblandede i Digtningen. 

2. Blytt fremlagde til Trykning: *Nye Bidrag til Kund- 

skaben om Karplanternes Udbredelse i Norge" og fremviste endel 

af de mærkeligste nye Fund. 
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Foredraget er trykt i Forhandlinger for 1597 som No. 2. 

3. Lieblein oplæste følgende Brev fra Kairo fra Dr. 

Knudtzon, hvortil han knyttede nogle Bemærkninger: 

I London lykkedes det mig paa forskjellige utydelige steder 

at faa mere ud, end jeg havde opnaaet under mit forrige ophold 

(i 1895). At gaa i enkeltheder er der ikke stor mening i, da 

værdien af det, jeg har fundet ud, undertiden kun kan bedemmes, 

naar man ser den hele sammenhæng, og saa vidieftig kan jeg 

ikke være. Imidlertid maa det være mig tilladt at anføre ét 

eksempel. Nr. 12 1. 10—12 oversætter dr. Winckler, der sidst 

har behandlet Tell-el-Amarna-tavlerne (bogen udkom forrige aars 

høst) saaledes: ,Es sehe der König, der Herr auf die Lånder, 

welche zum Gebiete seines Vaters gehören, (ordret staar i teksten: 

pdes Hauses seines Vaters*) ob nicht ein treuer Diener ist 

der Mann, der in Gebal ist*. Efter mig staar saa: ,Es sehe 

der König auf die Tafeln des Hauses seines Vaters, ob nicht* 

0. S. V. Om man skal oversætte ,ob nicht", kan være lidt 

tvilsomt; men det er her af underordnet betydning; det er jo 

det foregaaende, det kommer an paa. Hvad jeg har læst, turde 

være rigtigt. ,Herre* staar aldeles ikke i teksten. — Paa 

andre steder har jeg kunnet dels berigtige dels stadfæste for- 

modninger, som jeg før var kommen til. — Tiisidst bør ogsaa nævnes 

noget, som jeg ikke havde min opmerksomhed rettet paa forrige 

gang, fordi jeg først sidste sommer i Berlin havde gjort den 

opdagelse, det gjælder, nemlig at gudenavnet A mån (Amon) var 

udstrøget enkelte steder (jfr. herom min ,Miscelle* i ,,Zeitschrift 

fir ågyptische Sprache* for iaar). Ligesom i Berlin, saa 

var ogsaa I London navnet paa nogle tavler strøget, paa 

andre ikke. 

I Paris kom jeg over en tavle, hvis tilværelse jeg ikke 

vidste noget om. Den er professor Opperts privateiendom, og 

han overlod mig den med stor beredvillighed. Den var, kort 

efterat man havde gjort fundet i Æpgypten, bleven sendt til 

Paris som prøve. Her blev den imidlertid af nogle videnskabs- 

mænd erklæret for uegte, og følgen blev, at man ikke kom til 



23 

at kjebe det tilbudte fund. Prof. Oppert, som holdt tavlen for 

egte, fik nu beholde den. Eøte er den ogsaa uden tvil. Oppert 

har for længere tid siden et eller andet sted oversat den, mu- 

ligens ogsaa meddelt teksten. Derom vidste jeg imidlertid intet, 

men fik heldigvis i Paris høre, at han skulde have en saadan 

tavle. Derimod havde jeg troet, at prof. Maspero var i be- 

siddelse af en tavle foruden den, som fandtes i Louvre. Det 

var imidlertid én og den samme. Maspero havde skjænket sin 

til Louvre. 

I Gize, det egentlige maal for min reise, har jeg allerede 

gjort opdagelser af ikke liden interesse og betydning. 

I et foredrag, som jeg holdt i videnskabsselskabet i begyn- 

delsen af 1896, har jeg dvælet lidt ved en babylonisk konge, 

hvis navn er bleven læst Kalimma-Sin. Jeg gjorde dengang 

opmerksom paa, at sidste bestanddel af navnet efter en tavle i 

London ikke var gudenavnet Sin, men gudenavnet Bel. Med 

hensyn paa første del kunde jeg ikke fastslaa noget sikkert, fordi 

det, som paa den nævnte tavle i London staar mellem ka og ma, 

er meget utydeligt, og paa en i Berlin, hvor samme navn findes, 

er næsten hele navnet utydeligt. al-lim holdt jeg imidlertid 

for meget tvilsom, ja al efter Londonertavlen egentlig for ude- 

lukket. Jeg udtaite den formodning, at første bestanddel var 

Kadasman (eller Katasman), et kjendt kossæisk ord. En 

babylonisk konge Kadasman-Bel var ogsaa kjendt; om en konge 

Kallimma-Sin vidste ingen andre tekster noget at berette. 

Mit haab stod nu til museet i Gize; maaske kunde vedkommende 

tavle der bidrage til at hæve usikkerheden, og jeg tror, den 

har gjort det. Første dag, jeg kunde komme til museet, bad 

jeg om denne tavle. Mit resultat med hensyn paa kongenavnet 

er følgende. Sidste del er ligesom paa tavlen i London aldeles 

sikkert Bel og ikke Sin. Foran Bel staar ///////// ma-an. 

Dette har nu dr. Winckler, som har kopieret tavlerne her, 

faget sammen til ét tegn, 9: lim. Men dette tegn skrives 

lidt anderledes paa denne tavle: den vandrette kile er ikke saa 

tyk, og den skraa staar lidt anderledes. Det tegn, som gaar 

forud for ma-an, er rimeligvis for sig alene 9: as, og hvad der 
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gaar forud for dette maa derefter here til det foregaaende tegn. 

Det ser ud som da paa denne tavle, og da kongenavnet efter 

Londonertavlen sikkert begynder med ka, saa har det en hei 

grad af sandsynlighed for sig, at vi her har med Ka-da-as-ma- 

an-Bel at gjere. 

En anden opdagelse, som jeg har gjort, har stor interesse 

saavel for assyriologer som — og det ikke mindst — for ægyp- — 

tologer. Der findes et brev, som er rettet til ,Hu-u-ri-i-[ia], 

[konge af Æg]|ypten*. Navnet paa den, hvem brevet er fra, 

har man hidtil ikke kunnet læse. Jeg ved ialfald intet derom, 

og dr. Winckler giver i den omtalte bearbeidelse af T. e. A- 

tavlerne paa det sted, hvor navnet staar (i linje 1) blot en 

række spørgsmaalstegn. Linje 1 lyder imidlertid saa: ///I/111001 

Su-ub-bi- [l]u-li-u-ma sar[ru rabu] o: ,Subbiluliuma 

(eller — uwa, da m ogsaa udtrykker w), [den store kol]|nge*. 

Navnet kan gjælde som aldeles sikkert. Rigtignok er tegnet 

mellem bi og li noget utydeligt i sin begyndelse; men efter det, 

som sees, er alt andet end lu efter min mening udelukket. Det 

følgende tegn er noget tvilsomt; men jeg ved ikke, hvad det 

skulde være, hvis det ikke var sarru »konge". Efter dette 

sarru maa noget have fulgt, og da er det efter analogier meget 

rimeligt at formode rabu ,stor*. Begyndelsen af den følgende 

linje er borte; men efter analogien maa den have begyndt med 

,konge af det og det land*. Af landsnavnet er sidste stavelse 

bevaret; den er ti. Foran dette ti har man noget, som meget 

naturlig kan være anden halvdel af at. Af det, som gaar forud, 

er næsten intet at se. Dog ligger det efter et spor ikke fjernt 

at supplere ha foran det formodede at. Lands- eller steds- 

navnet vilde da blive Hatti — det fra Ægyptens historie be- 

kjendte Cheta. Denne formodning vinder i sandsynlighed, efter- 

som vi i Hieroglyfer har bevaret navnet paa en Cheta-fyrste, 

som godt kan svare til Subbiluliuma. Efter prof. Ermans 

transskription af hieroglyfer bliver hint navn at gjengive 

S3-p2-rw-rw. Da ri ægyptisk ogsaa kan udtrykke 1, saa er 

det ikke usandsynligt, turde tvertimod være meget sandsynligt, 

at vi i de 2 navne har 2 fremmede sprogs gjengivelse af et og 
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samme hettitiske navn. S3-p3-rw-rw var bedstefader (eller 

oldefader) til den Cheta-fyrste, som sluttede et forlig med Ramses 

den 2den. — Jeg har sendt prof. Erman et lidet opsæt om denne 

sidste opdagelse; men den bliver vel ikke. trykt saa raskt, og 

jeg vilde gjerne forelægge den for videnskabsselskabet snart. 

Tilsidst vil jeg ogsaa meddele, at flere stykker af tavler her i 

Gize med større eller mindre grad af sandsynlighed hører sam- 

men med stykker i Berlin. Denne min mening har jeg meddelt 

direkteren for den ægyptisk-assyriske afdeling af museet i Berlin 

(prof. Erman) og bedet ham tage skridt til et bytte mellem 

museerne. Jeg kan muligens finde endnu mere her, som passer 

til brudstykker i Berlin eller London.* 

Prof. Lieblein gjorde nogle supplerende Bemærkninger til 

Dr. Knudtzons Brev. Særlig kan fremhærves: 

1. Kjætterkongen Amenophis IV, som faldt fra og voldsomt 

forfulgte Amondyrkelsen, lod udkradse Navnet Amon overalt, 

hvor han forefandt det paa de ægyptiske Monumenter. Det er 

derfor interessant af Knudtzons Meddelelse at se, at denne sam- 

me Amenophis, der er identisk med Tell-el-Amarna-Tavlernes 

Hu-u-ri-i-[ia], ogsaa i de assyriske Kileskriftbreve har udstrøget 

Amon-Navnet. 

2. Den fra en ægyptisk Indskrift vel kjendte Cheta-Konge, 

hvis Navn sædvanlig læses Sapalili eller Saplel (som af Brugsch), 

var samtidig med Ramses I og Bedstefader til den Hethiter- 

Konge, som afsluttede Fredstraktaten med Ramses II. Dette 

Sapalili har forlængst været identificeret med det i assyrisk 

Kileskrift forekommende hethitiske Kongenavn, der læses: 

Sapalulmi, König von Chattin, i Hommel, Geschichte 

Babyloniens und Assyriens, S. 608. 

- Sepalulvi, Konge af Patinai, i V. Schmidt, Assyriens 

og Ægyptens gamle Historie, S. 382. 

Nu ser vi af Dr. Knudtzons Brev, at det samme hethitiske 

Kongenavn allerede forekommer i Tell-el-Amarna- Brevene under 

Formen af Subbiluliuma, og dette har naturligvis sin Interesse. 

(Se min Afhandling Étude sur les Chetai Travaux de la 
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3e session du Congrés int. des Orientalistes i St. Peters- 

burg, 1879). 

4. Torp anmeldte til Trykning en Afhandling: *Zum 

Lykischen*. 

Foredraget vil blive trykt i den historisk-filosofiske Klasses 

Skrifter for 1898. 

5. Generalsekretæren oplæste følgende Aarsberetning for 

1897 fra Nansenfondets Bestyrelse: 

» Efter at der i Begyndelsen af December forrige Aar var 

meddelt kgl. Konfirmation paa Fondets Statuter, Vvalgtes til 

Bestyrelse — foruden Prof. Nansen, der er livsvarigt Medlem, 

og Videnskabsselskabets Generalsekretær, Prof. G. Storm, — 

af Videnskabsselskabet DHrr. Professorer Dr. Sophus Bugge, 

Dr. C. M. Guldberg og Dr. W. C. Brøgger, af Universitetet 

DHrr. Professorer Dr. T. Aschehoug og Dr. Hj. Heiberg. 

Efter sidstnævntes Død indvalgtes i November i hans Sted Prof. 

Dr. E. Schønberg. 

Styrelsen, der tiltraadte fra Iste Januar 1897, valgte i 

Mede den 22de Januar til Formand Dr. W. C. Brøgger, til 

Sekretær Dr. Gustav Storm. 

Som Medhjælper for Sekretæren ansattes Amanuensis Th. 

Tellefsen og som Bud Universitetspedel Johansen. Det 

besluttedes, at Kvæstor som Fondets Kasserer skal honoreres 

med 2 pCt. af Fondets Indtægter. 

Der besluttedes stillet til Raadighed for Videnskabsselskabet 

indtil 3000 Kr. til Trykningsomkostninger for den mathematisk- 

naturvidenskabelige Klasse. I Henhold hertil er der senere ved 

Cirkulation blandt Styrelsens Medlemmer besluttet trykket fel- 

gende Afhandlinger i Videnskabsselskabets Skrifter: 

1) Arbo. Fortsatte Bidrag til Nordmændenes Anthropelogie. 

IV. Lister og Mandals Amt. 2) C. Størmer. (Quelques théo- 

rémes sur l'équation de Pell + — 2Dy/*?= + 1 et leurs applica- 

tions. 3) J. Thesen. Studier over Hjertets Biologi hos Ben- 

fiskene. 4)F.O.Guldberg. Ringbevægelsen som dyrisk Grund- 

bevægelse, dens Aarsag, Phænomenalitet og Betydning. 5) Kr. 
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Birkeland. Elektriske Udladninger gjennem fortyndet Luft, 

belyst ved en ikke tidligere iagttaget Virkning af magnetiske 

Kræfter. 6) Joh. Kiær. Faunistische Uebersicht der Etage 

5 des Norwegischen Silurs. 7) W. C. Brøgger. Fruptiv- 

vesteine des Kristianiagebietes. III. Das Ganggefolge des 

Laurdalits. 

Efter Forslag fra DHrr. Professorer Collett, Nansen og 

G. O. Sars blev der i Mede af 20de April besluttet udsat fel- 

gende Prisopgave: 

*Der forlanges et paa egne Undersegelser grundet indgaa- 

*ende Arbeide i embryologisk Retning. Afhandlingen, der skal 

*være indleveret inden lste Januar 1900, vil i Tilfælde be- 

*lønnes med indtil 1500 Kr.* 

I samme Møde besluttede Styrelsen at overtage Omkost- 

ningerne ved Bearbeidelsen og Udgivelsen af den norske Polar- 

expeditions videnskabelige Resultater. I Henhold til denne 

Beslutning er allerede begyndt Udbetaling af Honorarer til 

Cand. real. Alexander for Beregning af Stedsbestemmelserne, 

til Dr. 0. Heidenreich for Udførelse af Analyser af Bund- 

prøver og Søvand, samt bevilget Midler til Plancher til en 

Afhandling af Prof. Collett om Rosenmaagen. Ligesaa be- 

vilgedes 100 Kr. eventuelt aarlig i 3 Aar til den biologiske 

Station i Drøbak. 

I Videnskabsselskabets Møde den 3die Mai oplæste Styrel- 

sens Formand en Rapport om Fondets Dannelse; denne Rapport 

vil blive trykt i Selskabets Forhandlinger for 3die Mai, hvortil 

henvises. 

I Styrelsens Møde den 15de November bevilgedes til Uni- 

versitetsstipendiat Birkeland til experimentelle Hjælpemidler 

ved fysiske Undersøgelser 400 Kr. Ligesaa stilledes til Dispo- 

sition for Prof. Collett til Plancher til et Værk over Norges 

Hyaler eventuelt 650 Kr. aarlig i 3 Aar. 

Fondets Størrelse var lste Juli d. A. 273573 Kr. 76 Øre. 

Som Renteindtægt for Tiden fra '/; 1897—3% 1898 kan ifølge 

Kyæstors Opgave paaregnes 13100 Kr. Heraf skal ifølge Sta- 
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tuterne oplægges en Femtedel = 2620 Kr. Desuden fragaar 

fra det disponible Rentebeleb Len til Kvæstor, Sekretærens 

Medhjælper, Bud og til Prisopgaver ca. 1000 Kr. Det dispo- 

nible Beleb for Aaret er altsaa ca. 9500 Kr., hvoraf hidtil om- 

trent to Trediedele er disponerede.*- 

6. Bestyrelsen, som i Fællesmødet 12te November fik An- 

modning om at tage under Overveielse et Forslag om Forøgelse 

af Antallet af de udenlandske Medlemmer, fremsatte følgende 

Forslag: 

Statuternes $ 2 3die Passus skal lyde: 

«Som udenlandske Medlemmer kan uden Begrænsning af 

Antallet optages svenske, danske og islandske Videnskabs- 

mænd. 

Antallet af udenlandske Medlemmer fra andre Lande maa 

ikke overstige 150, 75 i hver Klasse. Klasserne bestemmer, 

hvorledes disse sidste fordeles paa de forskjellige Videnskaber.* 

Forslaget blev énstemmig bifaldt uden Diskussion. 

7. Valg paa Embedsmænd for 1898. I Selskabet, hvor 

Prof. Blix rykker op til Præses, valgtes til Vicepræses Prof. 

Mohn, til Generalsekretær Prof. G. Storm. Til Revisorer 

valgtes DHrr. Dr. Taranger og Universitetsstipendiat H. 

Torneøe. 

I den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse, hvor Prof. 

Blytt rykker op til Formand, valgtes Prof. Brøgger til Vice- 

formand, Prof. G. Guldberg til Sekretær. 

I den historisk-filosofiske Klasse, hvor Prof. Joh. Storm 

rykker op til Formand, valgtes Prof. Lieblein til Viceformand, 

Dr. Ræder til Sekretær. 

S. Inden Medet sluttede, mindede Præses om, at Selskabet 

nylig havde mistet to af dets stiftende Medlemmer, Prof. Voss 

og Prof. Unger. Selskabet hædrede deres Minde ved at 

reise sig. 



Videnskabsselskabets Medlemmer 
1897. 

Selskabets Beskytter: HANS MAJESTÆT KONGEN. 

Selskabets Embedsmænd i Aaret 1897. 

Præses: Professor Dr. H. Mohn. 

Vicepræses: Professor Dr. E. Blix. 

Generalsekretær: Professor Dr. Gustav Storm. 

Formand i den math.-naturv. Klasse: Prof. Dr. W. C. Brøgger. 

Viceformand i do. Prof. Axel Blytt. 

Sekretær i do. Prof. Dr. G. A. Guldberg. 

Formand 1 den hist.-filos. Klasse: Prof. J. Lieblein. 

Viceformand i do. Prof. Dr. Joh. Storm. 

Sekretær i do. Dr. A. Ræder. 

Revisorer: Dr. A. S. Guldberg og Universitetsstipendiat Å. 

Taranger. 

Kasserer: Qvæstor H. Aars (1858). 

Bibliothekar: Universitetsbibliothekar A, C. Drolsum (1885). 



30 

Selskabets Medlemmer ved Udgangen af 1897. 

A. Medlemmer i den mathematisk-naturvidenskabelige Klasse. 

I. Indenlandske Medlemmer. 

Arbo, C. 0. E., Brigadelæge. 1885. 
Arndtsen, A. F. O., Juster-Direktør. 1859. 

Birkeland, Kr., Universitetsstipendiat. 1896. 

Bjerknes, Dr. OC. A., Professor. 1859. 

Bjerknes, Dr. Wilhelm, Stockholm. 1893. 
Blytt, Axel, Professor. 1869. 
Bock, C. H., Generalkonsul i Shanghai. 1884. 
Boeck, Cæsar, Professor. 1889. 

Brunchorst, J., Konservator, Bergen. 1891. 

Brøgger, Dr. W. C., Professor. 1885. 
Bull, Dr. Edv., Læge. 1885. 

Bull, Dr. O. B., Læge. 1886. 
Collett, R., Professor. 1871. 

Dahl, Ove, Konservator. 1895. 

Faye, Dr. Ludvig, Korpslæge. 1876. 
Fearnley, Thomas, Grosserer. 1897. 

Foslie, M., Konservator, Trondhjem. 1891. 

Friele, Herman, Grosserer, Bergen. 1887. 

Geelmuyden, H., Professor. 1878. 

Guldberg, Dr. A. S., Lærer ved Krigsskolen. 1870. 
Guldberg, Dr. Alf, Universitetsstipendiat. 1897. 
Guldberg, Dr. C. M., Professor. 1867. 

Guldberg, Dr. G. A., Professor. 1885. 
Haffner, J. F. W., Oberst, Chef for Norges geografiske Opmaaling. 1890. 
Hagen, J., Cand. med., Trondhjem. 1893. 
Hansen, G. Armauer, Overlæge, Bergen. 1885. 
Heiberg, Axel, Konsul, Lysaker. 1897. 
Hennum, Dr. J., Distriktslæge. 1886. 

Hiortdahl, Th., Professor. 1867. 

Hjort, Dr. J., Professor. 1878. 
Holst, Dr. Axel, Professor. 1894. 
Holst, Dr. Elling B., Overlærer. 1881. 
Hvoslef, Dr. H. H., Apotheker. 1863. 

Hørbye, J. C., fhv. Forstmester. 1859. 
Johannessen. Dr. Axel, Professor. 1886. 

Kaalaas, B., Cand. real. 1893. 

Kaurin, Chr., Sogneprest, Sande. 1889. 

Laache, Dr. S., Professor. 1886. 

Larsen, OC. F., Korpslæge. 1895. 
Leegaard, Chr. B., Dr. med., Professor. 1892. 
Lie, Dr. Sophus, Professor, Leipzig. 1872. 

Lumboltz, C., Cand. theol. 1886. 

Mejdell, C. H. N., Bergmester. 1869. 
Mohn, Dr. H., Professor. 1861. 
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Nansen, Dr. Fridtjof, Professor. 1889. 
Nicolaysen, Dr. J., Professor. 1875. 
Normann, J. M., forhv. Forstmester. 1857. 
Qlssøn, C. W. E. B., Statsraad. 1892. 
Poulsson, Dr. E., Professor. 1894. 
Printz, H. C., Distriktslæge, Valders. 1875. 

Rasch, Jens Gottfried, Sanitetskaptein, Fredrikshald. 1896. 
Reusch, Dr. H. H., Chef for den geologiske Undersøgelse. 1885. 
Ringnes, Ellef, Bryggerieier, 1897. 
Sars, Dr. G. 0., Professor. 1865. 
Schiøtz, Hjalmar, Dr. med. 1892. 

Schiøtz, OQ. E., Professor. 1878. 

Sehmelck, Ludvig, Stadskemiker. 1893. 

Schneider, J. Sparre, Konservator, Tromsø. 1881. 
Sehroeter, J. Fr., Observator. 1893. 

Schønberg, Dr. E., Professor. 1880. 
Schøyen, W. M., Statsentomolog. 1881. 

Sebelien, John, Lærer i Kemi og Fysik ved Landbrugshøiskolen, pr. Aas 
Station. 1891. 

Steen, Aksel Severin, lste Assistent ved d. meteorologiske Institut. 1888. 
Stejneger, Leonard, Konservator, Washington. 1887. 
Storm, Wilh., Konservator, Trondhjem. 1886. 
Sylow, P. L. M., Overlærer. 1868. 
Thoresen, N. W., Distriktslæge, Eidsvold. 1886. 

Thue, A., Overlærer, Trondhjem. 1894. 
Tornøe, Hercules, Universitetsstipendiat. 1893. 

Torup, Dr. Sophus, Professor. 1890. 

Vedeler, B. C., Dr. med. 1895. 

Vogt, J. H. L., Professor. 1886. 
Waage, P., Professor. 1863. 
Wille, Dr. N., Professor. 1886. 

Sum 73. 

II. Udenlandske Medlemmer. 

a) svenske, danske og islandske. 

Agardh, Dr. J. G., forhenv. Professor, Lund. 1891. 

Areschoug, F. W. Chr., Professor, Lund. 1892. 

Christiansen, C., Professor, Kjøbenhavn. 1892. 
Cleve, P. T., Professor, Stockholm. 1892. 

Fries, Dr. Th. M., Professor, Upsala. 1893. 

Hammarsten, Dr. Olof, Professor, Upsala. 1891. 

Hansen, Dr. Emil Chr., Laboratorieforstander, Kjøbenhavn. 1892. 

Hildebrandsson, Dr. H. H., Professor, Upsala. 1891. 
Jørgensen, S. M., Professor, Kjøbenhavn. 1892. 

Key, Dr. Axel, Professor, Stockholm. 1883. 
Kjeldahl, Johan, Laboratorieforstander, Kjøbenhavn. 1892. 
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Kjellmann, F., Professor, Upsala. 1893. 

Lagerheim, Dr. N. G., Professor, Stockholm. 1894. 
Lange, OC. G., Professor, Kjøbenhavn. 1891. 
Lange, Joh. M. C., forh. Professor, Kjøbenhavn. 1891. 
Lilljeborg, Dr. W., forh. Professor, Stockholm. 1891. 
Lovén, Dr. OC. 0., Sekretær ved Landtbruksakademien, Stockholm. 1891 

Liitken, Dr. Chr. F., Professor, Kjøbenhavn. 1891. 
Mittag-Leffler, Dr. Gösta, Professor, Stockholm. 18836. 

Nathorst, Å. G., Professor, Stockholm. 1892. 

Nilson, L. F., Professor, Stockholm. 1892. 

Nordenskiöld, Frih. Dr. A. E., Professor, Stockholm. 1891. 

Pettersson, Otto, Professor, Stockholm. 1892. 

Reisz, Dr. C. M., Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Retzius, Dr. Gustaf, Professor, Stockholm. 1883. 

Rossander, Dr. C. J., Professor, Stockholm. 1891. 

Rostrup, Dr. F. G. E., Lektor, Kjøbenhavn. 1893. 
Studsgaard, Dr. C. L., Professor, Kjøbenhavn. 1891. 
Thalén, Dr. F. R,, Professor, Upsala. 1891. 

Thomsen, Dr. Julius, Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Topsøe, Dr. H., Fabrikinspektør, Kjøbenhavn. 1892. 
Torell, Dr. 0. M., forh. Professor, Stockholm. 1891. 

Törnebohm, Dr. A. E., Professor, Stockholm. 1891. 

Warming, Dr. J. E. B., Professor, Kjøbenhavn 1892. 

Wittrock, V. B., Professor, Stockholm. 1892. 

Zeuthen, Dr. H. G., Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Åkermann, A. B, Generaldirektør, Stockholm. 1892. 

Sum 37. 

b) fra andre Lande. 

Geikie, Sir Archibald, Chef for den britiske geologiske Undersøgelse, 
London. 1894. 

Geikie, James, Professor, Edinburgh. 1894. 

Kölliker, Alb. von, Professor, Geheimrath, Wirzburg. 1892. 

Pearson, W. H., Eccles ved Manchester. 1887. 

Waldeyer, Dr. H. W. G., Professor, Geheimrath, Berlin. 1892. 

Sum 5. 

B. Medlemmer i den historisk-filosotiske Klasse. 

I. Indenlandske Medlemmer. 

Aars, Jonathan, Skolebestyrer. 1886. 
Aschehoug, Dr. T. H., Professor. 1857. 
Bang, Dr. A. Chr.. Biskop. 1878. 

Bendixen, B. E. R., Skolebestyrer, Bergen. 1896. 
Bergh, J., Høiesteretsadvokat. 1879. 

Bing, Dr. Just, Universitetsstipendiat. 1897. 

Blix, Dr. E., Professor. 1877. 
Broch, Olaf, Docent. 1896. 
Brun, Christen, Sogneprest, Bergen. 1896. 
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Bugge, Dr. Chr. A., Pastor, Kongsberg. 1897. 

Bugge, Dr. Sophus, Professor. 1858. 
Collin, Chr., Docent. 1897. 

Daae, J. M., fhv. Tolddirektør. 1894. 

Daae, Dr. L., Professor. 1864. 

Dahle, L., Missionsselskabets Sekretær, Stavanger. 1889. 
Dietrichson, Dr. L. H. S., Professor. 1877. 

Erichsen, Å. E., Rektor, Stavanger. 1889. 
Falk, Dr. Hjalmar, Professor. 1892. 

Feilberg, C. J., fhv. Rektor. 1896. 
Getz, Dr. B., Rigsadvokat. 1879. 
Gjessing, G. A., Rektor, Arendal. 1877. 

Hagerup, Dr. F., Statsminister. 1886. 

Halvorsen, J. B., Underbibliothekar. 1894. 

Hertzberg, E. OC. H., fhv. Professor. 1879. 
Horn, Dr. E. F. B., Garnisonsprest. 1879. 
Huitfeldt-Kaas, H. J., Rigsarkivar. 1874. 
Ibsen, Dr. Henrik. 1896. 

Ingstad, Dr. M. P., Professor. 1876. 

- Kiær, Å. N., Direktør. 1870. 

Knudtzon, Dr. J. A., Docent. 1894. 

Konow, Dr. Sten, Universitetsstipendiat. 1894. 
Larsen, Dr. Amund B., Adjunkt, Arendal. 1892. 

Lieblein, J., Professor. 1864. 

Løseth, Dr. O. E., Docent. 1892. 

Michelet, Dr. Simon Temstrup, Professor. 1896. 

Moe, I. Moltke, Professor. 1889. 

Morgenstierne, Dr. Bredo von Munthe af, Professor. 1888. 

Nielsen, Dr. Yngvar, Professor. 1875. 

Nygaard, M., Rektor, Drammen. 1880. 
Odland, Dr. Sigurd, Professor. 1892. 

Petersen, Fr., Professor. 1884. 

Platou, Dr. O. L. S., Professor. 1879. 

Qvigstad, Just Knud, Seminariebestyrer, Tromsø. 1888. 

Ross, H., Stipendiat. 1892: 
Rygh, K. D., Overlærer. Trondhjem. 1878. 
Bygh, 0., Professor. 1859. 
Ræder, Dr. A., Universitetsstipendiat. 1892. 
Sars, Dr. J. E., Professor. 1867. 

Schjøtt, P. O0., Professor. 1867. 
Schreiner, E. T., Rektor. 1887. 

Seippel, Alexander, Professor. 1897. 
Skrefsrud, L. O., Missionær, Santalistan. 1889. 

Sommerfelt, Chr., fhv. Provst, Trøgstad. 1875. 

Stenersen, Dr. L. B., Professor. 1876. 

Storm, Dr. Gustav, Professor. 1874. 

Storm, Dr. Johan F. B., Professor. 1872. 

Taranger, Dr. Absalon, Universitetsstipendiat. 1892. 

Thrap, Daniel, Sogneprest. 1892. 
Tonning, Dr. K. K. Krogh, Sogneprest. 1883. 



34 

Torp, Dr. A., Professor. 1886. 

Vogt, Lorentz Juhl, Toldinspektør, Fredrikshald. 1896. 
Vold, Dr. J. Mourly, Professor. 1892. 

Western, Dr. A., Klasselærer, Fredriksstad. 1894. 

Østby, P., Skolebestyrer, Fredriksstad. 1892. 
Sum 64. 

1I. Udenlandske Medlemmer. 

å) svenske, danske og islandske: 

Almkvist, Dr. Herman, Professor, Upsala. 1892. 

Forssell, Dr. H. L., Præsident, Stockholm. 1891. 

Hildebrand, Dr. H. H., Riksantikvar, Stockholm. 1887. 

Hjårne, Dr. Harald, Professor, Upsala. 1896. 

Holm, Dr. Edv., Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Madsen, Dr. P., Professor, Kjøbenhavn. 1894. 

Malmström, Dr. OC. G., fhv. Riksarkivar, Stockholm. 1891. 

Mehren, Dr. A. M. F. van, Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Montelius, Dr. 0., Professor, Stockholm. 1887. 

Miiller, Dr. Sophus, Musédirektør, Kjøbenhavn. 1896. 

Nielsen, Dr. Fr., Professor, Kjøbenhavn. 1894. 

Noreen, Dr. Adolf, Professor, Upsala. 1896. 

OQdhner, Dr. C. T., Riksarkivar, Stockholm. 1891. 

Rydin, Dr. H. L., Professor, Upsala. 1876. 
Scharling, Dr. H., Professor, Kjøbenhavn. 1894. 
Steenstrup, Dr. Johannes, Professor, Kjøbenhavn. 1896. 
Tegnér, Dr. Esaias, Professor, Lund. 1891. 
Thomsen, Dr. Vilh., Professor, Kjøbenhavn 1887. 
Ussing, Dr. L. J., fhv. Professor, Kjøbenhavn. 1887. 

Wimmer, Dr. Ludvig, Professor, Kjøbenhavn. 1887. 
Porkelsson, Dr. Jön, fhv. Rektor, Reykjavik. 1887. 

Sum 21. 

b) fra andre Lande: 

Amira, Dr. Karl von, Professor, Miinchen. 1896. 

Dareste, Dr. Rodolphe, Conseiller å la cour de cassation, Paris. 1885. 
Heinzel, Dr. Richard, Professsor, Wien. 1896. 

Maspéro, G., Professor, Paris. 1885. 
Maurer, Dr. Konrad von, Geheimrath, Miinchen. 1876. 

Naville, Edouard, Professor, Genf. 1896. 

Scehåfer, Dr. Dietrich, Professor, Tiibingen. 1894. 

Sievers, Dr. Ed., Professor, Leipzig. 1887. 

Sum 8, 



Gaver til Selskabets Bibliothek i 1897. 
(Meddelt af A. C. Drolsum.) 

A. Offentlige Institutioner. 

1. Norske. 

Aas. 
Den høiere Landbrugsskole. 

Beretning fra lste Juli 1895 til 30te Juni 1896.  Chra. 1897. 8. 

Bergen. 
Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. 

Aarsberetning 1896, Bergen 1897. 8. 

Fiskeritidende, Norsk. Aarg. 16. H. 1—3. Bergen 1897. 8. 

Christiania. 
Den kgl. norske Regjerings Finants- og Told-Departement. 

Forklaringer til Kongeriget Norges Statsregnskab, Budgetaaret 
1995—1896. Chra. 1897. 4. 
Storthings-Efterretninger. 1836—1854. B. 3. H. 4. 6. 7. 

Chra. 1897. 4, 

Den kgl. norske Regjerings Departement for det Indre. 

Den Norske Nordhavs-Expedition. 1876—1878. Ohra. 4 maj. 
XXIIT. Zoologi. Tunicata. Med et Kort. 1896. 

XXIV. Botanik. Protophyta: Diatomaceæ, Silicoflagellata og 
Cilioflagellata. Af H. H. Gran. Med 4 Plancher. 1897. 
Den kyl. norske Regjerings Kirke- og Undervisnings-Departement. 

Arkiv för nordisk filologi. B. 13. N. F. B. 9. Lund. 1897. 8. 
Generalstabens Bibliothek. 
Tillægs-katalog no. 2. Omfattende tidsrummet lste januar 

1894 — 31ite december 1896. Kra. 1897. 8. 
Det norske Historiske Kildeskriftfond. 

Dombog for 1599. H. 1. Udg. ved E. A. Thomle. Chra. 1897. 8. 
3* 
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Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. 
Udg. ved H. J. Huitfoldt-Kaas. B.2. H.3. Chra. 1896. 8. 

Statssekretariatet. 

Lovtidende, Norsk. lste Afd. 1896. No. 44. 46—65. 1897. 
No. 1—49. 8 

2den Afd. 1896. H.2—4. 1897. H. I 

Overenskomster med fremmede Magter. 1897. No. 1. 3. 
Kra. 38. 

Stavanger. 
Stavanger Museum. 

Aarsberetning for 1896. Stavanger 1897. 8. 1 

Throndhjem. 
Throndhjems tekniske Læreanstalt. 

Oversigt over Virksomhed i Skoleaaret 1895—96. Thjem. 1896. 8. 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. å 
Beretning om museets virksomhed i året 1896. Thjem. 1897. 8. * 

Det kgl. norske Videnskabers Selskab. 

Skrifter. 1894. 1895. 1896. Thjem. 1895—97. 8. 
Festskrift udg. i Anledning af Trondhjems 900 Aars Jubilæum 

1897. Thjem. 1897. 8. 

Tromse. 
Tromsø Museum. 

Aarsberetning for 1894 Tromsø 1896. 8. 
Aarshefter. 18. Tromsø 1897. 8. 

2. Udenlandske. 

Arnhem. 
De Geldersch-Qverijselsche Maatschappij van Landboww. 

Mjededeelingen en berichten over 1897 I. Lochem 1897. 8. 

Baltimore. 
Johns Hopkins University. 

Johns Hopkins University Circulars. No. 128—131. Baltimore 
1897. 4. 

Batavia. | % 
De koninklijke natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indié. D. LVL 

9. serie. D. 5. Batavia, 's Gravenhage 1897. 8. | 
Boekwerken ter tafel gebracht in de vergaderingen van de 

directie der Koninklijke natuurkundige Vereeniging in Nederlandscb- 
Indié, 1896. Batavia 1897. 8. 

Berkeley, Cal. 
University of California. 
Agricultural Experiment Station. — Bulletin. No. 110. 111. 

113—115. Sacramento 1896. 8. 
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Bulletin of the Department of Geology. Vol. 1. No. 1—4. 
12—14. Vol. 2. No. 1—3. Berkeley 1893—96. 8. - 
Register of the University of California. 1895—96. Berkeley 

1896. S. 
Report, Annual, of the Board of State Viticultural Commissio- 

ners, for 1887. Sacramento 1888. S. | 

Appendix E to the Biennial Report of the Board of State Viti- 
cultural Commissioners for 1891—92. Wine. Classification, wine 

tasting, qualities and defects. By G. Grazzi-Soncimi. Translated by 
F. T. Bioletti. Sacramento 1892. 8. 
Grape Syrup. — Appendix Å to the Annual Report of the 

Board of State Viticultural /Commissioners for 1893. Sacramento 

1893. 8. ar 
Biennial Report of the President of the University on behalf 

of the Board of Regents, to his Excellency the Governor of the 

State. 1894—96. Sacramento 1896. S. 
Report of work of the Agricultural Experiment Station of the 

University of California for the year 1894—95. Sacramento 1896. 8. 
University of California Studies. Vol. 1. No. 1. Vol. 2. No. 

1: Berkeley 18935—97. 8. 
University of California. — College of Agriculture. Agriculture 

Experiment Station. — Report of the viticultural work during the 
seasons 1887—93, with data regarding the vintages of 1894—95. 

Sacramento 1896. 8. 
University of California. Department of Philosophy. — G. H. 

Howison. On the correlation of elementary studies. S. 1.1896. 8. 
Special University Edition. Berkeley Daily Advocate. The 

Pioneer Press. 19. |Year. Vol. 21. No. 180. Oct. 31, 1896. Berkeley. Fol. 
The vineyards of Southern California, being the report of E. C. 

Bichowsky, Commissioner for the Los Angeles District, to the 
Board of State Viticultural Commissioners of California. Sacramento 
1893. 8. 
The vine in Southern California. Being reports by Commissioners 

Bichowsky and Shorb on the present state of the vineyards. 
Sacramento 1892. 8. 
The vineyards in Alameda County; being the report of Charles 

Bundschu, Commissioner for the San Francisco District, to the 

Board of State Viticultural Commissioners of California. Sacramento 
1893. 8. 
The white wine problem. — Supplement to the Pacific wine 

and spirit review. S.1. 1895. 8. 

Berlin. 
Gesellschaft fur Erdkunde. 

Merhandlungen. B. XXII No. 9 100 Ba XXIV. No: 1—7- 
Berlin 1896—97. 8. 

Zeitschrift. B. XXXI. No. 5.6. B. XXXII. No. 1-—4. Berlin 

1896—97. 8. 

Gesellschaft naturforschender Freunde. 

Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1896. Berlin 1896. S. 
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Physikalische Gesellschaft. 

Verhandlungen. Jahrg. 15. No. 5—7. Jahrg. 16. No. 1—10. 
Leipzig 1896—97. 8. 

Bologna. 
La R. Accademia delle scienze dell Istituto di Bologna. 
Memorie. 

Serie V. T. IV. Bologna 1894. 4. 

Bonn. 
Niederrheinische Gesellschaft fir Natur- und Heilkunde. 

Sitzungsberichte. 1896. Hålfte 2. Bonn 1896. 8. 
Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande, Westfalens u. des 

Reg.-Bezirks Osnabriuck. ] 

Verhandlungen. Jahrg. 53. Hålfte 2. Bonn 1896. 8. 

Borshom. 
Direktionen for Borshom Bad. 

Fr. Moldenhauer.  Borshom Analyse der Katherinen-Quelle 
und der Quellenproducte. St. Petersburg 1896. 8. 

J. Obolenski. Die therapeutisehe Bedeutung und Anwendungs- 
weise des Borshomer Mineralwassers aus der Ekatherinen-Quelle. 

St.-Petersburg 1896. 8. 
G. Sacharin. Borshom und Vichy. St. Petersburg 1896. 8. 
J. P. Wychodzew. Borshom als climatische und Bergstation 

fir Lungen- und Nervenkranke. St.-Petersburg 1896. 8. 

Bostou, Mass. 
The American Academy of arts and sciences. 

Proceedings. 
Vol. XXXT. Vol. XXXII. No. 1—15. Boston 1896—97. 8. 

Society of Natural History. 

Proceedings. 
Vol. 27. No. 3—11. Boston 1896. 38. 

Braunschweig. 
Verein firm Naturwissenschaft. 

Braunschweig im Jahre MDCCCXOCVII. Festschrift hg. von 
Rudolf Blasius. Brschw. 1897. 8. 

Bremen. 
Nuaturwissenschaftlicher Verein. 

Abhandlungen. B. XIV. H.2. Bremen 1897. 8. 

Brest, 
Société acadimique. 

Bulletin. 2. série. T. XXI. 1895—1896. Brest 1896. 8. 

Budapest. 
Ungarische Akademie der Wissenschaften. 

Almanach. 1896. 1897. Budapest 1896—97. 8. 
Berichte, Mathematische und naturwissenschaftliche, aus Ungarn. 

B.12. Hilfte 2. B. 13. Berlin & Budapest 1895—97. 8. 

Ertesitö, Archæologiai. 
Uj folyam. XV. kötet. Szåm 4. 5 
— — XVI kötet. 

— — XVII. kötet. Szåm 1—3. Budapest 1895—97. 8.4 

er rn Ter 
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Ertesitö, Mathematikai és természettudomånyi. 
XIII kötet. Fiizet 3—5. 
XIV.  — 
XV. —.. — 1—3. Budapest 1895—97. 8. 

Guytemény, Vogul népköltési. Budapest. 8. 
IV. kötet. Eletképek. Fizet 1. 1897. 

Közlemények, Archæologiai. XVIII. XIX. kötet. Budapest 
1895. 4 

Közlemények, Mathematikai és természettudomånyi. XXVIL 
kötet. Szåm 3—5. Budapest 1895. 8. 

Közlemények, Nyelvtudomånyi. 
XXV. kötet. Fuzete 3. 4. 
OE 
XXVIL. << > — 1.2. Budapest 1895—97. 8. 

Rapport sur les travaux de | Académie des sciences de Hongrie 
en 1895. 1896. Budapest 1896—97. 8. 
Revue, Ungariche. Jahrg. 15. 1895. H. 4—10. Budapest 

1895. 8. 
Czémjegyzéke, Å Magyar Tudomånyos Akadémia kiadåsåban 

megjelent munkåk és folyoiratok. 1831-töl — 1895 végeig. Buda- 
pest 1896. 8. 
Aug. Heller. Goethe-Zimmer der Ung. Akademie der Wissen- 

schaften. Katalog der Elischerschen Goethe-Sammlung. Budapest 
1896. 8. 

J. Kont. La Hongrie littéraire et scientifique. Paris 1896. 8. 
Munkåcsi Bernåt. Å votjåk nyelv szötåra. Fiizet 4. Budapest 

1896. 8. 
J. S. von Petényi. Pastor roseus, L. Ornithologiseher Nachlass. 

Eingeleitet von Otto Herman. Bearbeitet von Titus Czörgey. Mit 
color. Taf. Separatabdr. aus dem III. Bande der Aquila. 1896. Buda- 
pest 1896. 4. 

Buenos Aires. 
Biblioteca del Museo nactonal de Buenos Aires. 

Anales. 2. serie. Tomo 2. Buenos Aires 1896—97. 8. 

Memoria del Museo nacional correspondiente al afio 1894. 1895. 

1896. Buenos Aires 1897. 8. 

Sociedad cientifica Argentina. 
Anales. Tomo XLII. Entr. 5. 6. Tomo XLIII. Tomo XLIV. 

Entr. 1—4. Buenos Aires 1896—97. 8. 

Cadiz (San Fernando). 

Instituto y observatorio de marina. 

Almanaque nåutico para 1898. Madrid 1896. 8. 
Anales. Secciön 2a. Observaciones meteoroloögicas y magnéticas. 

Afio 1894. San Fernando 1895. 4. 

Cambridge, Mass. 
The Museum of comparative zoölogy at Harvard College. 
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Bulletin. 

ob XOXV1005 Np» 2 So 
- XXX. 3 26 

- XXXT. == 

Cambr. 1896—97. 8. 
Report, Annual, of the Curator for 1895—96. Cambr. 1896. 8. 

Cape Town, Cape of Good Hope: ) 
Office of the Geological Commission, South African Museum. Ei 

H. P. Saunders. Bibliography of South African geology. Parts 
I and II. Cape Town 1897. 8. 

Chemnitz. 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 

13. Bericht, 1892—1895. Chemnitz 1896. 8. 

Chicago. 
Academy of sciences. 

Bulletin No. 1 of the Geological and Natural History Survey- 
Chicago 1896. 8. 
Report, 39. Annual, 1896. Chicago 1897. 8. 

Chur. 

Naturforschende Nea Graubiindens. 

Jahresbericht. N. F. B. XXXIX. 1895—96. Chur 1896. 8. 

Colorado Springs, Colo. 
Colorado College Scientific Society. 
Colorado College Studies. Vol. 6. Colorado Springs, Colo. 1896. 8. 

Cördoba (Rep. Argentina). 
Academia nacional de ciencias. 

Boletin. Tomo XV. Buenos Aires 1894. 8. 

Dresden. 

Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. 

Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrg. 1897. Jan.—Juni. 
Dresden 1897. 8. 

Giessen. 
Oberhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde. 

Bericht, 31. Giessen 1896. 8. 

Göttingen. 
Koönigliche Gesellschaft der Wissenschaften. 

Nachrichten. Math.-physikal. Klasse. 1896. H. 4. 1897. H. 
1.2. Göttingen 1896—97. 8. 

— Philol.-histor. Klasse. 1896. H. 4. 1897. H. 1.2. 
Göttingen 1896—97. 8. 

— Geschåftliche Mittheilungen. 1897. H. 1. Göt- 
tingen 1897. 8. 
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Groningen. 
Natuurkundig Genootschap. 

Verslag, 96., 1896. Groningen 1897. 8. 

Giistrow. 
Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 

Arehiv. Jabrg. 50 (1896). Giistrow 1897. 8. 

— Systematisches Inhaltsverzeichniss und alphabetisches Register 
zu den Jahrgången XXXI—L. Gistrow 1897. 8. 

Göteborg. 
Göteborgs Högskola. 
Årsskrift. B. 2.1896. B. 3.1897. Göteborg 1896—97. 8. 

Göteborgs Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhålle. 
Handlingar. Ny tidsföljd. H.32. Göteborg 1897. 8. 

Haag. 
Ministerum der Kolonien. 

Die Triangulation von Java ausgefihrt vom Personal des 
Geographischen Dienstes in Niederlåndich Ost-Indien. Abth.5. Haag 

1897. 4. 

Haarlem. 
Teyler's Genootschappen (Fondation Teylertenne). 

Archives du Musée Teyler. Série IT. Vol. V. P.3. Haarlem 
1897. 4. 

Société hollandaise des sciences. 

Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. 

HORSE vr DU SXSXEX Ove 4 Se Harlem 18964 8: 

Série II. T. I. Livr. 1-8. La Haye 1897. 8. 

Halifax, Nova Scotia. 

The Nova Scotian Institute of Science. 

Proceedings and Transactions. 
Session of 1895—96. 2. Series. Vol. II. P.2. Halifax 1896. 8. 

Halle a. S. 
Verein fur Erdkunde. 

Mitteilungen. 1897. Halle a. S. 1897. : 8. 

Heidelberg. 
Naturhistorisch-medicimischer Verein. 

Verhandlungen. N. F. Bd. 5. H. 5. Heidelberg 1897.. 8. 

Helsingfors. 
Societus pro fauna et flora fenmica. 

Acta» Vol. XI. Helsingforsiæ 1895. 8. 
Meddelanden. H.22. Helsingfors 1896. 8. 

Société finno-ougrienne, 

Journal. XV. Helsingisså 1897. 8. 
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Mémoires. 
ITI. G. Schlegel. La stéle funéraire du Teghin Giogh et ses — 

copistes et traductions chinois, russes et allemands. Helsing- 
isså 1892. 8. 

IV. 0. Donner. Wörterverzeichniss zu den Inscriptions de 
I'Iénissei. Helsingisså 1892. 8. | 

V. Vilh. Thomsen. Inseriptions de I'Orkhon déchiffrées. 
Helsingfors 1896. 8. 

Axel 0. Heikel, Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Vihko L. 
Helsingisså. 8. ' 
Sållskapet för Finlands geografi. 

Fennia. 12.13. Helsingfors 1896. 8. 
Finlands Geologiska Undersökming. 
Meddelanden från Industristyrelsen i Finland. H. 25. Helsing- 

fors 1896. 8. 

Houghton, Michigan. 
Michigan Mining School. 

Catalogue. 1894—96. Houghton, Michigan 1896. 8. 
Postage Lake Mining Gazette. Vol. XX XVIII, No. 31. Febr. 

11. 1897. Houghton. Fol. 

Jena. 
Geographische Gesellschaft (fir Thiiringen). 

Mitteilungen. Hg. von G. Kurze und F. Regel. B. 15. Jena 
1897. 8. 

Kassel. 
Verein fir hessische Geschichte und Landeskunde. 

Mittheilungen an die Mitglieder. Jahrg. 1894. 1895. Kassel 

1895—96. 8. 

Zeitschrift. Neue Folge. Bd. 20. 21. Neue Folge. XI. Sup- 

plement. Kassel 1895—96. 38. 

Kiel. 
Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. 

Zeitschrift. B. 26. Kiel 1897. 8. 

Regesten und Urkunden, Schleswig-Holstein-Lauenburgische. 

Bearb. u. hg. von P. Hasse. B.3. Lfg. 8. Hamburg u. Lpz. 1896. 4, 
Naturwissenschaftlicher Verein fir Schleswig-Holstein. 

Schriften. B. XI. H.1. Kiel 1897. 8. 

Kjebenhavn. 
Den naturhistoriske Forening. 

Meddelelser, Videnskabelige, for Aaret 1896. Kbh. 1897. 8. 

Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse. 

Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. B. 4. H.2. Kbh. 1896. 8. 

L. Lorenz. Oeuvres seientifiques. Revues et annotées par H. 

Valentiner. T.1. Fasc. 1. Copenhague 1896. 8. 
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Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger i Aaret 1896. No. 6. 

== - — 1897. No. 1—3, Kbh. 1896—97. 8. 
Vid. Selsk. Skr. 6. Række, historisk og filosofisk Afd. IV. 3. 

Kbh. 1896. 4. 

— — 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. VIII. 3.4. Kbh. 
1896—97. 4 
Danmarks geologiske Undersøgelse. 

I. Række. No. 2. 4. 5. II. Række. No. 6.7. Kjøbenh. 1897. 8. 
Königsberg, in Pr. 

Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
Schriften. Jahrg. 37. 1896. Königsberg 1896. 4. 

Krakow. 0 
Akademija umiejetnosei w Krakowte (Académie des sciences de Cracovie). 

Atlas geologiczny Galicyi. 
Zeszyt VI & Tekst. Opracowany przez Wladyslawa Szaj- 

noche. 

Zeszyt VII & Tekst. Opracowal A. M. Lomnicki. Krakow 
1895—96. Fol. & 8. 

Arehiwum do driejöw literatury i oswiaty w Polsce. Tom IX. 
W Krakowie 1897. 8. 

Bibliografia historyi polskiej.  Wspölnie z Henrykiem Sawczyn- 

skim i ezlonkami Kölka historycznego uczniow Uniwersytetu lwow. 

Zebral i ulozyl Ludwik Finkel. OCzesc II. Zeszyt II. W Krakowie. 
1896. 8. 

Biblioteka pisarzöw polskich. W Krakowie. 8. 

(33). J. Stoka, M. Pudlowskiego iJ. A. Kmity Powiesci wierszowane 
1564—1610. Wyd. Samuel Adalberg. 1897. 

Bulletin international. 1896. No. 9. 10. 1897. No. 1—8. Ora- 
covie 1896—97. 8. 
Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. 

Tom. XV. QCracoviae 1896. 4» 
Rozprawy Akademii umiejetnosei. W Krakowie. 4. 

Wydzial filologiczny» Serya II. Tom X. 1897. 

Wydzial historyezno-filozofiezny» Serya II. Tom VIIL IX. 1896—97. 
Wydzial matematyczno-przyrodniczy. Serya II. Tom X—XII. 
1896—97. 

Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. 
Tom VI. Zeszyt 1. W Krakowie 1897. 4. 
Sprawozdanie komisyi fizyjograficznej. Tom XXXI. Krakow 

1896. 8 : 
Tito Livio Burattini. Misura universale. W  Krakowie 

1897. 8. 
Lawrence, Kansas. 

The Kansas Umiversity. 
The Kansas University Quarterly. 

Series A: Science and Mathematics. Vol. VI. No. 2. 

Series B: Philology and History. Vol. VI. No. 2. Lawrence, 

Kansas 1897. 8. 
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Lincoln, Nebraska. 
University Agricultural Experiment Station. 
Bulletin. 47—49. Lincoln 1897. S. 

Liverpool. 
The Liverpool Biological Society. ; 

Proceedings and Transactions. Vol. X. Session 1895—96J08 
Liverpool 1896. 6. - 4 

London. 
Zoological Society. 
Proceedings. 1896. P. IV. 1897. P. I-II. London 1897. 8. 
Transactions. Vol. XIV. P.3. 4. London 1897. 4 - 
A list of the fellows and honorary, foreign, and corresponding 

members ard medallists of the Zoological Society of London. Corree: 
ted to May 31st, 1897. London. 8. 

Lund. 
Universitetet. 

Acta Universitatis Lundensis. — Lunds Universitets Års-Skrift. 

Tom, XXX. 1896. Lund 1896. 4. 
Festskrift med anledning af Hans Majeståt Konung Oscar IIs 

regerings jubileum 1872—1897. Utg. af Lunds Universitet. Afd. 
3. Elof Tegnér. Lunds Universitet 1872—1897. Lund 1897. 4. 

Luxembourg. 
L' Institut grand-ducal de Luxembourg (Section des sciences naturelles & 

mathématiques). 

Publications. T. XXV. Luxembourg 1897. 8. 

Manchester. 
The Manchester literary & plilosophical Society. 

Memoirs and Proceedings. Vol. 41. P. II—IV. Manchester 
1897. 8. 

Melbourne. 
The Royal Society of Victoria. 

Proceedings. New Series. Vol. VIII—X. Melbourne 1896—97. 8. 

México. 

Observatorio meteorolögico central. 

Boletin mensual. 1896. Septiembre. Noviembre. Diciembre. 

1897. Enero. Marzo. Mayo. dJunio. Agosto. México 1896— 
GE 

Secretarta de fomento, colomizacion é industria. 

Estadistica general de la Republica Mexicana å cargo del Dr. 
Antonio Pefiafiel. Afio VII. 1891. Num. 7. Afio VIIL. 1893. Num. 

S. Afio. IX. 1894 Nium. 9. México 1892—94. 8. 
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Milano. 
Reale Istituto Lombardo di sctenze e lettere. 

Atti della Fondazione seientifica Cagnola. Vol. XIV. Milano 1896. 8. 
Memoria. Milano. 4. 

Classe di scienze matematiche e naturali. Vol. XVIII. (IX della 
Serie III. Fasc. II. III. 1896. 

— di lettere, scienze storiche e morali. Vol. XX (XI della 
Serie IIT). Fasc. IV. V. 1896—497. 

Rendiconti. Serie II. Vol. XXIX. Milano 1896. 8. 

Societa ttaltana di screnze naturali. 

Ru MolXOXXVE. MAnno 18961 Fase) 3. 4 Vol KXKXVIP 

Anno 1897. Fasc. 1. Milano 1897. 8. 

Memorie. Tomo V (I della Nuova Seria). Tomo VI (II della 

Nuova Seria). Fasc. I. Milano 1897. 4. 

Milwaukee. 

Public Museum. 

14. Annual Report. Sept. lst, 19895, to Aug. 31st, 1896. Mil- 
waukee 1896. S. / 

Minneapolis. 
The Minnesota Academy of natural sciences. 

Bulletin. Vol. IV. No. 1. P.1. Minneapolis 1896. 8. 

Miinchen. 
Bayerische Botamische Gesellschaft. 

Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erfor- 
schung der heimischen Flora. B. V. Minchen 1897. 8. 
Academischer Verlag. 

Hochschul-Nachrichten. Nr. 85. 86. Minchen 1896—97. 4. 

Newcastle-upon-Tyne. 
Society of Antiquaries. 

Arehaeologia AÅeliana: or, Miscellaneous tracts relating to 
antiquities. Vol. XIX, 1. London and Newcastle-upon-Tyne 1897. 8. 
Proceedings. Vol. VII. 1896. No. 35. 36. Vol. VII. 1897. 

No. 1—8. 11. Newcastle-upon-Tyne. 8. 

New Haven, Connecticut. 
The American Oriental Society. 

Journal. Vol. 18. Half 1. 2. Vol. 19. Half 1. New Haven, 
Conn. 1897. 8. 

New York. 
The New York Academy of sciences. 

Annals. Vol. IX. No. 6—12. New York 1897. 8. 
Transactions. Vol. XV. 1895—96. New York 1896. 8. 

The American Museum of Natural History. 
Bulletin. Vol. VIII. 1896. New York 1896. 8. 
Report, Annual, for the year 1896. New York 1897. 8. 
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Padova. 

R. Accademia di scienze, lettere ed arti. 

Atti e Memorie. N. S. Vol. XII. 1895—96. Padova 1896. 8. 
Societa Veneto-Trentina di scienze naturali. 

Atti. Ser. II. Vol, III. Fase. 1. Anno 1897. Padova 1897. 8. 

Paris. 
Bureau des longitudes. 3 
Annuaire pour lan 1897. Paris. 8. 

Connaissance des temps, pour lan 1899. Paris 1896. 8. 

Conférence internationale des étoiles fondamentales de 1896. — 
Procés-verbaux. Paris 1896. 4. 
Enquétes et documents relatifs å lenseignement supérieur. 

LXII. Rapport sur les observatoires astronomiques de province. 
Année 1895. Paris 1896. 8. 
Ephémérides des étoiles de culmination lunaire et de longitude 

pour 1898, par M. Læwy» Paris 1897. 4. 
Ecole Polytechnique. 

J. Deniker. Bibliographie des travaux scientifiques (sciences ma- 
thématiques, physiques et naturelles) publiée par les sociétés savantes 
de la France. T. I. Livr. 1. Paris 1897. 4. 

Ecole libre des sciences politiques. 

Année scolaire 1897—98. Paris. 8. 
Muséum dhistotre naturelle 

Bulletin. Année 1896. No. 7.8. 

— 1897. No. 1. Paris 1896—97208: 

Société zoologique. 

Bulletin. T. XXI. Paris 1896. 8. 

Mémoires. T. IX. Paris 1896. 8. 

Philadelphia. 
Academy of Natural Sciences, 
Proceedings. 1896. P. 3. 1897, P. 1. Philadelphia 1897. 8. 

Pisa. 
R. Scuola normale supertore. 

Annali. Filosofia e filologia. Vol. XI. (Della Serie Vol. XVIII). 

Pisa 1896. 8. 

Plymouth. 
The Marine Biological Association of the United Kingdom. 

Journal. New Series. Vol. 4. No. 4. Plymouth 1897. 8. 

Pola. 
Hydrographisches Amt der k. und k. Kriegs-Marine. 

Veröffentlichungen des Hydrographischen Amtes der kaiser- 
lichen und königlichen Kriegs-Marine in Pola. Pola. 4. 

Gruppe III. Relative Schwerebestimmungen durch Pendelbeobach- 
tungen. H. I. 1897. 
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Portland, Maine. 
The Portland Society of natural history. 

Proceedings. Vol. 1897. P.4. Portland, Maine 1897. S. 

Prag. 
Kömigl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 

Jahresbericht fir das Jahr 1896. Prag 1897. 8. 

Sitzungsberichte. Math.-naturwiss. Classe. 1896. Prag 1897. 8. 
— Philos.-histor.-philolog. Classe. 1896. Prag 

1897. 8. 

Spisuv poctenych jubilejni cenou Krål. C. Spolecnosti Nåuk v 
Praze. V Praze. 8. 

Cislo VIII. Ferdinand Tadra. Kulturni styky Cech s cisi- 
nou az do vålek husitskych. 1897. 
Redaktionen. 

Krok. 0Casopis venovany veskerym potrebåm stredniho skol- 
stva. Redaktor: Frant. Xav. Prusik. Rocnik XI. V Praze 1897. 8. 

Reikjavik. 
Hinn lærdt skoli. 

Skirsla um hinn lærda sköla i Reikjavik. Sköla-årid 1896—97. 
Reikjavik 1897. 8. 

Riga. 
Naturforscher- Verein. 

Korrespondenzblatt. XXXIX. Riga 1896. S. 

Rochechouart. 

La Société Les amis des sciences et arts. 

Bulletin. T. VI. No. 3—. Rochechouart 1896. 8. 

Rom. 
Reale Accademia dei lincet. 

Atti. Serie V. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matemat. 

e naturali. Vol. V. (29 Semestre). Fasc. 11. 12. Vol. VI. (19 

Semestre). Vol. VI. (20 Semestre). Fasc. 1—9. Roma 1896—97. 4. 

Atti. — Rendiconto delladunanza solenne del 5 giugno 1897. 
Roma 1897. 4. 

Reale Accademia medica. 

Bulletino. Anno XXI. Fasc. 7. 8. Anno XXII. Fasc. 1—6. 

Roma 1896. 8. 

Ministero della istruzitone pubblica. 
Le opere di Galileo Galilei. Vol. VI. Firenze 1896. 4. 

Rostock. 
Die Grossherzogliche Landes-Universitåt. 

Verzeichniss der Behörden, Lehrer, &c. Winter-Sem. 1896—97. 

Rost. 1896. 4. 

== == = Sommer-Sem. 1897. 
Rost. 1897. 4. 



Rost. 1896. 4. 

» == Z Sommer-Semester 1897. 

Rost- 1897. 4. 

3 Habilitations-Skrifter. 
82 Inaugural-Dissertationer. 

Joannes ab Arnim. De Platonis dialogis quaestiones chrono- 
logicae. Rostock 1896. 4. | 
Ericus Bethe. Demosthenis scriptorum corpus ubi et qua 

aetate collectum editumque sit. : Rostock 1897. 4. natt 

Wilh. Stieda. Die Lebensfåhigkeit des deutschen Handwerks. 
Rede. Rostock 1897. 8. 

Rouen. 

Société des amis des sciences naturelles. 

Bulletin. 3e série. Année 31. ler & 2e semestres 1895. Rouen 

1896. 8. 

San Francisco. 
The California Academy of sciences. 

Proceedings. San Francisco. 8. 

2. Series. Vol. VI. 1896. 1897. 
3. Series. Geology. Vol. I. No. 1. 1897. : 

Botany. Vol. I. No. 1. 1897. 

Zoology. Vol. I. No. 1.2. 1897. 

St. Petersburg. 
Académie Impériale des sciences. 

Annuaire du Musée zoologique de V Académie Impériale des sci- 
ences de St.-Pétersbourg. 1896. No. 4. 1897. No. 1. 2. St.-Péters- 
bourg 1996—97. 8. 
Bulletin. Ve Série. Tome III. No. 2—5. Tome IV. No. 135. 

Tome V. No. 1. 2. Tome VI. No. 1—3. St.-Pétersbourg 1895—97. 8. 
Mémoires. VIIle Série. Classe physico-mathématique. :Vol. III. 

No. 7—10. Vol. IV. No. 2—4. Vol. V. No. 1. $St.-Pétersbourg 
1896. 4. 
Comité géologique. 

Bulletins. XV. No. 5—9 & Supplément (Bibliothéque géologique 
de la Russie. 1895. Composée sous la rédaction de S. Nikitin). 
XVI. No. 1.2. S.-Peterburg 1896—97. 38. | 
Mémoires. Vol. XIV. No. 2. 4. 5. St.-Pétersbourg 1896. 4. 

Russisch-Kaiserliche mineralogische Gesellschaft. 

Verhandlungen. 2. Serie. B. 32. B. 33. Lfg. 2. B. 34 
St. Petersburg 1895—96. 8. 
Materialien zur Geologie Russlands. B. XVIII. St. Petersburg 

1897. 8. 

Santiago de Chile. 
Deutscher wissenschaftlicher Verein. 

Verhandlungen. B. IIT. H. 3 u. 4. Valparaiso 1896. 8. 
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Sehwerin. 
Verein fir meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 

Jahrbicher. Jahrg. 62. Schwerin 1897. 8. 

Siena. 
R. Accademia dei fistoeritici. 

Atti. Serie IV. Vol. VIII. Fase. 4—8. Siena 1897. 8. 

Processi Verbali delle Adunanze. Anno accademico 205. No. 6. 

Siena 1897. 8. 

Springfield, Il. 
State Entomolog:st. 

19. Report of the State Entomologist on the noxious and bene- 
ficial insects of the State of Illinois. For the years 1893 and 1894. 
Springfield, Ill. 1896. 8. 

Stettin. 

Gesellschaft fir Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde. 

Monatsblåtter. Jahrg. 10. 1896. Stettin 1896. 8. 
Studien, Baltische. Jahrg. 46. Stettin 1896. 8. 

Stockholm. 
Kongl. Justitie-Departementet. 

Författnings-Samling, Svensk, med Bihang. 1896. Stockholm 
1897. 4. 

Kongl. Utrikes-Departementet. 

Kalender. År 1897. Stockh. 1897. 8. 
Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien. 

Acta Horti Bergiani. B. II. Stockh. 1892—1897. 8. 
Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. 

B. 22. Stockh. 1897. 8. 
Handlingar. N. F. B. 28. Stockh. 1896. 4. 
Iakttagelser, Meteorologiska, i Sverige. B. 34. (2. serien. B. 20). 

1892. Stockh. 1897. 4. 
Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens förhandlingar. Årg. 

93. 1896. Stockh. 1897. 8. 
Kongl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Månadsblad. Årg. 21. 1892. Årg. 22. 1893. Stockh. 1993—97. 8. 
Tidskrift, Antiqvarisk, för Sverige. D. 13. H. 2 och 3. D. 15. 

H. 1. Stockh. 1896. 8. 

Sydney. 
Kedaktionen. 
Kosmopolan (Cosmopolitan). Å bimensal gazette for furthering 

the spread of volapiik and for world-wide advertisement. No. 
32—36. Sydney 1897. 4. 
The Board for International Exchanges. 

Historical Records of New South Wales. Vol. IV. Hunter and 
King. 1800, 1801, 1802. Ed. by T. M. Bladen. Sydney 1896. 8. 

1 
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The Royal Society of New South Wales. 
Abstracts of Proceedings. May—Oct., 1897. [Sydney]. 8. 

Journal and Proceedings. Vol. XXX. 1896. Sydney 1897. 8. 

Topeka. 
The Kansas Academy of sciences. 
Transactions. Vol. XIV. Topeka 1896. 8. 

A brief History of the Organization, with Constitution, By-Laws, 
and Membership. S.1. 1897. 8. 

Toronto. 

The Canadian Institute. 

Transactions. Vol. V. P.1. Toronto 1896. 8. 

Upsala 
Kgl. Umiversitetet. 

Årsskrift. 1896. Ups. 8. 3 
Sveriges offentliga bibliotek: Stockholm. Upsala. Lund. Göte- 

borg. -- Accessions-Katalog. 11. 1896. Stockh. 1897. 8. 

Bulletin of the Geological Institution of the University of Up- 
sala. Ed. by Hj. Sjögren. Vol. III. P. 1. 1896. Upsala 1897. 8.$ 
Bulletin mensuel de l'Observatoire météorologique de I'Univer- 

sité d'Upsal. Vol. XXVIII. 1896. Ups. 1896—97. 4. 
Zoologiska Studier. Festskrift Wilhelm Lilljeborg tillegnad på 

hans åttionde födelsedag af Svenska Zoologer. Ups. 1896. 4. 
Upsala Universitet 1872--1897. Festskrift med anledning af 

Konung Oscar II:s tjugofemårs regeringsjubileum den 18 september 
1897. Utg. af Reinhold Geijer. Ups. 1997. 4. 
Kongl. Vetenskaps-Societeten. 

Nova Acta Regiæ Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. 
Vol. XVII. Fasc. I. 1896. Ups. 1896. 4. 

mr SEDAN 

Urbana, Ill. 
University of Illinois. 

Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History. 
Vol. III. Peoria, Il. 1896. Vol. IV. Art. I-XV. Springfeld, I 

1895—96. Vol. V. Art. I. II. Urbana 1897. 8. 
Biennial Report of the Biological Experiment Station. 1895— 

1896. Chicago 1897. 8. 

Viborg. 
Det Jydske historisk-topografiske Selskab. 

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 3. Række. B. 1.H. 
1—3. Kbh. 1896—97. 8. 

Washington. 
U. S. Department of Agriculture. 

Farmer's Bulletin. No. 54 Washington 1897. 8. 
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Yearbook of the United States Department of Agriculture. 
1896 Washington 1897. 8. 

U. S. Department of Agriculture. — Division of Biological Survey. 

Fauna, North American. Wash. 8. 
No. 13. Gerrit S. Miller, Jr. Revision of the North American 

Bats of the family Vespertilionidæ. 1897. 
Department of the Interior, Bureau of Education. 

Report of the Commissioner of Education. 1894—9. Vol. 1.2. 
1895—96. Vol. 1. Wash. 1896—97. 8. 

Department of the Interior. — The United States Geological Survey. 
Charles D. Walcott, Director. 

Report to the Secretary of the Interior, 17. Annual, 1895—96. 
P.3. P.3 (continued). Wash. 1896. 4. 

Smithsonian Institution. 
Annual Report of the Board of Regents. 1894. Wash. 1896. 8. 

Smithsonian Institution. — Bureau of Ethnology: J. W. Powell, 
Director. 

Report, 14. 15. Annual, of the Bureau of Ethnology. 1892— 
93. P. 1. 2. 1893—94. Wash. 1896—97. 4. 
Smithsonian Institution. — United States National Museum. 

Bulletin. No. 47. 49. Wash. 1896. 8. 
Special Bulletin. Wash. 4. 

Charles Bendire. Life histories of North American Birds, 

from the Parrots to the Grackles, with special reference to 
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Undersøgelser over norsk tjære. 

Af 
Dr. Knut T. Strøm. 

I. 

Indledning. 

Ble fællesbetegnelsen tjære sammenfatter man en række 

legemer, der erholdes ved ophedning — uden eller under util- 

strækkelig lufttilgang — af forskjellige organiske stoffe (træ, 

forv, stenkul, brunkul, ben, etc.); det ved denne saakaldte ,tørre 

destillation* udvundne produkt giver man navn efter det mate- 

riale, hvoraf det er udvundet: Trætjære, stenkultjære, bentjære 

(Dippels olje) etc. 

Saavel kvalitativt som kvantitativt adskiller de forskjellige 

tjæresorter sig fra hverandre. Medens stenkultjæren er rig paa 

aromatiske kulvandstoffe og paa baser, men fattig paa fede kul- 

vandstoffe, mangler trætjæren baser og indeholder — men heller 

ikke altid — kun smaa mængder aromatiske kulvandstoffe ; der- 

imod er den rig paa paraffiner, andre fede kulvandstoffe og 

terpener. 

Af syrer indeholder stenkultjæren neppe andre end edike- 

Syre og et par aromatiske, hvorimod trætjæren indeholder en 

hel række fede syrer og desuden ofte nogle faa andre (f. expl. 

pimarsyre.). 
Vid.-Selsk. Forh. 1899. No. 1. 1 
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Fælles for begge disse hovedgrupper af tjære er deres ind- 

hold af fenoler og fenollignende legemer. 

— De forskjellige trætjærer er indbyrdes ogsaa ulige. 

,Naaletrætjære" er siruptyk, brun, glindsende, klebrig og med 

en ejendommelig empyreumatisk lugt. , Løvtrætjære* er som 

regel tyndere, mørkbrun eller blaaliggraa (aspetjære, birketjære), 

ikke klebrig men ligesom fedtagtig og med en ikke behagelig, 

stikkende brændt lugt. I kemisk henseende — f. expl. med hen- 

syn til fenoler — adskiller ogsaa ,naaletrætjære" og ,levtræ- 

tjære" sig fra hverandre. 

Tjære, udvunden af ét bestemt materiale, viser ofte baade 

kvantitativt og kvalitativt forskjellig sammensætning; grunden 

hertil maa søges i den maade, hvorpaa vedkommende tjære er 

udvunden. Ofte udvindes trætjæren fabrikmæssig sammen med 

gasformede legemer, træedike, etc. ved ter destillation af træ i 

store retorter, hvorved den vil indeholde større mængder lavt- 

kogende kulvandstoffe etc. 

I vore dale anvender man derimod ganske primitive 

maader til udvinding af tjæren. Foruden ved brænding i de 

saakaldte ,kulmiler*, hvor tjæren erholdes som et biprodukt, 

udvindes den ved brænding af ,tyrirødder* paa flere maader. 

En almindelig maade er følgende: Man enten graver et 

dybt hul, der gaar konisk ned i jorden, og bedækker bunden 

med sten eller finder en passende fjeldkleft, og anbringer i dette 

endel opskaarne tyrirødder — saa ,fede* som muligt. Disse 

antændes, nye anbringes ovenpaa i flere lag, indtil hullet eller 

kløften er fyldt; naar det indre er i nogenlunde ,god brand*, 

dækkes det hele til med jord eller torv. Heden i det indre vil 

være tilstrækkelig til, at en tør =destillation kan komme 

istand; tjæren vil rinde ned paa bunden og kan optages derfra. 

Paa denne maade er den i nærværende afhandling beskrevne 

og undersøgte tjære fremstillet. 

Det er selvfølgeligt, at en hel del af de lavere kogende pro- 

dukter, foruden gasarterne, gaar tilspilde, naar tjæren fremstilles, 

som ovenfor beskrevet. 
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Qgsaa den temperatur, som anvendes ved fremstillingen, har 

som bekjendt betydelig indflydelse paa tjærens sammensætning. 

»Ljære* bliver saaledes et produkt med stærkt varierende 

kemiske og fysikalske egenskaber. 

Idet jeg gaar over til at besvare den stillede opgave: 

»At give en paa egne kemiske undersegelser grundet 

»oVersigt over én norsk tjæresorts sammensætning* — 

vil jeg først give en kort oversigt over de vigtigste tidligere under- 

søgelser af trætjære, og derefter meddele resultaterne af mine 

egne. 
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II. 

Oversigt over de vigtigste tidligere undersøgelser 

af trætjære. 

Der foreligger — saavidt nærværende afhandlings forfatter 

har kunnet faa rede paa det — ikke nogen kemisk undersegelse 

over norsk trætjære. 

Denne fremstilles som i indledningen anført paa gjennem- 

gaaende yderst primitive maader i de forskjellige dele af vort 

land. Produktionen er dog ikke paa langt nær tilstrækkelig 

til at dække behovet, hvorfor der indføres temmelig betydelige 

mængder af denne vare — væsentlig fra Finland og Rusland. 

Den saaledes indførte tjære gaar dog ofte i handelen under navn 

af ,norsk tjære*. 

I sidste halvdel af femti- og ud sekstiaarene var der her i 

landet flere steder, hvor man fabrikmæssig fremstillede for- 

skjellige produkter ved tør destillation af træ Man udvandt 

bl. a. træolje, som benyttedes som belysningsmiddel. Imidlertid 

fik dette produkt en overlegen konkurrent i den amerikanske 

petroleum, og fabrikernes drift blev ikke længer lennende, hvor- 

for de maatte nedlægges. Vi har nu ingen fabriker med ratio- 

nel drift til destillering af træ og forædling af de erholdte 

produkter. 

Fra den tid eller senere foreligger der som sagt herhjemme 

ikke noget kemisk arbejde over trætjæren. 
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I det hele taget indskrænker de arbejder, som er offent- 

liggjorte, sig væsentlig til undersegelser over løvtrætjære og da 

især de i tjæren indeholdte kreosotlignende legemer. Naaletræ- 

tjæren synes ikke at være synderlig undersegt, før Nencki og 

Sieber+ for faa aar siden (i 1894) offentliggjorde sit arbejde: 

s Ueber die chemische Zusammensetzung des russischen Nadelholz- 

theers und seime desinficirenden Figenschaften*. 

Nævnte forskere udtaler ogsaa efter at have refereret for- 

skjellige kemikeres arbejder over levtrætjære: , Nogen opgave 

over naaletrætjærens sammensætning kunde vi ikke finde i den 

nyere literatur*. 

Af levtrætjærer er det fornemmelig tjæren af beg (Fagus 

silvatica L.), som har været gjenstand for nærmere undersegelser 

og da især den af tjæren udvundne kreosot, der som et meget 

benyttet lægemiddel er officinel i flere af de nyere farmacopeer. 

(Bl. a. Pharmac. Norvegic. 1895). 

Reichenbach? var den, som første gang fremstillede kreosot 

af begetjære. Han erholdt den ved at sætte glaubersalt til den 

raa træedike og destillere den saaledes ,udsaltede" kreosot. 

Denne opfattede han som et ensartet legeme (Kgp. 2089) og 

identisk med fenol — en opfatning som ogsaa Gmelin> havde. 

Spørgsmaalet blev straks optaget til drøftelse, og der forelaa 

om ikke længe en liden literatur over dette emne. Gorup- 

Besanez* paaviste, at kreosot ikke var et ensartet legeme, men 

bestod af flere fenoler; til samme resultater kom Hlasewitz>, 

Marasse*, Miller” og flere. 

Duclos3 isolerede kresol af furutjære og paaviste, at den 

var identisk med den af Failic” af stenkultjære fremstillede. 

1 Arch. fir exp. Path. u. Pharm. 33. 1—45. 
? A.6, 202. Schweigg. Journ. 66, 301 og 8314. 
3 Handbuch d. Chemie V. 625. 

4 A. 86, 224. A. 1483, 129. 
5 A, 106, 339. 

SPA. 152, 59. 

7 7. f. Ch. u. Ph. 1864, 103. 
3 A. 109, 136. 

9 A. 92, 319. 
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Samtlige disse forskere havde væsentlig beskjæftiget sig i 

med de lavere kogende fenoler. 

A. W. Hofmann? undersøgte de højere kogende fenoler i 

bøgetjære og paaviste en række 3-værdige fenoldrivater, af 

hvilke han isolerede pyrogallussyredimethylæther, elr 

gallussyre og propylpyrogallussyre. 

Af nyere undersøgelser maa nævnes de af Béhal og Choay> 

foretagne, hvorved de paaviste følgende fenoler i kreosot af 

bege- og egetjære (begge tjærer leverer ensartede destillater): 

Almindelig fenol, o-kresol, m-kresol og p-kresol, o-æthylfenol, 

m-xylenol (1. 3. 4) og m.xylenol (1. 3. 5); endvidere guajakol, 

methylguajakol, æthylguajakol og propylguajakol. 

Max Pfrenger3) har undersøgt birketjærekreosot og fundet 

de samme fenoler som i bøgetjærekreosot (dog ikke æthyl- og 

propylguajakol). 

Foruden de her nævnte forfattere har ogsaa nogle andre 

beskjæftiget sig med undersøgelser over trætjære, men omtrent 

samtlige har som sagt væsentlig indskrænket sine undersegelser 

til levtrætjære og i denne næsten udelukkende underåegl de 

indeholdte fenoler og fenollignende legemer. 

Dette er jo naturligt, da fornemmelig disse legemer repræ- 

senterer det virksomme princip ved den medicinske anvendelse 

af tjæren. 

Qgsaa Nenckit og Sieber (1. c.) har væsentlig indskrænket 

den kemiske del af sine undersøgelser over naaletrætjære til 

fenolerne, af hvilke de — efter at have antydet tilstedeværelsen 

af kresol og xylenol — har paavist guajakol og dens homologer: 

methyl-, æthyl-, og propylguajakol og desuden forbindelserne 

Cj2 His Q2 og Cu His Os — begge pyrokatechindervater. 

Nencki og Sieber har ogsaa paavist men ikke nærmere under- 

søgt flere syrer i tjæredestillatet, nemlig — foruden edikesyre 

og smørsyre — en valeriansyre, en kapronsyre og en oenanth- 

syre. Om disse tre sidste siger de, at det ikke kan være de 

1 B. 11, 329 og 1455. B. 12, 1371. 
2 BL [3] 11, 698—705. 
3 Arch. d. Pharm. 228, 713—719. 
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almindelige; de af disse syrer fremstillede guanaminer ligner 

nemlig ikke de for isovaleriansyre, normal kapronsyre og nor- 

mal oenanthsyre karakteristiske forbindelser. Ligeledes har de 

paavist og undersøgt den optisk inaktive pimarsyre i tjæren. 

Et af de tidligste arbejder over de ved tør destillation af 

træ erholdte produkter var det af Völckell offentliggjorte. De 

sure dele af destillatet, der væsentlig bestod af myresyre og 

edikesyre, neutraliserede han med kalk; det saaledes erholdte 

brune kalksalt ,rostede" han og gjorde den erfaring, at det ikke 

var acetatet men fortrinsvis de andre syrers salte, som de- 

komponeredes ved ophedning. Den rostede masse ophedede han 

med saltsyre og erholdt da en meget ren edikesyre. 

Anderson? paaviste i raa træedike tilstedeværelsen af pro- 

pionsyre og smørsyre. 

Forøvrigt findes i literaturen kun sparsomme meddelelser over 

syrer i trætjæren. 

Derimod har flere forskere undersøgt syrerne i ,harzessenz* 

og ,harzöl*. Disse to produkter erholdes som bekjendt ved tør 

destillation af kolofonium og af beg. 

Det ved lavest temperatur destillerede kaldes ,harz- 

essenz*, over 8009 kaldes det ,harzöl". —Saavel” kolo- 

fonium som beg staar tjæren nær; det sidste er jo residuet efter 

den mere eller mindre stærkt destillerede tjære, der er befriet 

for de lavere kogende legemer. Derfor er ogsaa de legemer, 

der indeholdes i ,harzessenz* og ,harzöl*, omtrent de samme 

som de, der erholdes i de højere kogende dele af destillatet 

af tjæren. 

Saaledes fandt Kelbe3) i ,harzessenz* isosmørsyre og en 

kapronsyre, der ved senere undersegelser af Kelbe og Warth 

viste sig at være methylpropyledikesyre*. 

Kelbe antager ogsaa, at valeriansyre, oenanthsyre og homo- 

1 A. 86, 66—113. 
2 Ref. J. 1866, 480. 
3 B. 13. 1157. 
4 B. 15, 308, 
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loger er tilstede — en antagelse som Lwoff* bekræftede, idet 

han foruden de to nævnte syrer ogsaa paaviste kapryl-, pelar- 

gon- og undekylsyre. 

— I denne oversigt maa sluttelig med nogle ord nævnes 

endel tidligere undersøgelser over tjærens kulvandstoffe, etc. 

Der foreligger en yderst ringe literatur over dette emne. 

Reichenbach, der som tidligere anført er den første, som 

har fremstillet kreosot, var ogsaa den første, som — allerede i 

aaret 1830 — fremstillede faste paraffiner af trætjære uden dog at 

foretage nogen indgaaende undersøgelse over disse legemer. 

Fehling*? undersegte et legeme, som var tilstede i betydelig 

mængde i den højest kogende del af tjæren. Dette legeme 

var reten. 

I træolje — det først overgaaede destillat af tjæren — paa- 

viste Kråmer og Grodzki3 i de lavest kogende dele forskjellige 

legemer: Æthylaldehyd, dimethylacetal, methylæthylketon og 

acetonkondensationsprodukter, ligesom Aronheim* paaviste allyl- 

alkohol, og Looft? isoamylalkohol og en keton Cs Hs 0. 

Endelig kan nævnes, at Renard i en række arbejder har 

offentliggjort resultaterne af sine undersegelser over kulvand- 

stoffe i ,harzessenz* og ,harzöl". At citere de enkelte arbejder 

vil her føre for vidt; en fortegnelse over de undersøgte legemer 

findes i Real-Encycl. d. gesammt. Pharm. B. V, s. 145, 

BOO 
2 A. 106, 388. 

3 B. 7, 1381. 

SB NB8 

DA. 275; 366. 
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III. 

Egne undersøgelser. 

A. Almindelige undersøgelser. 

Den til undersøgelse anvendte tjære var fra Telemarken og 

var fremstillet ved ,brænding af tyriredder.* 

I frisk tilstand var den syruptyk, rødbrun i tynde lag, den 

indeholdt endel vand; desuden var der suspenderet ganske smaa 

mængder krystaller, som kunde iagttages, naar tjæren blev 

strøget ganske tyndt ud over en glasplade. Efter nogen tids 

henstand blev tjæren tykkere, mere brunfarvet, og der udskiltes 

større mængder af de nævnte krystaller. | 

Blandet med vand sank den i dette; kun en ganske ringe 

mængde flød som et tyndt lag ovenpaa. 

Dens sp. vægt ved 159 var 1.068. Let opløselig i absolut 

alkohol og i aceton; let, men uklart paa grund af det tilstede- 

værende vand, opleselig i æther, kloroform og benzol, men der- 

imod lidet opleøselig i petrolæther. Tjæren reagerede stærkt sur; 

dens syreimdhold (beregnet som edikesyre) var 4.75 pet. 

Ved bestemmelsen af fenolmængden blev der gaaet frem paa 

følgende maade: 

500 gr. af den omhyggeligt blandede tjære destilleredes i 

begyndelsen paa sandbad, senere over fri ild indtil begyndende 

dekomposition. Destillatet, der vejede 400 gr., reagerede stærkt 

surt. For at befries for de indeholdte syrer blev det rystet med 
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en oplesning af natriumkarbonat; efterat denne var fjernet til- | 

sattes en 20 pct.s opløsning af natriumhydrat, og vædskerne 

rystedes gjentagne gange nogen tid. å 

De opløste fenolater blev fraskilte og vædsken paany rystet 

med natronlud. Gjennem de blandede oplesninger, der indeholdt 

fenolaterne, lededes en kort tid spændt vanddamp for at fjerne 

de i smaa mængder opleste kulvandstoffe. 

Derefter frigjordes fenolerne med tynd svovlsyre (25 pect.s) 

og optoges i æther. Ffter at ætheren var afdestilleret og resi- 

duet tørret, var ,raafenolernes* vægt 54.7 gr. d. v. s. tjæren 

indeholdt 10.94 pct. fenoler. 

For at bestemme mængden af kulvandstoffe og lignende in- 

differente legemer behandledes tjæren med natronlud. 

500 gr. af den omhyggeligt blandede tjære rystedes gjentagne 

gange i en skilletragt med sit lige volum af en 20 pct.s oples- 

ning af natronhydrat. Efter nogen tids forleb var vædsken delt 

i to lag, hvoraf det øverste indeholdt de stoffe, som ikke rea- 

gerede paa natriumhydrat eller blandedes med luden. Det 

underste lag blev fjernet, det øverste paany rystet med natron- 

lud og hensat. Efter at vædskerne havde skilt sig, blev det 

nederste lag fjernet og blandet med den tidligere natronholdige 

vædske, der — for at udtrække mekanisk opleste kulvandstoffe 

etc. — blev udrystet med æther. Efter at ætheren var afdestil- 

leret, blev residuet tilblandet hovedportionen af kulvandstoffe etc. 

Disse udvadskedes et par gange med vand, tørredes med calcium- 

klorid og vejedes. Deres vægt var 304 gr., d.v.s. tjæren inde- 

holdt 60.80 pet. kulvandstoffe og lignende legemer, der ikke paa- 

virkes af eller blander sig med natronlud. 

"dm 
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B. Destillation af tjæren. 

Ved destillation af tjæren blev der benyttet glaskolber med 

ganske kort hals. Af hensyn til at massen i begyndelsen skum- 

mer temmelig stærkt, bør kolben aldrig fyldes mere end totredje- 

del fuld, og ophedningen i begyndelsen foretages med for- 

sigtighed. 

Der arbejdedes hver gang med portioner paa 1500—2000 gr. 

Først blev der forsøgt at destillere paa vandbad, men dette 

førte ikke til noget resultat: de ved lavere temperatur end 1009 

kogende legemer var ikke tilstede i saa stor mængde, at noget 

destillerede over. 

Glaskolben anbragtes derfor paa sandbad, hvor destillationen 

foregik, indtil en temperatur af ca. 1709 var naaet. Senere blev 

ophedningen foretaget over fri ild. 

Lige fra begyndelsen af gik der over et destillat, som be- 

stod af to lag: et ganske lyst og et noget mørkere. Destillatet, 

som den hele tid reagerede surt, var i begyndelsen ganske 

svagt gulfarvet og beholdt denne farve, men eftersom tempe- 

raturen steg, blev farven stærkere og stærkere gul: det højest 

kogende var gulbrunt. 

Nogen dekomposition kunde ikke iagttages før ved ca. 2800; 

da begyndte en ganske ringe afspaltning af vand. Destillationen 

fortsattes indtil en tydelig dekomposition indtraadte under ud- 

vikling af ubehageligt lugtende dampe. Thermometret viste da lidt 

over 4000. 

At opnaa saa hej temperatur var forbundet med adskillige 

vanskeligheder; kolbens øvre halvdel maatte til slutning fuld- 

stændig indklædes i et metalhylster. Hvis ikke denne forholdsregel 

blev truffet, kondenserede destillatet sig i kolbehalsen — trods 

at den som sagt var kort — og flød tilbage. Ved en tem- 

peratur af ca. 3509 blev destillatet temmelig tykflydende og ved 

noget højere temperatur stivnede det til en smøragtig masse. 

Af 10 kilogr. tjære erholdtes ved en temperatur af indtil 

2509 8200 gr. destillat. Fra 92509 indtil tydelig dekom- 
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position (ca. 4009 4750 gr., medens 2050 gr. forblev udestiller- 

bart. 

Det i kolben tilbageværende residuum var sort og i ophedet 

tilstand ganske tyndflydende; ved afkjøling blev det stenhaardt 

og spredt, saa det med lethed lod sig pulverisere. 

Det pulveriserede residuum var praktisk talt uopleseligt i 

alkohol og koncentreret kalilud — selv kogende. Ved behand- 

ling med æther opløstes en ringe mængde, der efter at ætheren — 

var afdestilleret, blev tilbage som en brunsort, seig masse, der 

ikke — selv ved stærk afkjeling — blev krystallinsk eller fast. 

Da den desuden erholdtes i smaa kvantiteter, kunde en nærmere 

undersøgelse ikke finde sted. 

Til de forskjellige undersegelser medgik der i det hele ca. 

30 kilogr. tjære. 

C. Syrer i tjæren. 

Syrerne, der som tidligere nævnt udgjorde 4.75 pet. af 

tjæren, blev udvundet paa følgende maade: 

Det samlede destillat af tjæren, behandledes med en mættet 

opløsning af natriumkarbonat i overskud, hvorved der fandt en 

stærk udvikling af kulsyre sted. Vædsken rystedes gjentagne 

gange i flere timer og hensattes til klaring. Den underste del, 

der indeholdt natriumsaltene af syrerne, var brunfarvet. Efterat 

det overste lag, der indeholdt fenoler, kulvandstoffe o. lign. og 

var noget lysere farvet, saa vidt som muligt var fraskilt ved 

hjælp af hævert, blev resten bragt i skilletragt, og de opleste 
Å 

å 

natriumsalte paa den maade skilt fra det øvrige. Destillatet * 
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blev paany behandlet med oplest natriumkarbonat og fraskilt. 

Ved tredje gangs udrystning var oplesningen kun svagt farvet. 

Den saaledes for syrer befriede vædske blev hensat til 

senere bearbejdelse paa fenoler og kulvandstoffe. 

De blandede vædsker, der indeholdt natriumsaltene af syrerne, 

inddampedes til stærk koncentration; under inddampningen ud- 

skiltes smaa mængder af en mørk, sejg masse, der fjernedes ved 

filtrering. Det viste sig, at denne masse bestod af fenoler o. lg., 

der mekanisk var gaaet med i sodaopløsningen. 

Den koncentrerede vædske hensattes til krystallisation; efter 

afkjeling udskiltes store mængder af salte, der væsentlig bestod 

af en blanding af natriumacetat og -formiat, hvoraf acetatet var 

tilstede i overvejende mængde. Efterat det udskilte var fjernet 

ved afsugning, blev vædsken stærkere inddampet og hensat, 

hvorefter en yderligere udkrystallisering af acetat og formiat 

fandt sted. Efterat ogsaa dette var fjernet, blev moderluden, 

som var syruptyk, tilsat en 20 pct.s svovlsyre. 

Derved fremkom et oljeagtigt, stærkt surt og ubehageligt 

lugtende, møerkfarvet lag, som fled'ovenpaa. Hele massen blev 

derefter destilleret med spændte vanddampe; med disse gik en 

oljeagtig, næsten farveles vædske over, som delvis blandede sig 

med det overgaaede vand til en melkeagtig vædske. 

Efter flere dages destillation var der fremdeles en mørk, 

sejg masse tilbage i destillerkolben, medens destillatet tilslut 

indeholdt kun smaa mængder syre. Massen optoges derfor i 

æther og blev, efter at ætheren var afdestilleret, behandlet med 

opløst natriumkarbonat, hvori den for en stor del opleste sig. 

Den filtrerede vædske inddampedes og tilsattes fortyndet svovl- 

syre; de udskilte syrer blev derefter optagne i æther og ætheren 

afdestilleret. Ved destillation af syrerne viste det sig, som 

venteligt, at de med vanddampene xvanskeligt eller ikke 

flygtige syrer var meget højtkogende. 

For at undersøge om de med vanddampene overdestillerede 

syrer lod sig ,salte ud", tilsattes natriumklorid til en del af 

destillatet. Der udskiltes da rigelige mængder, som flød ovenpaa 
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og kunde fjernes. Den saltholdige vædske udrystedes derefter 

gjentagne gange med æther. 

Imidlertid var denne fremgangsmaade mindre ” praktisk, 

væsentlig fordi der arbejdedes med for store mængder destillat; 

derfor blev destillatet neutraliseret med natriumkarbonat, ind- 

dampet til et lidet volum og derefter tilsat 20-procentholdig 

svovlsyre. De udskilte syrer optoges i æther, og vædsken ud- 

rystedes gjentagne gange med æther. Efter at denne var af- 

destilleret blev der tilbage en gulfarvet, stærkt og ubehageligt 

lugtende, oljeagtig vædske, som underkastedes fraktioneret de- 

stillation. 

Under destillationen, hvorved i begyndelsen vand og de 

lavtkogende syrer gik over, steg kvikselvetithermometret lang- 

somt og jevnt saaledes, at overgang af større mængder ved 

nogen bestemt temperatur ikke kunde paavises. 

Det fraktionerede opfangedes ved 

100%—1509 

150%—2009 

200%—9509 

250%—2709 

d. v. s. indtil begyndende dekomposition. Tilbage i kolben blev 

en — forevrigt ubetydelig — sort, begagtig rest. 

Disse forskjellige destillater fraktioneredes derefter nej- 

agtigere; f. expl. den ved 100%—150" destillerede vædske 

saaledes: 

100%—1049 

1049 —1169 

116%—1230 

123%—1350 

1350 —1459 

Hver af disse portioner blev yderligere en række gange 

fraktioneret, og de forskjellige fraktioner nærmere under- 
he) 

søgt. 
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Fraktionen 1000—10209, 

Behandledes efter Portes og Ruyssen |: 

Vædsken neutraliseredes med kalilud og ophededes paa vand- 

bad 1 time med en opløsning af kviksølvklorid, hvorved der ud- 

fældtes rigelige mængder kvikselvkloryr. 

Tilstedeværelsen af myresyre, CH, 0,, var dermed bevist. 

Fraktionen 1160—1180. 

Vædsken neutraliseredes med kalilud og til den koncentre- 

rede oplesning sattes en oplesning af selvnitrat, hvorved et rige- 

ligt bundfald fremkom; dette frafiltreredes, udvadskedes med lidt 

vand og oplestes. Opløsningen kogtes en kort tid for at de- 

komponere det tilstedeværende selvformiat. Ffter at det ud- 

skilte selv var frafiltreret, inddampedes vædsken og hensattes 

til krystallisation. 

De udskilte krystaller terredes og analyseredes. 

0.2476 gr. gav 0.1582 gr. Ag. 

Beregnet for Ag. OC, Hz Q». Fundet 

64.76 pct. Ag. 68.91 pet. 

Den undersøgte syre var altsaa edikesyre, Ca Ha Os. 

Fraktionen 1389—1410. 

Behandledes efter Linnemann>*: 

Den vandige oplesning af syren behandledes med over- 

skydende blyoxyd i længere tid paa vandbad. Efter at vandet 

var fordampet, blev residuet extraheret med koldt vand; ved 

ophedning af den koncentrerede, vandige opløsning udskiltes 

det krystallinske salt 3 Pb. (Cs H, Oz)». 4 Pb O, der ved af- 

kjøling igjen opleste sig. Dette salt og dets forhold overfor 

koldt og kogende vand er karakteristisk for propionsyre, C3 Hs 0», 

hvis tilstedeværelse hermed var bevist. 

1 Fr. Z, 16. 250. 

2 A. 160. 217. 

Vid-Selsk. Forhandl. No. 1, 1899. 2 
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Fraktionen 1589—1620. 

Vædsken blandedes med vand og neutraliseredes med baryt, 

hvorefter opløsningen inddampedes til terhed. Den tørre masse 

behandledes med absolut alkohol, hvori bariumbutyratet for- 

trinsvis opløses!. Alkoholen afdestilleredes og det tilbageblevne 

salt oplestes i vand og tilsattes sølvnitrat. | 
Det udfældte sølvsalt analyseredes: 

0.2444 gr. gav 0,1370 gr. Ag. 
Beregnet for Ag Ci H; Op Fundet 

55.38 pct. Ag. 56.06 pet. 

Den undersøgte syre var altsaa normal smørsyre, Ca Hs Os. 

Fraktionen 173—1760. 

Neutraliseredes med en oplesning af ammoniak og tilsattes 

sølvnitrat. Det udfældte sølvsalt blev tørret og analyseret: 

0.2098 gr. gav 0.1092 gr. Ag. 

Beregnet for Ag C; Hy Os. Fundet 

51.67 pet. Ag. 52.05 pet. 

Renard? har i destillatet af furuharpiks paavist en valerian- 

syre, der koger ved 173" —175" og ligner isovaleriansyren, men 

adskiller sig fra denne derved, at zinksaltet er lettere opløseligt 

i koldt end i varmt vand. 

For at undersøge om den fundne syre er identisk med den 

af Renard erholdte, behandledes den vandige syre med zinkoxyd; 

der dannedes da et zinksalt, som med hensyn til opløselighed i 

vand forholdt sig fuldstændig som det æf Renard fremstillede 

zinksalt. 

Den undersøgte syre er derfor sandsynligvis identisk med 

Renards valeriansyre. 

Fraktionen 183*—1850. 

Neutraliseredes med en vandig ammoniakopløsning og til- 

sattes selvnitrat. Det udfældte selvsalt blev terret og analyseret. 

1 Fr Z. 10. 185. 
2 A. ch. [6] 1.253. 
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0.2738 gr. gav 0.1418 gr. Ag. 

Beregnet for Ag. C5 Hy Op Fundet 

51.67 pet. Ag. 51.79 pet. 

Den undersegte syre var altsaa valeriansyre, OC; Hio Os og 

formentlig den normale, som er paavist af Kråmer og Grodzki! 

1 raa træedike (kgp. 185" —1869). 

Fraktionen 192-—1960. 

Ammoniaksaltet fremstilledes i vandig opløsning og tilsattes 

oplest selvnitrat. Det udfældte selvsalt blev, efter at være ud- 

vadsket og terret, analyseret. 

0.2524 gr. gav 0.1240 gr. Ag. 

Beregnet for Ag Os Hu 0, Fundet 

48.43 pet. Ag. 49.13 pet. 

Kelbe og Warth? har i destillatet af furuharpiks paavist 

meithyl-propyledikesyre, der koger ved 193", Sandsynligvis bestaar 

fraktionen 1929 —1969 væsentlig af denne syre. 

Fraktionen 203—2060. 

Ammoniaksaltet fremstilledes som ovenfor og af dette sølv- 

saltet, der analyseredes. 

0.2266 gr. gav 0.1110 gr. Ag. 
Beregnet for Ag. Cs Hi Os. Fundet 

48.43 pet. Ag. 48.98 pet. 

Den undersøgte syre maa være den mormale kapronsyre, 

Cs Hi2 O;, der koger ved 205"; de andre kjendte kapronsyrer 

har et betydeligt lavere kogepunkt (1879—199.79). 

Fraktionen 218*—223*. 

Destillatet behandledes med caleiumkarbonat, suspenderet i 

vand, under ophedning; den filtrerede opløsning af calciumsaltet 

inddampedes og hensattes til krystallisation. Der udkrystal- 

si E- 11. 1358. 

SPE 159 308. 
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liserede smaa naale, som opløstes og tilsattes en oplesning af 

selvnitrat, hvorved der fremkom et hvidt, ikke meget bestan- 

digt bundfald af selvsaltet. Efter at være udvadsket og forsigtig 

tørret blev det analyseret med følgende resultat: 

0.3108 gr. gav 0.1422 gr. Ag. 

Beregnet for Ag C; Hi3 Os. Fundet. 

45.57 pct. Ag. 45.75 pet. 

Den undersøgte syre er altsaa oenanthsyre, C7 Hj4 Os. 

Lwoff har ved destillation af kolofonium erholdt denne 

syre i smaa mængder. Nævnte forfatter anfører, at en kold, 

mættet opløsning af bariumsaltet ved ophedning udskiller en 

sejgø masse. | 

For at undersøge hvorvidt den i fraktionen 218" —228* inde- 

holdte syre forholdt sig paa samme maade, blev bariumsaltet 

fremstillet i lighed med calciumsaltet. Det viste sig da, at det 

havde de samme egenskaber som de af Liwoff nævnte. 

Fraktionen 233%—2380. 

Denne fraktion, der kunde indeholde den normale kapryl- 

syre, blev behandlet med en vandig opløsning af bariumhydrat 

under ophedning paa vandbad. Efter at den overskydende baryt 

var udfældt ved tilledning af kulsyre, blev den filtrerede vædske 

inddampet og hensat til krystallisation. Der udskiltes da et i 

smaa skjæl krystalliserende bariumsalt?, som, efter gjentagne 

gange at være omkrystalliseret, analyseredes. Ved ophedning 

til 105" forblev det uforandret. 

0.3276 gr. gav 0.1820 gr. BaSO0a. 

Beregnet for Ba (Cs Hi5 Ope. Fundet. 

32.38 pct. Ba. 3266 pct. 

Til det opleste bariumsalt sattes en opløsning af selvnitrat, 

hvorved der fremkom et hvidt, ostagtigt bundfald, som ud- 

vadskedes, tørredes førsigtigt, og analyseredes. 

i 0.2110 gr. gav 0.0926 gr. Ag. 

1 B. 20. 1021. 
? Renesse A. 171. 380. 
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Beregnet for Ag Os Hi5 Os. Fundet 

43.03 pet. Ag. 43.41 pet. 

Den undersøgte syre maa saaledes være sammensat Cs His Og 

og er efter al sandsynlighed den normale kaprylsyre (oktansyre), 

der koger ved 236" —237" (Renesse). 

Samtlige andre syrer, som er isomere med denne, har 

et tildels betydeligt lavere kogepunkt (210"—230). 

Det ved en temperatur af 240"—270" overgaaede destillat 

var ikke betydeligt; det udgjorde kun nogle faa ccm. Der blev 

forsøgt at fraktionere ved 2500 —9255" og 2650"—2700, men det 

-erholdte udbytte var saa lidet, at en indgaaende kemisk under- 

søgelse af disse forbindelser ikke kunde finde sted. 

Fraktionen 250%—2559 

var lysegul, tykflydende og blev ved lav temperatur ganske sejg 

uden at blive fast. Der udskiltes blot nogle bladlignende kry- 

staller, som selv ved længere tids henstand i kulde ikke tiltog i 

mængde. Ved almindelig temperatur opløste de sig atter i 

vædsken. Deres mængde var saa liden, at en analyse ikke 

kunde foretages. Sandsynligheden taler for, at disse krystaller 

bestaar af pelargonsyre, C His Os, i blanding med en anden 

syre, som ved afkjøling forbliver flydende. 

Fraktionen 265%—2709 

var noget mørkere farvet og mere tykflydende; ogsaa den for- 

blev ved stærk afkjøling for en stor del flydende. Der udskiltes 

blot smaa mængder af blad- eller naalelignende krystaller, som 

ved almindelig temperatur forblev faste uden straks at gaa i 

opløsning (kaprinsyre, Ci9 Hzo Os 7). Heller ikke her var til- 
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strækkeligt materiale til fremstilling og analyse af den rene 

forbindelse. i 
Begge fraktioner reagerede paa calciumkarbonat, suspen- 

deret i vand; ved ophedning paa vandbad undveg der kulsyre. | 

Men hverken calcium- eller bariumsaltet kunde af vandig op- 

løsning erholdes i krystalliseret form. Ved fordampning af 

oplesningsmidlet blev en glasagtig masse tilbage. Denne masse 

var uopløselig i alkohol, hvorfor der af den vandige oplesning 

ved tilsætning af alkohol udfældtes et hvidt, amorft pulver uden 

konstant sammensætning. 

Ved en temperatur af ca. 270" begyndte, som tidligere 

nævnt, massen at dekomponeres under dannelse af vand og ud- 

vikling af farvede, meget ubehageligt lugtende dampe. Destilla- 

tionen blev derfor afbrudt, og det i kolben værende, ikke be- 

tydelige residuum udtaget; ved afkjøling blev det haardt 

som beg. 

Det pulveriseredes og kogtes med en opløsning af natrium- 

karbonat, hvori det kun oplestes ganske ubetydeligt og med 

mørk farve. Oplesningen affarvedes med dyrisk kul og tilsattes 

saltsyre; derved fremkom kun ringe blakning. Ved kogning 

med kalilud oplestes der heller ikke meget af massen. Residuet 

var kun lidet opleseligt i kogende alkohol, noget mere i æther; 

men hverken af den alkoholiske eller den ætheriske opløsning 

kunde krystaller erholdes. Ved fordampning af oplesningsmidlet 

blev en sejg, mørkebrun masse tilbage, som selv ved stærk 

afkjeling ingen krystaller udskilte. 

Heller ikke kunde massen destilleres, da den ved ophed- 

ning dekomponeredes under udvikling af højst ubehageligt 

lugtende dampe. 
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Kråmer og Grodzkil har i raa træedike paavist tilstede- 

værelsen af to krotonsyrer og en syre, der er sammensat 

C; Hs O> — sandsynligvis allyledikesyre. 

I det destillat, hvor disse syrer i tilfælde skulde være — 

fraktionen 180" —189* — er det ikke lykkedes nærværende af- 

handlings forfatter at paavise disse eller andre umeættede syrers 

tilstedeværelse. 

Som allerede tidligere nævnt var der i tjæren suspenderet 

et krystallinsk legeme, der eftersom tjæren blev ældre øge- 

des ikke ubetydeligt. Tiden har desværre ikke tilladt en 

nærmere undersøgelse af dette legeme. Der er dog meget, 

som taler for, at det er identisk med det af Nencki og Sieber, 

isolerede, som de ved nærmere undersegelse paaviste var den 

optisk maktive pimarsyre. 

Liebermann* anfører, at pimarsyren, oplest i edikesyre- 

anhydrid, ved tilsætning af lidt koncentret svovlsyre frembringer 

en blaaviolet farve, som kort efter forsvinder. 

Ved at ryste tjæren med petrolæther ved almindelig tempe- 

ratur opløstes krystallerne delvis; petrolætheren afdestilleredes, 

og af residuet udskiltes ved henstand efterhaanden nogle 

krystaller, der udtoges og oplestes i edikesyreanhydrid. Ved 

tilsætning af koncentreret svovlsyre fremkom den af Liebermann 

nævnte reaktion. 

For at forsøge andre udvindingsmaader af de i tjære inde. 

holdte syrer blev en portion af tjæren behandlet med en kon- 

centreret oplesning af natriumkarbonat under svag ophedning. 

Massen skummede stærkt paa grund af den undvigende kulsyre. 



24 KNUT T, STRØM. EN [No. 1. 

Efter nogle timers henstand blev det øvre lag, der indeholdt 

fenolerne og kulvandstoffene o. lg., fjernet for at behandles | 

paany med en opløsning af natriumkarbonat. HE 

De blandede oplesninger, der var mørkfarve, inddampedes, 

hvorved ringe udskillelse af en sejg, merk masse fandt sted. 

Efter at denne var fjernet inddampedes vædsken stærkere og | 

hensattes til krystallisation. 

Der udkrystalliseredes en blanding af myresurt og edikesurt 

salt sammen med det overskydende natriumkarbonat, som fra- 

filtreredes.  Moderluden tilsattes en 20-procentholdig svovlsyre, 

hvorved der fremkom en stærkt farvet, oljeagtig og ubehageligt 

lugtende vædske. 

Ved destillation af denne viste det sig, at destillatet var 

kvantitativt og kvalitativt ligt det, som under de forskjellige 

fraktioner tidligere er omtalt og undersøgt. 

Det i kolben tilbageblevne residuum forholdt sig ogsaa i 

enhver henseende som det, der før er omtalt. 

Nogen vinding er det derfor ikke i nogen henseende at be- 

handle tjæren i stedet for destillatet af samme med natrium- 

karbonat. 

En anden portion af tjæren blev rystet med sit halve volum 

af en 30 procents oplesning af kalihbydrat. Den alkaliske 

oplesning, der altsaa indeholdt kalisalte og fenolater, var merk- 

farvet; efter at den var fraskilt de indifferente stoffe, tilsattes 

saa meget edikesyre, at fenolerne blev fri. Hovedmængden af 

dem fjernedes direkte, resten ved destillation med vanddampe. 

Efter at fenolerne paa denne maade saavidt muligt var 

skilt fra den øvrige vædske, blev denne, der fremdeles var noget 

mørkfarvet og indeholdt kalisalte af de tilstedeværende syrer, 

hensat i et kjøligt rum. Selv efter flere dages forleb fandt der 

ingen udkrystallisering sted. 

Dette forsøg blev foretaget for at paavise en mulig tilstede- 

værelse af ikke-destillerbare fedtsyrer med hej molekylvægt. 
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Disse kan efter det foretagne forsegs resultater ikke være til- 

stede i den undersegte tjære. 

Nencki og Sieber (1. ce.) har paa samme maade undersegt 

birketjære og i denne fundet en syre, hvis empiriske formel de 

angiver at være Ci9 Hzs Os. Derimod førte ogsaa for deres 

vedkommende en undersegelse over furutjære, foretagen paa lig- 

nende maade som ovenfor beskrevet, til negativt resultat. 

Angaaende mængden af de forskjellige syrer i tjæren maa 

bemærkes, at edikesyren og myresyren var tilstede i størst 

kvantitet — 85 å 90 pct. af den samlede syremængde. 

Med stigende kogepunkt aftog udbyttet jevnt saaledes, at 

der af de hejest kogende kun erholdtes ringe kvantiteter. 

D. Fenoler i tjæren. 

Den for syrerne befriede vædske, der var mørkebrun og 

noget tykflydende, blev behandlet med lige volum af en 20 

procents opløsning af kalihydrat. Vædsken rystedes gjentagne 

gange i flere timer og hensattes. Der dannedes to lag, hvoraf 

det øverste bestod af kulvandstoffe og lignende indifferente 

legemer, medens det nederste bestod af de i kaliluden opløste 

fenoler. Efter at de to vædsker var skilt fra hverandre ved 

hjælp af skilletragt, blev de opleste fenolater tilsat saltsyre i 

overskud. Derved udskiltes en mørk oljeagtig vædske, som op- 

toges i æther, ligesom den vandige vædske gjentagne gange 

rystedes med æther. De blandede ætherholdige vædsker be- 

hamdledes med en opløsning af natriumkarbonat for at fjerne 

den tilstedeværende saltsyre. 
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Ffterat det opløste natriumkarbonat var fraskilt, blev — 

ætheren afdestilleret; tilbage blev en mørkfarvet og tykflydende 

vædske — ,raafenoler*. Af 10 kgr. tjære erholdtes 1090 gr. 

,raafenoler*, der dog fremdeles indeholdt smaa mængder i kali- 

lud tildels opleselige kulvandstoffe, etc. For at fjerne disse 

blev ,raafenolerne" paany oplest i kalilud og kulvandstoffene 

fjernet ved destillation med spændt vanddamp; derefter tilsattes 

saltsyre, de udskilte fenoler rystedes med natriumkarbonatoples- 

ning og terredes først med calciumklorid og senere med vand- 

frit kobbersulfat. Det viste sig imidlertid, at selv ved længere 

tids indvirkning af kobbersulfat paa fenolerne var det ikke 

muligt at erholde disse i absolut vandfri tilstand. Under destil- 

lationen samlede der sig altid i begyndelsen smaa mængder 

vand i fraktionskolbens øvre del; dette vand maatte da fjernes 

mekanisk. 

Den samme iagttagelse har Béhal og Choay (1. c.) gjort. 

De udtaler, at man ikke har legemer, der formaar at tørre 

fenolerne fuldstændig. Selv om disse kan synes at være ,,tørre*, 

maa dog de først overgaaede portioner ofres, fordi de konstant 

indeholder vand. Dette vand, mener de nævnte forskere, skyldes 

baade den omstændighed, at fenolerne ikke kan tørres fuld- 

stændig, og at de under destillationen afspalter vand. Man 

lider derfor et ,enormt tab" ved de stadige fraktioner af 

fenoler. 

Under destillationen steg thermometret jevnt, og det var 

umuligt at ilagttage noget bestemt stadium, hvor temperaturen 

var konstant. 

Det først overgaaede var farvelest, stærkt lysbrydende og 

tyndtflydende, men efterhaanden som temperaturen steg blev 

destillatet mere og mere farvet og tykflydende, saaledes at det 

ved den høieste temperatur overdestillerede var lysebrunt og 

syruptykt. Ved henstand farvede destillaterne sig mørke — de 

lavest kogende mindst. i 

Nogen dekomposition under destillationen kunde ikke iagt- 

tages før over 320"; da fandt en spaltning sted: Der und- 

veg farvede dampe, og vand destillerede over. Den i kolben 



1899.] UNDERSØGELSER OVER NORSK TJÆRE. Om 

tilbageværende rest var da sort og ganske tykflydende; ved 

afkjøling blev den fuldstændigt haard. 

Ved destillation af 1 kgr. ,raafenoler" erholdtes: 

Ved en temperatur af 

indtilg2000PE NE 88 gram 

fra 20002150 98 

— 2150 — 2250 . . . . 187 — 

25 ER SNE 

NESEN 30 

2 95002902600 19 NNDS 

260050 

— 2700 — 280! . . .. 422 — 

— 2800 — 2900 . 2. 40 80 — 

— 000 == G000 5 

— 800? — 3200 

(d. v.s. til begyndende dekomp.) 81 — 

Udestillerbart i kolben . . .175 — 

1000 gram. 

Som ovenfor nævnt kunde der ikke iagttages noget stadium, 

hvor kviksølvsøljen stod stille; thermometret steg den hele tid 

jevnt. At søge fenolerne adskilt fra hverandre ved frak- 

tioneret destillation maatte derfor opgives, om man end ved en 

række fraktioneringer fik forholdsvis rene fenoler. 

Som illustration af hvor ufuldstændig adskillelsen lykkes 

ved fraktioneret destillation anfører Béhal og Choay (1. c.), at 

de efter to fraktioneringer, hvor de benyttede Le Bell-Henmingers 

deflegmator med fem kugler, i en fraktion, der destilleredes 

ved 200—2209, erholdt 6 procent af en fenol med koge- 

punkt 178,50. 

Denne ulempe var ogsaa Nencki og Sieber (1. c.) opmærk- 

som paa, og de maatte, som de siger, se sig om efter andre 

methoder for at skille de forskjellige fenoler fra hverandre. De 
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søgte at overføre de enkelte suajakoler i faste, krystallinske 

forbindelser. 

At overføre guajakolerne til krystallinske benzoylforbindelser 

(ved et ryste dem med benzoylklorid og natronlud) lykkedes blot 

med ,guajakol par excellence*. 3 

At faa krystallinske forbindelser ved behandling af guaja- 

kolerne med kloredikesyre og natronlud lykkedes dem heller 

ikke. Som bekjendt gaar denne reaktion glat med almindelige 

fenoler — noget allerede Heintz* paaviste ved at ophede natrium- 

phenolat med kloredikesyre til 1500. Senere er methoden for- 

enklet af Giacosa*. 

Et heldigere resultat erholdtes med pikrinsyre. Guajakol 

kreosol og homologer danner hermed vel krystalliserende dobbelt- 

forbindelser. Over en række saadanne legemer har Goedike* 

offentliggjort et arbejde. Tidligere har Marchetti* beskrevet 

lignende forbindelser af naftoler. 

Fraktionen indtil 2000. 

Det ved en temperatur af indtil 2009 overgaaede destillat 

blev gjentagne gange fraktioneret; det viste sig imidlertid, at 

der blot var yderst ubetydelige mængder, som gik over ved 

lavere temperatur end 200". Destillationen begyndte ved ca. 

180"; det mellem denne temperatur og 188" overdestillerede 

blev analyseret. 

En analyse gav følgende resultater: 0.2418 gr. gav 0.6822 gr. 

CO» og 0.1724 gr. HO. 

Beregnet for C; HsO. Fundet: 

U.77 pet. C. 76.95 pet. 

741:— 1. 7.92 — 

De fundne tal viser, at det undersøgte legeme maa være 

1 J. 1859. 361. 

2 J. pr. [2] 19. 396. 

3 B. 26. 3042. 

å B. 16. 79% 
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Kresol (Methylfenol) = 0 Ha < en 

Desværre var den mængde, som erholdtes, ikke tilstrække- 

lig til deraf at fremstille derivater undtagen pikratet, som er- 

holdtes i ringe mængde efter den af Goedike (l. c.) angivne 

methode. Smeltepunkt 87,50. Nævnte autor angiver dobbeltfor- 

bindelsens sammensætning at være 

2 0, Ha. CHg . OH . 3 Og Ha (NOz)3 OH med smeltepunkt 880. 

Samme autor angiver, at det ikke er lykkedes ham at erholde 

pikrater af m- og p- kresol; den analyserede forbindelse maa derfor 

være o-kresol (kgp. 180.89). 

Ved tilsætning af jernklorid til en meget tynd opløsning 

(alkohol.) fremkom en blaaviolet farve, som forsvandt ved til- 

sætning af natriumkarbonat. 

Fraktionen 2000—2150. 

Denne fraktion, der efter dens kogepunkt maatte antages at 

bestaa væsentlig af guajakol (kgp. 2059) og noget kreosol 

(kgp. 221"—2229), blev gjentagne gange omdestilleret og det 

ved en temperatur af 200"—2089 overgaaede opsamlet. 

En analyse gav følgende resultater: 

0.2342 gr. gav 0.5787 gr. COp2 og 0.1426 gr. HsO. 

Beregnet for C; Hs Op Fundet. 

67.74 pet. C 67.39 pet. 

6.45 — H 6.76 — 

Det undersegte legeme har altsaa en procentisk sammen- 

sætning, som modsvarer 

guajakol (pyrokatechinmethylæther) = Cs Ha < OG 
En del af destillatet opløstes i et lige volum æther og til- 

sattes en mættet alkoholisk opløsning af kalihydrat. Der dannede 

sig da under varmeudvikling en krystalmasse, som var omtrent 

farveles og uopløselig i æther. Efterat ætheralkoholen ved pres- 

ning var fraskilt, blev de silkeglindsende krystalblade gjentagne 

gange udvadsket med æther, der fjernedes ved sugning. Det dan- 

nede kalisalt (Cs Ha AE er ikke meget holdbart i luften, 

det tiltrækker let fugtighed og dekomponeres efterhaanden. 



30 KNUT T. STRØM. — [No. 1. 

En del af krystalmassen anvendtes til regenerering af gua- 

jakolen. Der tilsattes saltsyre, den frigjorte fenol optoges i 

æther, og oplesningen behandledes med natriumkarbonat; 

ætheren afdestilleredes, og residuet terredes med vandfrit 

kobbersulfat. Den rene guajakol destillerede derefter over ved 

konstant 2050. 

En anden del af krystalmassen opløstes i vand, tilsattes 

lidt kalilud og derefter saa meget benzoylklorid, at vædsken 

efter nogen tids omrystning fremdeles reagerede stærkt alkalisk. 

Der dannede sig efterhaanden en hvid krystalmasse, som fra- 

filtreredes, oplestes i alkohol og hensattes til krystallisation. 

Efter gjentagne omkrystalliseringer var krystallerne rene; de 

smeltede ved konstant 590. 

En analyse gav følgende resultater: 

0.2582 gr. gav 0.6974 gr. CO» og 0.1202 gr. H:O. 

Beregnet for C14 Hi2 O3 Fundet. 

73.68 pet. C 73.62 pet. 

526 — H 5.17 — 

Det analyserede legeme er altsaa 

benzoylguajakol = Og Hj < oe GO, Som er dannet ved at et 

molekyl benzoylklorid har forenet sig med et molekyl guajakol- 

kalium under udtrædelse af kaliumklorid. 

Forbindelsen, der er indentisk med den af Nencki og Sieber 

(1. €.) omtalte, danner vakre farvelese, prismatiske krystaller, 

der er uopleselige i vand, let opløselige i de andre almindelige 

oplesningsmidler. 

Anm. Som ovenfor nævnt anfører Nencki og Sieber, at det 

lykkedes dem kun med guajakol par excellence at erholde 

krystallinske dobbeltforbindelser med benzoylklorid. Nærværende 

afhandlings forfatter har — efter forelebige undersegelser — 

grund til at tro, at ogsaa andre guajakoler giver lignende for- 

bindelser. I et senere arbejde vil resultaterne af disse under- 

segelser, der nu paagaar, blive offentliggjorte. 

Pikratet af guajakol fremstilledes ved at sætte en kogende, 

mættet, vandig oplesning af pikrinsyre til overskydende guajakol, 

der var rystet med varmt vand. 
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Ved afkjeling udkrystalliserede pikratet i vakre rødgule, 

glindsende naale, der smelter ved 890. 

To analyser gav følgende resultater: 

I. 0.2524 gr. gav 0.4040 gr. CO» og 0.0816 gr. H:O. 

II. 0.2762 — — 12.08 pet. N. 

Beregnet for Ci3 Hi N3 Oy. Fundei. 

44.19 pet. C. 44.05 pet. 

3.12 — 1. 8.59  — 

11.90 — N. 12.08 — 

Pikratet er altsaa dannet ved forbindelse af et molekyl 

guajakol med et molekyl pikrinsyre: 

Cs Ha. OCHz . OH . Os Ha (NOp)s OH. 

Goedike (1. c.), der, som sagt, har fremstillet dette og nogle 

andre pikrater, anfører, at om de end kan karakteriseres som 

temmelig bestandige, saa dekomponeres de dog ved ophedning til 1000 

eller, i exsiccator over svovlsyre, ved almindelig temperatur. 

Dette gjælder især de flygtige fenoler. 

Nærværende afhandlings forfatter har gjort de samme 

erfaringer, men kan ogsaa supplere dem med følgende: Hvis 

man søger ved omkrystallisering f. expl. af alkohol, der er op- 

varmet til 509, at rense krystallerne, vil allerede en delvis de- 

komposition finde sted, selv om man sætter guajakolen til op- 

løsningsmidlet; der vil udkrystallisere de for pikrinsyre karak- 

teristiske gule blade. Hvis man behandler f. expl. guajakol- 

pikrat med lidt æther af almindelig temperatur vil ligeledes en 

dekomposition finde sted; krystallerne opløses ikke i ætheren, 

medmindre den er tilstede i større mængde, men de bliver gule og 

bestaar da væsentlig af pikrinsyre; guajakol er gaaet i oples- 

ningen. 

Ved kogning med alkalikarbonater finder en spaltning sted; 

der dannes alkalipikrat og fri fenol, som kan destilleres over 

med vanddampe. Paa denne maade kan flygtige fenoler let 

fremstilles i ren tilstand. 

Den undersøgte guajakol gav i alkoholisk oplesning med 

jernklorid en grønblaa farve, der ved tilsætning af natrium- 

karbonat blev smudsig grøn. 
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Fraktionen 2150—22509. 

Denne fraktion, der maatte antages at indeholde væsentlig 

kreosol, blev underkastet en lang række nye omdestilleringer og 

det ved 218%—2219 overgaaede opsamlet for sig. Dette destillat 

- blev behandlet paa den af Mendelsohn) angivne maade: Det 

blev opløst i lige dele æther og tilsat et lige volum kon- 

centreret, vandig natronlud og derefter fortyndet med det dob- 

belte volum vand. Blandingen rystedes gjentagne gange og 

det ætheriske lag blev fjernet med hævert. Den alkaliske op- 

løsning blev paany rystet med æther, og efter at denne var 

fjernet blev kreosolen frigjort med svovlsyre og optaget i æther. 

Efter at ætheren var afdestilleret blev residuet destilleret, og 

destillatet oplest i lige volum æther og derefter tilsat det dob- 

belte volum af en koncentreret alkoholisk kalioplesning. Det 

efter en times henstand i is udskilte kreosolkalium, der var om- 

trent farvelest, blev afpresset, oplest i vand og tilsat tynd svovl- 

syre. Den udskilte kreosol blev optaget i æther, ætheren af- 

destilleret og residuet, efter at være behandlet med en opløsning 

af natrinmkarbonat, tørret — først med calciumklorid, senere 

med vandfrit kobbersulfat. Derefter fraktioneredes; det ved 

2200—292209 overgaaede blev opsamlet for sig og undersegt. 

En analyse gav følgende resultater: 

0.3124 gr. gav 0.8002 gr. CO» og 0.2100 og HpO. 

Beregnet for Cs Hj, O2. Fundet. 

69.56 pet. C. 69.86 pet. 

724 — H. 1.79 — 

Det undersegte legeme er altsaa Åreosol (homopyrokatekin- 

OCHs.) 
methylguajakol= Cs Hs (CHz) < og. 

Pikratet af kreosol fremstilledes efter Goedike (1. c.) ved at 

sætte en kogende, mættet, 50 procents alkoholisk opløsning af 

pikrinsyre til overskydende kreosol, ligeledes opløst i alkohol, og 

derefter forsigtig afdampe paa vandbad saa |meget af alkoholen, 

at en svag uklarhed indtræder. Ved afkjøling udskiltes gule 

smaa krystalnaale, der ved sugning befriedes for moderluden 

1 Diss. S. 12. Berlin 1877. 
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og udvadskedes med en ganske ringe mængde alkohol af 50 

procent. Krystallerne torredes derefter mellem filtrerpapir indtil 

konstant vægt. 

To analyser viste, at den erholdte forbindelse var kreosol- 

pikrat, C; Hs (CH3) (OCHz) OH. Os H, (NO»)s OH, der smelter ved 

96.89 (Goedike angiver 969). 

I. 0.2160 gr. gav 0.3602 gr. CO: og 0.0804 gr. HO. 

I. 0.2908 — — 11.32 pet. N. 
Beregnet for 014 Ha N3 Oy. Fundet. 

45.78 pet. C 45.48 pet. 

3.54 — H d.77 — 

11.44 — N 11.82 — 

Det tørre kreosolpikrat er temmelig bestandigt, i fugtig til- 

stand derimod lidet holdbart. Naar krystallerne, efter at moder- 

luden er afsuget, udvadskes med 50 procents alkohol, maa dette, 

som ovenfor antydet finde sted med mindst mulige mængder 

alkohol. Det viste sig nemlig, at større mængder alkohol delvis 

dekomponerede forbindelsen. Ligeledes ber ved fremstillingen et 

betydeligt overskud af kreosol anvendes. Ved kogning med en 

opløsning af natriumkarbonat regenereres kreosol. 

En alkoholisk opløsning af fenolen forholder sig overfor 

- jernklorid som under guajakol anført. 

Fraktionen 2259%—2400. 

Denne fraktion kunde antages at indeholde væsentlig dime- 

thylguajakol (kgp. 2279 —22389) og æthylguajakol (kgp. 229%—2309) 

samt noget propylguajakol (kgp. 2400—2419). Den opløstes, lige- 

som de tidligere, i lige volum æther og tilsattes det dobbelte 

volum af en koncentreret alkoholisk kalioplesning. Vædsken 

farvedes straks mørk og stivnede efter kort tids forleb til en 

krystalgrød, der hensattes nogen tid paa et koldt sted, for at 

en fuldstændig udkrystallisering saa vidt som muligt kunde finde 

sted. 

Den bragtes derefter paa sugefilter for at befries for æther- 

alkohol. Krystallerne, der var mørkfarvede, suspenderedes i æther, 
Vid-Selsk. Forhandl. No. 1, 1899. 3 
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som derefter blev afsuget; ætheren var brunsort, hvorimod kry- 

stallerne var bleven betydelig lysere. Denne operation gjentoges 

flere gange, indtil de glindsende krystaller var omtrent farvelese. 

De dekomponeredes meget let i luften, især under tilstedeværelsen 

af fugtighed, hvorfor den hele operation bør foretages saa hurtigt 

som muligt. | 

Krystallerne oplestes derefter i vand, tilsattes tynd svovl- 

syre, optoges i æther etc. som under de tidligere fraktioner 

anført. 

Det ved en række fraktioneringer ved en temperatur af 

2270—2299 erholdte blev nærmere undersøgt; det ved højere 

temperatur overdestillerede hensattes for at undersøges sammen 

med fraktionen 240—2509, der senere skal omtales. 

En analyse af den ved 2270—2299 kogende fenol gav 

følgende resultater: 

0.2812 gr. gav 0.7360 gr. CO: og 0,1902 gr. Hz 0. 

Beregnet for OC Hje Os. Fundet 

71.05 pet. C. 71.38 pet. 

7859 — H. 7.59 — 

Det undersøgte legeme kan være enten en dimethylguajakol 

eller en æthylguajakol, men derimod ikke, som det senere vil 

sees, nogen difenol med to frie hydroxyl. 

Nencki og Sieber (1. c.) har i sit arbejde over fenoler i 

tjæren paavist en fenol, som koger ,konstant mellem 2349 og 

2369, og fundet dens empiriske formel at være OC, Hj Op; 

med pikrinsyre indgik den en molekylær forbindelse, der dannede 

orangerøde krystalnaale, som smeltede ved 909. De har endvidere 

fundet, at blot det ene hydroxyl var frit, idet forbindelsen gav 

et barytsalt, der var sammensat (C, Hy Op)» Ba +2 HO. Og 

endelig har de paavist, at forbindelsen maa være en æthylgua- 

jakol og gruppernes stilling: C» Hs (1), OH (3), OH (4), idet de 

erholdt protokatechusyre ved at smelte legemet med kali. 

Béhal og Choay (1. c€.) har paavist den samme æthylgua- 

jakol i kreosot af bøge- og egetjære; de angiver dens koge- 

punkt til 2290—2300, 
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Den af nærværende afhandlings forfatter isolerede og under- 

søgte fenol er utvilsomt identisk med den af Nencki og Sieber 

(og Béhal og Choay) erholdte. Naar de førstnævnte forfattere 

angiver fenolens kogepunkt til konstant mellem 2349 og 2360, 

saa Skyldes denne angivelse hejst sansynligt tilstedeværelsen af 

endel propylguajakol. Det kan ikke sees, at de af pikratet har 

søgt at regenerere fenolen, som de da vilde have erholdt i ren 

tilstand. 

Pikratet fremstilledes paa samme maade som under kreosol 

anført. Det danner orangefarvede smaa krystalnaale, der smelter 

ved 890. | 

To analyser gav følgende resultater: 

I. 0.2822 gr. gav 0.4908 gr. CO, og 0.1018 gr. H2O. 

II. 0.2560 — — 11.09 pet. N. 
Beregnet for Ci5 Hi5 N3 Oy. Fundet. 

47.26 pet. C. 47.43 pet. 

3.98 — H. 4.01 — 

11.02 — N. 11.09 — 

Det undersøgte pikrat er altsaa en molekylær forbindelse 

af fenolen og pikrinsyre: 

Cg Hz (Ca Hs) . OCHz . OH. Og Ha (NOz)s OH. 

Ved behandling med natriumkarbonat regenerededes fenolen, 

som kogte ved 228%—2300. 

Goedike (1. c.) angiver smeltepunktet af det af ham frem- 

stillede æthylguajakolpikrat til 900. 

Den af Nencki og Sieber fremstillede, ovenfor omtalte barium- 

forbindelse blev ligeledes fremstillet; der erholdtes et æthylgua- 

jakolbarium, som i sine egenskaber og ved analyse viste sig at 

være identisk med nævnte forskeres. 

Efter dette er det utvilsomt, at den isolerede og undersøgte 

fenol er æthylguajakol. En alkoholisk opløsning gav med lidt 

jernklorid en grønblaa farve, der ved tilsætning af sodaopløsning 

bley smudsig grønviolet. 

Den med æthylguajakol isomere dimethylguajakol er kunstig 

fremstillet af Hodgkinson og Limpach1. 

1 Soc. 63. 108. 
3* 
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Den synes ikke at være nærmere undersøgt hverken af 

disse eller andre. Noget pikrat sees ikke at være fremstillet. 

Fraktionen 2409—2500. 

Den opløstes som de tidligere, i lige volum æther og til- 

sattes den dobbelte mængde af en koncentreret alkeholisk kali- 

opløsning, hvorved vædsken farvedes brunsort. Efter nogen tids 

henstand paa et koldt sted udskiltes der en brun krystalmasse, 

som afsugedes. 

Filtratet, der var mørkfarvet, befriedes for ætheralkoholen 

og tilsattes saltsyre, hvorved en ikke ubetydelig mængde fenol 

frigjordes. Den opløstes i æther og tilsattes koncentreret alko- 

holisk kalilud; men selv efter længere tids henstand ved lav 

temperatur udskiltes blot smaa mængder krystaller. Fraktionen 

240" —250" indeholder altsaa (ligesom de højere kogende, hvorom 

senere) fenoler, hvis kalisalte dels er uopløselige, dels opløselige i 

æther. Ved ovennævnte fremgangsmaade kan de let adskilles 

fra hverandre. 

De udkrystalliserede kaliforbindelser blev gjentagne gange 

udvadsket med æther og derefter spaltet med svovlsyre, og den 

frigjorte fenol blev blandet med den under forrige fraktion 

nævnte, der kogte ved en temperatur af over 2314. 

Den efter en ny række fraktioneringer ved en temperatur 

af 238—2409 opsamlede fenol blev nærmere undersegt. 

To analyser gav følgende resultater: 

I. 0.2212 gr. gav 0.5814 gør. COs og 0.1644 HpO. 

ee EE EEE — 0,2250  — 

Beregnet for Cio9 H14 Oz. Fundet. 

72.20 pet. C. I. 71.68 pct. IT. 71.84 pet! 

8.43 — H. I. 8.26 — IT. 8.44 — 

Af den undersegte fenol blev pikratet fremstillet paa den 

af Goedike (1. c.) angivne maade. Det danner rødgule, roset- 

grupperede krystalnaale, som smelter ved ca. 6109. 
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To analyser gav følgende resultater: 

I. 0.2364 gr. gav 0.4228 gr. CO: og 0.0902 gr. HzO. 

means — — 11.12 pet N 
Beregnet for Cis Hi7 N3 Os. Fundei. 

48.61 pet. C. 48.78 pet. 
4.80 — H. 427 — 

10.68 — N. 11.12 — 

Forbindelsen bestaar altsaa af et molekyl fenol og et mole- 

kyl pikrinsyre: 

C; Hz. (C3 Hz) . OCHz . OH . Cs H, (NOs)zs OH. . 

Ved behandling med natriumkarbonat regenereredes fenolen, 

der kogte ved 2390—2410. 

Frisk destilleret er den omtrent farveles, lysbrydende og 

med lugt som guajakol. Udsat for luftens og lysets indvirkning 

bliver den efterhaanden brunfarvet. Den alkoholiske opløsning 

farves ved tilsætning af jernklorid gren med svagt blaaligt 

skjær. Tilsætter man barytvand til den alkoholiske opløsning 

farves den karakteristisk blaa. Sættes koncentreret svovlsyre 

til fenolen, farves den red. 

Den undersøgte fenol er utvilsomt identisk med den af 

Pastrowich i bøgetjære isolerede propylguajakol (cörulignol), der 

koger ved 240"—2410. 

Den samme fenol har Béhal og Choay (1. c.) paavist, men 

ikke nærmere undersøgt, i kreosot af boge- og egetjære. 

Nencki og Sieber (1. c.) fremstillede pikratet af den fraktion, 

der kogte ved 236"—2409 og regenererede fenolen af pikratet. 

De analyserede det ved 235"—2379 overgaaede destillat og fandt 

tal, der svarer til formelen C;o9 Ha Oz. Paa samme maade be- 

handlede de den mellem 2409 og 2489 kogende fraktion og ana- 

lyserede det ved 240%—2429 overgaaede destillat, der gav om- 

trent de samme resultater som det ved 235"—2379 kogende. 

De beskriver den isolerede fenol som farveles, stærkt lys- 

brydende, med en behagelig vanillelignende lugt; fenolen gav 

med jernklorid guajakolreaktion og farvedes i alkoholisk oples- 

I M. 4. 188. 
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ning med barytvand blaa. De fremstillede et pikrat, der er en 

molekylær forening af fenolen med pikrinsyre. Smp. 59%. Ved — 

at smelte fenolen med kalihydrat erholdtes protokatechusyre. 

De udtaler, at den undersegte propylguajakol er identisk med 

den af Pastrowich isolerede cörulignol. 

De nævnte forskere isolerede i en anden tjære, som de 

undersøgte, en fenol, der kogte ved 2350—2399, gav et i æther 

uopløseligt kalisalt og med pikrinsyre to forbindelser: En be- 

staaende af et molekyl fenol og et molekyl pikrinsyre, og en 

bestaaende af et molekyl fenol og to molekyler pikrinsyre — efter 

som denne tilsættes i større eller mindre mængde. Pikraterne, 

der var røde, smeltede ved resp. 909 og 990. 

Fenolens empiriske formel var C1i His Os; den er altsaa 

isomer med den af Hofmann? i.den hejtkogende del af kreosot 

i bøgetjære isolerede propylpyrogalloldimethylester (kgp. 2859). 

Denne ester, der ved ophedning med saltsyre til 1809 giver 

propylpyrogallol og klormethyl, danner krystallinske derivater 

med brom, acetyl og benzoyl. 

Nencki og Sieber anfører, at deres fenol ikke kan være 

identisk med den af Hofmann beskrevne; for det første er for- 

skjellen i kogepunkt for stor, og dernæst leverer deres fenol 

ikke krystallinske forbindelser med brom, acetyl, etc. Og ende- 

lig erholdt de ved ophedning af fenolen med saltsyre ikke 

pyrogallol men derimod endel pyrokatechin. 

I andre tjæresorter kunde ikke denne fenol paavises. De 

har ikke undersøgt den nærmere, men tænker sig muligheden 

af følgende rationelle formel: 

C; H» . CHz . CH> CH(OH) CHz . OCH3. OH, 

idet det ene hydroxyl maa antages at være bundet til 'en 

sidekjæde. 

Nærværende afhandlings forfatter har ikke kunnet paavise den 

af Nencki og Sieber omtalte fenol, hverken i fraktionen 330"—3409 

eller i fraktionen 340"—3500. 

I B.8. 67. B. 11. 329, 

en 
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Ser man hen til at forskjellen i kulstofmængde mellem 

C3 Hi2 OQ2 (71.05 pi. Øy C1o Hi4 OQ» (72.20 pe. C) og C14 His O3 

(67.49 pct. C) er ganske betydelig, og at de ved analyserne fundne 

resultater staar i god overenstemmelse med de beregnede — saa 

er man berettiget til at antage, at forbindelsen C His Os ikke 

er tilstede i den undersøgte tjære. 

Fraktionerne over 2509. 

Som allerede tidligere nævnt viste det sig, at de fenoler, 

der koger ved 2409 å 2509 eller høiere temperatur med alko- 

holisk kali giver fenolater, der delvis er opleselige i æther. 

Saavel paa grund af de forholdsvis smaa mængder, der stod 

til disposition, som paa grund af den høje og aldrig konstante 

temperatur, fenolerne kogte ved, kunde en indgaaende under- 

søgelse over dem ikke finde sted. Hertil kommer, at de hverken 

med pikrinsyre eller benzoyl giver krystallinske forbindelser. 

Forseg paa isolering af de enkelte fenoler maatte derfor 

opgives. 

Behandler man fraktionen 250%—2609, der er opløst i lige 
volum æther, med den dobbelte mængde koncentreret, alkoholisk 

kalilud, vil omtrent den halve mængde af destillatet sive en 

kaliforbindelse, der er uopløselig i æther. 

Fraktionen 2609—2709 giver derimod betydelig mindre af 

kaliforbindelsen (neppe en fjerdedel), der er uopløselig i æther 

og fraktionen 270"—280" kun kanske lidet. Det ved en tempe- 

ratur af over 280" overgaaede destillat giver i det hele taget 

ikke kaliforbindelser, der — selv ved stærk afkjøling — er uop- 

løselig i æther. 

Svage, alkoholiske opløsninger af fraktionerne giver ved til- 

sætning af en ganske tynd oplesning af jernklorid følgende 

reaktioner: 

Fraktionen 250%—2609: En smaragdgren farve, som bliver 

smudsig brunviolet med natriumkarbonat. 

Fraktionen 2609—2709: En smaragdgren farve med blaaligt 

skjær; smudsig rødviolet med natriumkarbonat. 
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Fraktionen 2700—2809: En grenblaa farve; redviolet med 

natriumkarbonat. 

Fraktionerne 280"—2909 og 290%—3009: En grenviolet farve; 

med natriumkarbonat violet. 

Fraktionen over 300": En brungul farve; med natrium- — 

karbonat mørk brunviolet. 

To analyser af det ved en temperatur af 2609—2659 over- 

destillerede gav følgende resultater: 

I. 0.2300 gr. gav 0.6209 gr. CO» og 0,1770 gr. H:O. 

II. 0.2918 — — 0.7822 — — — 0.2208 — — 

Beregnet for C1 His 0,. Fundet. 

73.33 pet. C. I. 73.61 po NBR 

8.89 — H. 1. 1855 Ssg 
Den undersøgte forbindelse maa efter analyserne at demme 

være en homolog af guajakol — f. expl. methylpropylguajakol. 

Nogen nærmere undersøgelse kunde paa grund af materialets 

utilstrækkelighed ikke foretages. 

To analyser af det ved ca. 3009 overgaaede destillat gav 

følgende resultater: 

I. 0.2066 gr. gav 0.5702 gr. CO» og 0.1332 gr. H,O. 

II. 0.2840 — — 0.7886 — — — 0.1848 — — 

Beregnet for Cj2 Ha Oz. Fundet. 

75.79 pet. C. I. 75.27 pet. II. 75.78 pet 

737 — H. I. 7.16 — I. 72312 

De fundne resultater stemmer bedst med den angivne 

formel: Cj2 Ha Os. Det undersøgte destillat farver sig hurtig 

brunt i luften. 

Nencki og Sieber 1. c.) har analyseret den ved 270%—2809 

overdestillerede fenol og har fundet tal, som modsvarer den 

empiriske formel GC; His Q:. De smeltede substansen med 

kali, men fik intet krystallinsk spaltningsprodukt; det ætheriske 

udtræk af den smeltede masse, der var gjort surt, gav dog tyde- 

lig alle pyrokatechinreaktioner. 
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Det i kolben efter destillationen af fenolerne tilbageblevne 

residuum var — som tidligere anført — sort, tyktflydende og 

blev ved afkjeling fuldstændig haardt og sprødt, saa det med 

lethed lod sig pulverisere. 

Kold, vandig natronlud har ingen indvirkning paa det; ved 

kogning med koncentreret lud vil en ringe del opleses og med- 

dele oplesningen en brungul farve med ganske svag fiuorescens. 

Ved tilsætning af overskydende syre udfældes det opløste som 

en sejg, sort masse. 

Heller ikke i alkohol — selv kogende — er residuet videre 

opløseligt; den alkoholiske oplesning farves gul med en stærkt 

grøn fluorescens. Ved fordampning af alkoholen blev en 

ubetydelig, sejg, brunfarvet masse tilbage. 

Derimod opleses det noget mere i æther; den ætheriske op- 

løsning, der er brunfarvet, fluorescerer ganske svagt. Efterat 

ætheren var fordampet, blev en brunsort, sejg masse tilbage. 

Men hverken denne eller det alkoholiske residuum kunde destil- 

leres uden dekomposition. 

Disse egenskaber ved residuet gjorde det umuligt at fore- 

tage nærmere undersøgelser over dets kemiske natur. 

E. Kulvandstoffe og indifferente legemer 

i tjæren. 

Efterat syrerne og fenolerne, som tidligere nævnt, var ud- 

vundne af destillatet af tjæren, blev kulvandstoffene og de indif- 

ferente legemer underkastede fraktioneret destillation. Først 

blev dog destillatet — for at fjerne mulig tilstedeværende smaa 
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mængder syrer og fenoler — paany behandlet med kalilud og 

derefter rystet med vand og tørret med calciumklorid. 

Af 1000 gr. vædske erholdtes ved en temperatur af 

indtil 00 FE 5 er. 

1009 il 1500 GER 

15020000 

9000 =< 9500 GREER 

2500 —.3000/ EEE. GE 

35005 SSE 

35000289 000 

3900—— 4000" 1 RD EE 

over 400! . JV GE 900 

udestillerbart - BJ NINE 

1000 gr. 

Destillatet var i begyndelsen fuldstændig farveløst og dannede 

en let bevægelig vædske. Ved ca. 150" begyndte det at blive 

svagt gulfarvet; med den stigende temperatur blev fraktionerne 

mørkere saaledes, at destillatet ved ca. 3009 var gulbrunt, og 

ved den højeste temperatur var det brunt. 

Samtidig blev vædsken mindre og mindre let bevægelig, 

over 3009 blev den syruptyk. De højest kogende destillater var 

fiuorescerende. 

Ved en temperatur af ca. 3009 begyndte destillatet at stivne 

i forlaget; dette blev da skiftet og fraktionen mellem 3909 og 4009 

opsamlet for sig. Den stivnede fuldstændig til en fast, grenlig 

gul masse af smøragtig konsistens. Den højere kogende rest 

forblev derimod flydende; som det vil sees af oversigtstabellen 

erholdtes den kun i ringe mængde. 

Residuet i kolben blev ved afkjeling fuldstændig haardt og 

spredt, saa det med lethed lod sig pulverisere. 

Det var omtrent uopløseligt i alkohol og kun for en ringe 

del opløseligt i æther; efterat ætheren var fordampet, blev der 

tilbage en ubetydelig, sejg rest, der selv ved stærk afkjøling 

ikke blev krystallinsk eller fast. Heller ikke udskiltes der af 
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den koncentrerede ætheriske oplesning ved afkjeling noget fast 

stof. Paa grund af disse egenskaber, og da residuet kun var 

tilstede i ringe mængde, blev en nærmere undersegelse af det 

ikke foretaget. 

Ved længere tids henstand i kulden udskiltes der af det 

mellem 3509 og 3909 overgaaede destillat endel fast stof, som 

frasugedes det flydende og blandedes med det tidligere erholdte 

faste destillat. 

Dette faste destillat behandledes med forskjellige opløsnings- 

midler: I kold alkohol var det tungt opleseligt, meget lettere i 

kogende. Derimod var det meget let opleseligt i saavel kold 

som kogende kloroform, æther, benzol, aceton og isedike; i 

disse to sidste dog ikke saa særdeles let 'ved almindelig 

temperatur. 

Som det hensigtsmæssigste oplesningsmiddel anvendtes en 

blanding af to dele absolut alkohol og en del aceton. Oples- 

ningen, der var stærkt farvet og fiuorescerende, blev behandlet 

nogen tid med dyrisk kul. Den filtrerede vædske var derved 

bleven næsten farveløs; den hensattes til krystallisation. 

Ved langsom afkjøling udskiltes store, pragtfuldt glindsende, 

hvide krystalblade, som afsugedes moderluden, der afdestilleredes 

noget af oplesningsmidlet og hensattes til ny krystallisation. 

De først erholdte krystaller pulveriseredes og tørredes. 

Ved bestemmelsen af deres smeltepunkt viste dette sig ikke 

at være konstant. Stoffet begyndte at smelte ved ca. 899 men 

var først ved ca. 959 fuldstændig smeltet. 

Det blev derfor atter og atter omkrystalliseret; for hver 

gang steg smeltepunktet noget og var først efter ca. 30 om- 

krystalliseringer konstant: 99.59. 

To analyser gav følgende resultater: 

I. 0.2608 gr. gav 0.8834 ør. COs og 0.1798 gr. H:O. 

II. 0,2272 — — 0.7702 — — — 0.1572 — — 

Beregnet for Cis Hs. Fundet. 

92.31 pet. C. I. 92.38 pet. II. 92.45 pet. 

769 — — pP6eN— IL 7.694 == 



44 KNUT T. STRØM. [No. 1. | 

Det undersegte legeme er reten, — en forbindelse som alle- 

rede Fehling (1. c. pag. 10) paaviste i de højest kogende dele 

af naaletrætjære. 

Dette legeme var tilstede i forholdsvis betydelig mængde; 

af de ca. 30 kg. tjære, som toges i arbejde, blev der udvundet 

ca. 250 gør. reten i ren tilstand. 

Moderluden fra reten blev som sagt afdestilleret endel af 

oplesningsmidlet og hensat til krystallisation; der udskiltes da 

hvide krystalblade, som frasugedes, og den erholdte nye moder- 

lud koncentreredes videre. Paa denne maade blev der gaaet 

frem en række gange, og smeltepunktet for de erholdte kry- 

staller bestemt. Dette var aldrig konstant for to krystallise- 

ringer, men sank jevnt nedover saaledes, at det af den sidste 

moderlud udkrystalliserede havde et smeltepunkt af ca. 600. 

Under disse afdestilleringer gik der mere aceton end alkohol 

over, og da stoffet som sagt er meget lettere opleseligt i aceton 

end i alkohol, maatte der — for at ikke alt for meget skulde 

udkrystallisere paa en gang — efter hver afdestillering tilsættes 

moderluden lidt aceton. 

Efter hvert som der erholdtes lavere og lavere smeltende 

legemer, blev disse mindre udpræget krystallinske; de afsatte 

sig tildels endog som kornede masser langs siderne og paa 

bunden af bægerglasset. 

Trods en mængde omkrystalliseringer — deres tal gik op 

til 50 å 60 — lykkedes det ikke at erholde forbindelser, der 

kunde karakteriseres som absolut rene. Vanskelighederne øgedes 

ved, at de forskjellige legemer ligeoverfor opløsningsmidlerne 

forholdt sig ens; de var lige let opleselige og udkrystalliserede 

samtidigt. 

Efter en række omkrystalliseringer erholdtes saaledes en 

fraktion, som danner smaa glindsende krystalblade, der smelter 

ved 859. Der blev gjort to analyser af kiystallerne med følgende 

resultater: 

I. 0.2427 gr. gav 0.7752 gr. CO» og 0.1640 gr. HO. 

II. 0.8188 — — 0.6996 — — — 0.1500 — — 
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Beregnet for C»3 Ha 0. Fundet. 

87.34 pet. C. I. 87.11 pet. II. 87.20 pet. 

PENE NE BG HD > 

Efter disse analyser skulde man være berettiget til at tro, 

at man havde analyseret ét legeme, sammensat C»3 Hz4 O; imid- 

lertid viste det sig, at saa ikke kunde være tilfælde. Der blev 

foretaget molekylvægtsbestemmelser efter Raoulits frysemethode 

med benzol som oplesningsmiddel. 

Tre bestemmelser gav følgende resultater: 

I = 207, II = 217, III = 219 (middeltal 214). 

Et legeme sammensat C»3 H210 har en molekylvægt af 316, 

følgelig kan det undersøgte stof ikke være et ensartet legeme. 

Sandsynligheden taler for, at det er et kulvandstof sammen med 

en surstofforbindelse, som ved fraktioneret krystallisation ikke 

kan fjernes. 

Qgsaa tidligere erfaringer viser, at det er meget vanskeligt 

at erholde faste kulvandstoffe i fuldstændig surstoffri tilstand. 

Som bekjendt kan den almindelige ,paraffin* indeholde indtil 

1 pet. surstof, som det først ved ophedning i lukkede rer med 

metallisk natrium lykkes at fjerne fuldstændig. 

Et andet legeme, der af alkohol erholdtes som et amorft 

pulver (smp. 80.29), viste omtrent den samme procentiske sam- 

mensætning som det ovenfor nævnte. Nærmere undersøgelser 

over disse forbindelser blev ikke foretaget. 

Af det ved ca. 609 smeltende produkt blev der foretaget et 

par analyser, som gav resultater (I. 85.10 pct. C og 14.56 pet. H. 

II. 84.98 pct. C og 14.70 pct. H), der viste, at legemet var 

-paraffin* — som bekjendt betegnelsen paa en blanding af 

nogenlunde rene, mættede kulvandstoffe (fra Ci3 Hss til Cas Hz). 

Denne ,paraffin* indeholder ca. 85 pet. kulstof og ca. 15 pet. 

vandstof (som ovenfor nævnt ofte ca. 1 pct. surstof). 

Som i ,,oversigt over tidligere arbejder (s. 10) nævnt har 

Reichenbach første gang paavist faste paraffiner i tjære (bøgetjære). 
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Under destillationen af kulvandstoffene steg kvikselvet i 

thermometret — ligesom, ved syrerne og fenolerne — den hele 

tid jevnt; noget stadium, hvor temperaturen var konstant, kunde 

ikke iagttages. 

Dette er jo ganske forklarligt, naar man erindrer hvilken 

mængde forskjellige legemer, destillatet indeholder. 

Som tidligere anført (s. 10) har Renard undersegt nogle 

kulvandstoffe i ,harzessenz* og ,,harzöl*. Han har i de mellem 

359 og ca. 260" kogende dele isoleret 27 kulvandstoffe af de for- 

skjelligste sammensætninger. | 

Andre forskere (f. expl. Looft, Aronheim, Kråmer og Grodeki) 

har specielt undersøgt et enkelt eller et par legemer i ,holzöl*, 

og har til disse undersøgelser havt et overordentlig stort mate- 

riale. Saaledes anfører Looft (1. c.), at han foruden betydelige 

mængder*, som han erholdt hos Wislicenus, tog i arbejde 110 

liter raa ,holzöl*. Af disse isolerede han tre legemer med 

konstant kemisk sammensætning, og tilføjer, at materialet da 

var opbrugt. 

At søge de forskjellige legemer isoleret ved fraktioneret 

destillation er umuligt. XKråmer og Grodzki anfører, at de 

maatte opgive denne adskillelsesmethode, som de karakteriserer 

som meget mejsommelig, og ved hvilken deres taalmodighed blev 

sat paa den stærkeste prøve. De tilføjer, at de ogsaa paa 

andre maader — f. expl. ved bromering og oxydation — for- 

gjæves har søegt at komme til bestemte resultater. 

Nærværende afhandlings forfatter har gjort de samme 

erfaringer; og man vil af det, som ovenfor er anført, forstaa, 

hvorfor en nærmere kemisk undersøgelse af kulvandstoffene 

maatte opgives. 

Skulde man have gaaet til at isolere blot endel af de inde- 

holdte legemer, vilde dertil være medgaaet baade et overmaade 

stort materiale, som nu ikke stod til disposition, og saa lang 

tid, at arbejdets afslutning maatte være udsat aarvis. 

Dertil kommer, at de i tjæren indeholdte kulvandstoffe og 

indifferente legemer ikke frembyder den interesse som fenolerne: 

og syrerne. 
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Imidlertid blev forskjellige fraktioner mellem 1609 og 19009 

analyseret; det viste sig, at disse væsentlig bestod af terpener, 

C;o His. Som bekjendt er der fundet en hel række terpener, 

hvis kogepunkt ligger mellem 1599 og 191". De analyserede 

fraktioner ter antages at bestaa af en blanding af disse legemer. 

— Udsætter man de højere kogende fraktioner (fra 1509 og 

opover) for luftens paavirkning, vil de blive brune og tildels 

sejge; der finder en oxydation sted. 

Sluttelig skal anføres de forskjellige fraktioners specifike 

vægt ved 170: 

Fraktionen 50%—1009 = 0.7832 

— 1000—1259 = 0.8208 

— 1250—1509 = 0.8423 

— 1500—1609 = 0.8589 

— 160”—1709 = 0.8639 

— 170"—180? = 0.8673 

— 180%—1909 = 0.8784 

— 190"—2009? = 0.8911 

— 200%—2250 = 0.9198 

—= 2250—2509? = 0.9402 

— 2500—3009? = 0.9463 

— 3000—3409? = 0.9733 

— 8400—365? = 0.9886 

== 865"—390" = 1.0125 

Som man ser, stiger den specifike vægt jevnt med tempe- 

raturen (fra 0.7832 til 1.0125). 



IV. 

Resumé. 

De ved dette arbejde vundne resultater er følgende: Å 

Den undersøgte norske tjære (specifik vægt ved 159 1.068) 

indeholder: | 

4.75 pct. syre (beregnet som C»H.0») 

10.94 — fenoler 

60.80 — kulvandstoffe og indifferente legemer. 

Af syrer er paavist: 

Myresyre, 

edikesyre, 

propionsyre, 

smørsyre (normal), 

valeriansyre (Renard), 

valeriansyre (normal), 

methyl-propyl-edikesyre, 

kapronsyre (normal), 

oenanthsyre, 

kaprylsyre (normal), 

og muligens 

pelargonsyre, 

kaprinsyre og 

pimarsyre (den optisk inaktive). 

Af fenoler er paavist: 

Kresol, 

guajakol, 
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kreosol, 

ætbhylguajakol, 

propylguajakol, 

samt de to fenoler 

C11 His O» og 

C2 Ha Oz. 

Af kulvandstoffe og indifferente legemer var ca. 14 pet. faste, 

resten — ca. 86 pet. flydende. 

Af de faste isoleredes: 

Reten (smp. 99.59; de øvrige havde smeltepunkt fra under 

609 og til over 900. 

De flydende kogte mellem 509 og 83909; fraktionernes spe- 

cifike vægt var fra 0.7832 til 1.0125. 

Forskjellige fraktioner, hvis kogepunkt laa mellem 1609 og 

1909, indeholdt ferpener, Co He. 

Kristiania, Universitetets. farmakologiske institut, 

januar 1899. 

- Fo ; å 
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Bestemmelse af farvede glasses lysabsorbtion 

og farvestyrke. 

Af 

Dr. med. Ole B. Bull. 

Va man undersege hvilken indflydelse den i kvalitet og 

kvantitet vekslende belysning udever paa synsorganets for- 

skjellige sanseenergier, maa man anvende spectralfarver eller 

farvede medier af en bestemt lyshed og farvestyrke. De første 

er som bekjendt af heist forskjellig lysintensitet. Deres farve- 

tone er, ligesom pigmentfarvernes, variabel eftersom belysningen 

falder eller stiger, idet toner af lavere brydning gjer sig mere 

og mere gjældende ved stigende belysning. Da derhos deres 

fremstilling er temmelig omstændelig, egne de sig ikke saa godt 

til slige undersøgelser som farvede medier, specielt da glas. 

De have dog den fordel fremfor disse, at de er af en bestemt 

brydning, hvilket spiller en stor rolle, naar det gjælder at be- 

stemme i hvilken grad øiets modtagelighed for lys af forskjellig 

brydning forandres ved vekslende belysningsstyrke. 

Af farvede medier bliver glas at foretrække. Imidlertid er 

det neppe muligt at erholde glas af ens lysabsorbtion og farve- 

intensitet. Dette gjorde, at jeg, da jeg for 15 aar siden begyndte 

at anstille systematiske undersøgelser over dette emne, maatte 

opgive at anvende glas efter at jeg havde spildt megen tid og 

Vid.-Selsk. Forh. 1899. No.3. 1* 
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meie med at lede efter slige, som jeg kunde bruge. Jeg havde 

dengang til hensigt at studere hvorledes lyssans, farvesans og 

formsans forandredes eftersom man anvendte rødt, gult, grønt og — 

blaat lys af samme tone som de 4 physiologiske hovedfarver, — 

det vil sige farver, der overalt paa vor nethinde enten viser sig 

i sin rette tone eller som farvelese. Det var mig imidlertid ikke 

muligt at finde noget glas, der havde den samme tone som det 

physiologisk rene rede, ialfald intet af saadan form, at det lod 

sig anvende til disse undersøgelser. Jeg begyndte da at anstille 

forsøg med farvede vædsker, der har den fordel, at de lader sig 

fremstille af samme farvestyrke og af lige lyshed, ligesom de 

ogsaa kan gjøres complementære. Efter at have gjort en del 

prøver med opløsninger af metalsalte, gik jeg over til anilin- 

farver, der bedre lod sig opbevare i de kar, der passede til de 

i vindueslemmerne for merkeværelset gjorte aabninger, bestemte 

til at slippe lys i maalbar mængde ind i dette. Karrene bestod 

af kvadratiske glasplader indkittede i metalrammer, der let 

angrebes af metalsaltene. 

Vædskernes lysabsorbtion blev bestemt ved skyggeforseg ved 

hjælp af slør, røgglas og episcotister. Deres farvetone ved hjælp 

af et speil, bevægeligt om to lodret paa hinanden staaende 

akser. saaat billedet af lysaabningen, hvori de forskjelligt farvede 

vædsker blive indsatte, kunde kastes ind overalt i observators 

synsfelt. Herved kunde man da prøve om farvetonerne var 

physiologisk rene. Farvestyrken af hvert led inden de to com- 

plementære farvepar blev bestemt ved rotationsskiven, idet væd- 

sken blev fyldt i 4 smaa cylindere. Herved kan man prøve 

saavel om complementærfarverne giver et neutralt graat som om 

de er af lige styrke. Om det røde var lige saa stærkt som det 

blaa og det gule som det grønne blev ikke prøvet, da cylinderne 

var for tunge til, at jeg med det apparat jeg havde, kunde 

gjere enkelte bestemmelser, der kræver et stort antal observa- 

tioner. Jeg tror imidlertid at forskjellen ikke var større end, 

at de resultater, jeg har erholdt ved disse vædsker er af blivende 

værdi saavel med hensyn til synsfeltets udstrækning som ogsaa | 

hvad angaar det gjensidige forhold mellem lyssans, farvesans og — 
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formsans ved synkende belysning saameget mere som vædskerne 

blev spectroscopisk undersegte. For selve farvetonens vedkom- 

mende kan en saadan undersegelse neppe anses for nødvendig. 

Det er nemlig for det normale eie af liden betydning, enten 

denne er mere eller mindre ren, thi under en given belysning 

ser øiet kun den dominerende farvetone. Derimod er bølge- 

længden af stor indflydelse med 'hensyn paa Vort øeies evne til 

at opfatte lys ved minkende lysmængde. 

Vædsker bliver vistnok de bedst anvendelige, naar man vil 

studere, hvorledes det sunde eie forholder sig under en forskjellig 

stærk belysning af de 4 physiologiske hovedfarver. Til patho- 

logiske undersøgelser derimod er de ikke tjenlige, dels fordi 

man har liden garanti for deres holdbarhed, dels fordi de er 

temmelig uhaandterlige. De lader sig ikke i en fart skifte ind 

i aabningerne, og undersegelsen vilde derfor trætte patienterne 

formeget ud og blive næsten uoverkommelige for undersøgeren. 

Det varede derfor ikke længe førend jeg atter maatte ty til 

glas. Disse kan man jo med største lethed afvekslende bringe 

foran lysaabningen idet de kan fældes ind i en roterende skive 

eller i en række, der kan trækkes op og ned foran lysaabnin- 

gen. Fra hesten 1884 har jeg kun benyttet glas til patho- 

logiske undersøgelser.  Ligesom de farvede vædsker blev imid- 

lertid ogsaa glassenes lysabsorbtion bestemt ved en altfor lav 

belysningsintensitet. Heldigvis er dog de glas, der var af størst 

betydning, nemlig det heirøde og det blaa, ved fuld dagsbelys- 

ning af samme lyshed, hvilket gjør det store materiale, som jeg 

i aarenes løb har samlet, mere anvendeligt. 

Lysabsorbtionen af de glas, som jeg nu siden hesten 1896 

anvender, er bleven bestemt ved fuld dagsbelysning. Til be- 

stemmelsen har jeg anvendt mine photoptometriske tabeller og 

Pfliigers skiver. Naar tabellerne har været brugt, er glassene 

lagte paa disse, idet jeg har prøvet, hvilke nummere har været 

læselige derigjennem, Naar Pfliigers skiver har været brugt, er 

glassene holdt foran disse i circa 0,5 meters afstand. Den 

første maade holder jeg for at være den paalideligste. Den 

giver ogsaa de mest constante resultater. Ved at lægge glassene 
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paa tavlerne kan man nemlig sammenligne mindst 2 glas sam- 

tidig, hvilket vanskeligt kan gjøres, naar Pfliigers roterende 

skiver bruges, idet smaa forandringer i hovedets eller slassenes 

stilling til rotationsapparatet kan bevirke, at en større eller 

mindre del lys tabes ved refleks. 

Kilder til feil bliver der imidlertid ved enhver methode. 

Ved bestemmelser paa tavlerne kommer saaledes accommodationen 

til at gjøre sig gjældende. Dette mærkes bedst ved at sam- 

menligne det røde og blaa glas. Bogstaverne bliver, hvis rødt 

glas bruges, tydeligere, naar man gjer sit øie lidt overlangsynt, 

medens de, hvis blaat glas ligger over, fremtræder tydeligst, 

naar man sætter et svagt concavglas for, — alt forudsat, at 

øiet er accomoderet for den givne afstand. Dette kommer ellers 

stærkere frem, naar man anvender betydelig mindre bogstaver 

end dem, jeg har brugt til tavlerne. 

En anden ufuldkommenhed ved denne maade at bestemme 

glasses lysabsorbtion paa er at nummerne paa tavlerne er for- 

holdsvis faa, saaat man ikke har overgange nok. Ellers tror 

jeg, at denne maade giver sikrere resultater end skyggeforseg. 

Ved denne er mange kilder til feil. Bortseet fra vanskeligheden 

ved at bedømme mørkheden af ”skygger, der er af forskjellig 

farve fordrer denne methode et vidtleftigt apparat, hvis den 

ikke skal give falske resultater. Hvis man nemlig vil under- 

sege hvorledes lyssansen falder ved minkende belysning, naar 

lys af forskjellig brydning anvendes, ber de farvede mediers lys- 

absorbtion underseges ved fuldt dagslys eller ialfald ved en be- 

lysning saa stærk, at øiets modtagelighed for lys af lavere bryd- 

ning ikke er merkbart aftaget. Hertil maatte man forskaffe sig 

hele vinduesruder af forskjelligt farvede glas og regglas. Der- 

hos maatte man have et værelse, hvori vægge, tag og gulv var 

malet farvelese. Endvidere store indstilbare aabninger. 

I lemmerne for mørkeværelset har jeg ikke havt større 

aabninger end kvadrater med 10 cm. liniær udstrækning. Her- 

med er lysabsorbtionen for vædskerne og de glas, jeg før brugte, 

blevet bestemt. Prøves imidlertid de glas, hvis lysabsorbtion 

ved fuldt dagslys er ens, ved skyggeforseg, idet at de sættes 
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ned i den 100 cm? store aabning, medens et regglas af tilnær- 

melsesvis samme lyshed dækker den anden, vil man finde en 

stor forskjel, idet belysningen under disse forholde bliver saa 

svag, at vort øies evne til at opfatte lys af lavere brydning er 

bleven betydelig mindre. Øiet forholder sig nemlig ved svag 

belysning paa samme maade som en photografisk plade, dog med 

den forskjel, at forholdet ikke er ens over hele retina. For- 

skjellen mellem det heirøde og det blaa glas, der ved fuldt 

dagslys er fundet at være ligt, kan under disse omstændigheder 

blive op til 40%, til gunst for det blaa glas. Da glassene 

absorberer circa 90%, bliver ogsaa belysningen nok saa lav, 

trods at man ved adapteret øie endnu har en tilnærmelsesvis 

normal synsskarphed. Ellers giver skyggeforsøgene ogsaa af 

andre grunde mindre paalidelige resultater. Man tager saaledes 

let de skygger, der har de skarpeste contourer, for at være 

mørkere end de med mere forvidskede grændser. Da man nu 

maa gjøre aabningen mindst for det ølas, der absorberer det 

mindste lys, hvis skyggerne skal blive lige mørke, bliver skyggen 

ogsaa paa samme side skarpest begrændset. Derved kommer 

man til at finde lysabsorbtionen af det lyseste glas for stor. 

Et andet moment, der ogsaa virker forstyrrende er dette, at 

farvede skygger ved lav belysning ikke synes jævnt mørke; for- 

nemmelig kommer dette frem, naar høirede og blaagrønne glas 

bruges. 

Den blaagrenne skygge synes i centrum af synsfeltet (sva- 

rende til den gule flek i retina) betydelig mørkere end længere 

inde. Det omvendte er tilfældet med den heirede skygge. For 

alle methoder gjælder det, at variationen i dagsbelysningen 

udøver en stor indflydelse. Derfor maa alle slige undersøgelser 

foregaa under saavidt mulig ens omstændigheder, ligesom man maa 

minde sig, at resultatet kun er gjældende for disse. Mest merk- 

bar bliver dog dagslysets variationer ved lav belysning, altsaa 

ved skyggeforsøg i mørkt rum. Da saa mange momenter kan 

udøve indflydelse, kan man aldrig komme til noget absolut paa- 

lideligt resultat, men maa nøie sig med en tilnærmelsesvis rig- 

tig brutto bestemmelse. 
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Med tavlerne og Pfiiigers skiver har jeg fundet at lysabsorb- 

tionen af de glas, jeg nu bruger, er saa temmelig ens for det 

gule, græsgrenne, blaagrenne og violette glas og lig den af det — 

brugte regglas. Det heirede og blaa glas er derimod begge Å 

lidt mørkere end disse. | 

Har man først bestemt den relative lyshed af glassene, — 

bliver det forholdsvis let at bestemme deres relative farve- 

intensitet. 

Som før nævnt lader det six let constatere om farvestyrken 

af hvert led inden et complementært farvepar er lige stor ved 

hjælp af rotationsskiven. Dette er en paalidelig prøve, naar 

den gjøres under constant belysning. Som før nævnt er imidlertid 

kun det græsgrønne og violette saa temmelig complementære, 

hvorfor kun disse glas kan prøves paa denne maade. KEnkeltvis 

har jeg anvendt to maader at prøve glassenes farvestyrke paa. | 

Den ene bestaar i, at lade lys i stigende mængde falde paa en 

hvid flade, og lade en anden angive, naar han ser farven. 

Methoden har jeg maattet udføre ved en noksaa lav belysning. 

Naar hensyn tages hertil, stemmer resultaterne godt med dem, 

jeg har fundet ved den anden methode. 

Man maa tage middeltallet af et temmelig stort antal obser- 

vationer og sørge for at øiet bliver udhvilet efter hver enkelt 

prove, forat det ei skal blive stemt for modfarven. Har man 

f. eks. taget rødt først og derefter grønt, vil dette efter al sand- 

synlighed sees før, end om man lader f. eks. blaat følge paa 

redt. De angivne tal viser middelværdierne af 10 paa denne 

maade gjorte undersøegelser. 

høirødt blaat —græsgrønt blaagrønt gult violet 

140mm* 150mm* 210mm* 320mm* 360mm* 3 700mm* 

Paa en sikrere maade kan hvert glas's farveintensitet be- 

stemmes ved hjælp af rotationsskiven. Jeg har gaaet frem paa 

samme maade som ved bestemmelsen af de til mine chromatop- 

tometriske tabeller brugte pigmenters intensitet; kun har jeg for 

glassenes vedkommende ikke iagttaget at undersøge ved klar 

himmel, men fordelt undersøgelserne paa lige mange klare, let 

overskyede og tæt overskyede dage. 
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For malede pigmenter falder slige undersøgelser forholdsvis 

let, idet man tilklipper dem som cirkelformede skiver, stikker 

disse ind i hinanden og sætter dem paa rotationsskiven, efter 

først at have lagt en gradueret cirkel under, saaat gradantallet 

af den til opfattelsen af farven fornødent store sector kan af- 

læses derpaa. 

Ved glas bliver undersøgelsen mere besværlig. Man maa 

have en forholdsvis til papirskiverne tung skive, hvori man 

-indlægger glassene. De i skiven gjorte 16 huller er ord- 

nede i 2 concentriske ringe, og have alle en vinkelstørrelse 

paa 150. Over et af de yderste huller har jeg anbragt en grad- 

inddeling, hvorved jeg kan aflæse sradantallet af den farvede 

sector. Naar et glas's farveintensitet skal prøves indlægges det 

1 en bueformet ramme, stor nok til at rumme et farvet glas og 

et røgglas. Alle de øvrige aabninger i begge ringe er da 

lukket ved regglas. Efter nu at have ført frem i aabningen et 

saa lidet parti, at det antageligvis ikke frembringer noget farvet 

indtryk, øges efterhaanden grad for grad det farvede parti indtil 

observatoren (der ikke maa vide, hvilken farve glasset har) ser 

farven. Selvfølgelig maa rotationshastigheden være saa stor, at 

de gjennembrudte partier i skiven presenterer sig som ganske 

jevne ringe. 

Undersøgelserne er alle gjorte i mørkeværelset. Apparatet 

er opstillet 3 meter fra vinduet, og iagttageren sidder 2,5 meter 

derfra.  Nogle centimeter fra apparatet er en skive overtrukket 

med hvidt lærred opstillet. Denne skive tjener som er lys bag- 

grund for de med glas dækkede aabninger af skiven. 

2 rækker observationer er tagne af begge iagttagere, nemlig 

min assistent og mig selv. Først har vi iagttaget skiven uden 

skjærm, dernæst er. begge ringene betragtet igjennem 2 0,5 cm. 

store kvadratiske aabninger i en sort skjærm. Da nu denne 

skjærm stod 0,5 m. fra øiet og ligesaa langt fra skiven, kommer 

dette til at svare til en synsvinkel paa 09 30. 

Observationerne ere gjorte i Mars sidste aar. Af hver 

observator er taget 20 bestemmelser af hvert enkelt glas, hvilket 



10 OLE B. BULL. [No. 3. | 

altsaa er bleven bestemt ved 40 observationer, som nævnt dels — 

paa klare dage, dels paa mere eller mindre overskyede. Deter — 

bleven gjort med hensigt for at faa en slags gjennemsnitsværdi, 

da man nemlig maa gjøre de pathologiske observationer under 

hvilkesomhelst veirforholde. Ved pigmenter maa man derimod 

holde sig til én belysning, da man ellers kommer til at forandre 

farvetone i det uendelige; for glassenes vedkommende er jo 

denne given. 

Resultatet er, om middeltallene tages for hver observations- 

række, for hver enkelt observator, som følger. 

Skiver betragtet frit. 

heireødt-blaagrent græsgrønt-rosa gult-blaat. 

1 4012! — 49%! 2,20 — 6,14 7938 — 4,20 
——= ———" ———  —==" ————n, — 0" 

4099 4,17 5,57 
Assistent 

Skiver gjennem sort skjærm. 

DO — PIE 6024 — 1398 1103" — 9,15 
———— ———— ——. EEE ————— mm" 

6021" 9,57 1099 

Skiven fri 

1 4039" — 49% 2048! — 9024 S%18' — 40950" 

4994" 69; 6956" 

Selv gjennem sort skjerm 

9 4957 — 9948" 8080! — 9912" 9086" — 9036" 

TR sy 8%1* 9036' 

Som man ser er forskjellen mellem de fundne værdier 

betydelig. 

Mange hundrede analoge observationer, anstillede med pig- 

menter, viser imidlertid, at man ved slige undersøgelser ikke 

kan tage middeltallet af observationerne for hver enkelt farve, 

som maal for intensiteten. Alle farver udøver nemlig ikke en 

lige selvstændig indvirkning paa øiet. Vi gjenfinder ved svage 

farveindtryk det samme forhold som ved meget liden synsvinkel 

og ved aftagende belysningsintensitet, forsaavidt som rødt op- 
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fattes bedst, medens gult, førend det sees farveløst, oftest synes 

redligt og grent blaaligt. Rosa opfattes besynderligt nok ofte 

som gult, førend det sees i sin rette tone. Gult, grent og 

rosa inducerer derhos ofte, førend de viser sig i sin egen- 

tone, complementærtonen i dens indre ring. Deraf kan da straks 

iagttageren slutte sig til hvilken farve det i skiven indlagte 

glas har. 

Af disse grunde faar man oftest for lige stærke farver, ikke 

det samme antal grader. Størst forskjel er der i saa henseende 

paa heiredt og grent, mellem hvilke forskjellen kan gaa op til 

det dobbelte førend det blaagrennes egen farve kommer frem. 

Dette er constateret ved et meget stort antal af undersøgelser 

af de til chromatoptometriske tabeller brugte pigmenter. Naar man 

benytter sort til opblanding kommer det blaagrøenne almindeligvis 

frem i sin egen farve, naar sectoren er bleven 1/3 større end 

den, hvorunder rødt sees. 

Anvendes graat eller hvidt til opblanding af farven, bliver 

forholdet anderledes. 

Synsvinkelens størrelse influerer ogsaa paa det fundne resul- 

tat, idet grønt gjør sig mere ejældende, eftersom synsvinkelen 

vokser. Som bemerket er disse undersegelser foretaget af 2. 

Nu er det ikke at vente, at resultatet skal blive ligt ved slige 

undersøgelser, hvor devinativen spiller en saa stor rolle. Dette 

moment alene kunde man dog antage vilde udjevnes, naar der 

blev taget middelværdien af mange undersegelser. Imidlertid 

viser det sig, at der gjennemgaaende er en forskjel paa lys- 

haarede og mørkhaarede individer, saaledes at de første har en 

finere opfattelse for rødt og grønt, medens hos de mørkhaarede 

opfattelsen er finere for blaat og maaske ogsaa for gult. 

At farveopfatteilsen hos de enkelte individer ikke er ens, 

har allerede længe været kjendt, og man har formodet, at denne 

forskjel skulde være betinget af, at den gule farve i nethindens 

centrum hos de forskjellige folk er af en forskjellig nuance. 

Mine egne undersøgelser gjør denne formodning til et noksaa 

vel constateret factum. De viser nemlig, at denne forskjel i 

farveopfattelsen ikke træder frem, naar en liden synsvinkel 
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benyttes, og naar farven opblandes med et graat af samme lys 

hed, som den anvendte farve. Alle mine 3 lyshaarede assistenter | 

har under slige omstændigheder havt en ikke ubetydelig finere 

opfattelse for redt-grønt end jeg, medens egen opfattelse for gult 

og især for blaat har været finere. Forskjellen mellem begge Å 

beleber sig til "/1 indtil 1/3, naar farverne opblandes med graat. 

Det samme om end i mindre grad viser sig for glassenes ved- 

kommende. 

Alle disse momenter virker til at gjøre de enkelte bestem- 

melser for hvert glas mindre paalidelige. Sikkert nok faar man 

et rigtigere resultat, naar man slaar tallene for hvert enkelt led 

inden de complementære farvepar sammen. Sandsynligt er det 

ogsaa, at et endnu sandere indtryk for farveværdien erholdes, 

naar man tager det for begge iagttagerne fundne resultat og 

slaar sammen i det tilfælde, at den ene er mørkhaaret og den 

anden lyshaaret. 

Nogle tal tagne fra undersøgelser med malede pigmenter 

viser dette. Paa min 1ste chrotoptometriske tabel svarer høiredt 

og blaagrent, orange og ultramarin, græsgrønt og rosa nærmest 

til de farver. som de anvendte glas have. Paa tabellen blev 

ogsaa blaat-gult medtaget, hvorved de 4 overgange fra heiredt 

til græsgrent kom til at ligge saa nær til hverandre, at det 

faldt noksaa let ved pigment at fremstille disse 4 af samme 

styrke. Var saa dette gjort, blev det let med sikkerhed at 

fremstille tilsvarende complementærfarver af samme styrke. 

Hvert led inden de 4 farvepar gav imidlertid som sees af føl- 

gende tal, meget forskjellige værdier, naar middeltallet tages af 

30 bestemmelser for hver farvetone. 

høirødt-blaagrønt orange-ultram. 

NE 13,4 — 21,4 | 16,6 — 26,6 
Assistent —— | === 

17,4 21,6 

17,6 — 30 20,9 — 21,75 

22,9 21,0 

20,5 21,0 
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gult-blaat græsgrønt-violet 

; 14,6 — 26,8 | 16,9 — 13,8 
Pene 2 So | Nøt da 

20,7 15,4 

19,4 — 24,5 23,8 — 19,0 
Selv === de 

22 21,1 

21,8 18,2. 

Som man ser er forskjellene mellem de enkelte led af de 

complementære farvepar saa stor, at man skulde tro, at deres 

farvestyrke var heist ulig, hvis ikke rotationsskiven viste, at de 

i lige dele gav graat. Forskjellen bliver betydelig mindre, naar 

leddene inden hvert par slaaes sammen og de bliver for 8 par 

næsten lige, naar man tillige tager middeltallet af de fundne 

værdier for begge observatorer. 

Gjennemsnitsværdien af 50 iagttagelser af hver enkelt farve 

af no. 18 paa den i handelen værende tabel er: 

rødt-grønt gult-blaat 

: 10,4 — 10,9 11,8 — 18,8 
Pressen > == 

| 10,6 14,8 

By 97 ge enig 
Selv de, ar 

12,7 | 11,0 

11,6 12,5 

Vi har atter her store differentser i de fundne resultater 

for de enkelte farver og for hver enkelt iagttager, men ulig- 

hederne bliver relativ smaa, naar man slaar de fundne tal for 

begge complementærfarverne sammen og endnu mindre, naar 

tallene for begge observatorer slaaes sammen. At denne frem- 

gangsmaade er rigtig, naar det gjælder complementære farver, 

kunne vi .derfor neppe tvivle om. 

Af undersøgelser med malede pigmenter maa vi derfor slutte, 

at vi ikke kan stole paa det resultat, vi erholder for hver 

enkelt farve, naar ikke complementærfarven samtidig undersøges. 
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Som nævnt er de anvendte glas ikke complementære. Kun 

rosa giver et nogenlunde neutralt graat. Det heirede og grøn- 

blaa gav kun i to af de 17 dage et graa, der var tilnærmelsesvis 

neutralt. Det gule og blaa glas giver et noksaa stærkt violet, 

væsentligt beroende paa det i de blaa tilstedeværende violette. 

Om vi end altsaa kun for det græsgrønne-violette fuldt ud 

kan anvende de erfaringer, vi har hestet fra malede pigmenter, 

have vi dog i disse et slags correctiv, naar vi undersøge disse 

og glas under ens forholde. Undersegelserne med den roterende 

skive viser blandt andet, at ikke alle farver afsvækkes i samme 

grad ved at opblandes med hvidt, graat eller sort. Hvidt af- 

svækker saaledes blaat mere end redt og grent mere end alle 

andre farver. Man finder tillige at synsvinkelen har meget at 

sige, idet centrum har en relativ større modtagelighed for redt 

og peripherien for grønt. Dette er forevrigt noget, der længe 

har været kjendt. Af disse grunde maa Vi, naar vi vil sammen- 

ligne de resultater, som vi har faaet ved undersøgelser af glassene 

med dem, vi have erholdt for pigmenter, kun tage dem, vi har 

faaet ved at opblande disse med sort. Den skive, hvori glassene 

blev indlagt, er nemlig sortmalet. Vi maa derhos erindre os, 

at naar skiven betragtes frit, bliver det farvede parti deraf 

mindre, end naar malede pigmenter anvendes. Lysstyrken bliver 

tillige for disse større, beroende dels derpaa, at glassene absor- 

berer mindst 90%, lys, dels derpaa, at samtlige aabninger kun 

danner en sector paa 1209, Nedenfor er sammenstillet de værdier, 

som vi har fundet ved at undersøge farveintensiteten af malede 

pigmenter og farvede glas under opblanding med sort. 

Malede pigmenter. Farvede glas. 
høirødt-blaagrønt høirødt-blaagrønt 

| hydte 2 med skjærm — 96 30 55 — 72 | gvi  Svinkel lig 0,80 
Assistent vr Pl 

1,84 — 3,6 42 — 4,0 | uden skjerm 

ag 6,1 — 5,7 5,0 — 9,8 | med skjærm 
Selv , 

21 — 29 47 — 42 | uden skjærm 

sp TETT: 
ØIF —— 

3,5 5,0 
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Malede pigmenter. Farvede glas. 

violet-græsgrønt violet-græsgrønt 

GJ 3,1 — 28 188 — 6,4 | med skjærm 
Å ssiste Å 
lig MG 55 62 — 23 | uden skjærm 

Ev 4,6 — 4,9 92 — 8,5 | med skjærm 

1,9 — 1,4 9,4 — 2,8 | uden skjærm 

4,0 TR ET 9,5 REE, 5 

— see — sem 

3,25 72 

gult-blaat gult-blaat 

JE 25 — 4,7 110 — 9,2 | med skjærm 

| 22 92 75 — 4,3 uden skjærm 

48 — 3,3 9,6 — 9,6 | med skjærm 
Selv | 

32 — 2,4 8,3 — 4,8 uden skjærm 

Sol 34 NG 
===> —=====" ===" 

3,1 8,0 

Af glassene er altsaa heirødt den farve, der sees ved den 

mindste sector.  Sammenlignes den fundne værdi af dette og det 

blaagrønne, finder vi at forholdet bliver ligt, det, der findes 

mellem det lige stærke blaagrenne og høirøde malede pigment, 

naar dette opblandes med sort. Lægges det høirøde og blaa- 

grønne glas paa hinanden, spiller det derigjennem faldende lys 

I det grønlige, hvilket taler for, at det røde ikke er det stærkeste. 

En paalidelig prøve ved at sætte begge glas samtidig ind i 

rotationsskiven kan ikke gjøres, da de ikke var ganske comple- 

mentære. De 2 gange, da heiredt med blaagreønt gav en nogen- 

lunde neutral tone, behevedes 679 blaagrent til 459 heiredt, 

men for at faa et graa af samme lysstyrke, som det havte røg- 

glas, maatte der tilsættes 8—109 hvidt. Da nu dette afsvækker 

grønt meget mere end heiredt, kan man ikke antage, at dette 

forhold giver et rigtigt udtryk for den relative farvestyrke af 

disse to glas. — Hvad der betinger disharmonien er, at det 

blaagrønne glas er for blaat. 
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Lige intense malede pigment græsgrønt-rosa giver hver for 

sig paa rotationsskiven, naar det afsvækkes med sort, 2,7 græs- 

grønt til 4,0 rosa. Da nu det grenne glas giver 5, skulde det — 

violette, hvis det var lige saa stærkt som det grønne, sees ved 

7,8. Det sees imidlertid først ved 9,2. Forskjellen i farvestyrken 

er sandsynligvis endnu større, da der gjennemsnitlig kun be- 

heves 309 græsgrønt til 709 rosa for at give graat, altsaa 

5:11. 6. Lægges glassene over hinanden, udkræves 3 violette til 

1 græsgrønt for at sollys skal blive ufarvet. Altsaa 5:15. Vi 

maa dog betænke at ved det eksperiment bliver det de mindst 

brydbare straaler, altsaa in casu de grønne, der have lettest for 

at trænge igjennem. Ellers maa det græsgrenne, ligesom ogsaa 

det blaagrønne, hvad glassene angaar, behøve en større sector 

for at blive synlig end tilfældet er med de malede pigmenter, 

da den gjennembrudte del af skiven, der sees farvet, kun har 

en udstrækning 55cm? mod 65cm* for de malede pigmenters 

vedkommende. At glassene er undersøgte ogsaa ved overskyet 

himmel, bidrager til at røde toner sees ved mindre sector. 

Det gule og det blaa giver i et forhold som 1:3 (2 blaa 

glas til 6 gule) et rosa, der er betydelig stærkere end det violette 

glasses tone. Efter dette forhold skulde farvestyrken af det 

blaa glas være tre gange saa stærk, som den af det gule. 

Imidlertid maa man betænke, at i det violette kan en hel 

mængde gult gjemme sig. Sandsynligvis stemmer det virkelige 

forhold med det, vi have fundet paa rotationsskiven, nemlig 

9.3 blaat til 10.3 gult. Da nu for lige stærkt malede pig- 

menter forholdet er som 3,6 gult til 4,0 blaat, skulde det rette 

forhold have været 11,0 blaat til 10,3 gult, hvorefter vi maa 

slutte, at det blaa glas er det stærkeste. Lægges begge glas 

ovenpaa hinanden, faas et temmelig neutralt graat. Tages 

middelværdien af hvert enkelt glas og opstilles i rækkefølge 

efter størrelsen af sectoren bliver forholdet som følger: 

høirødt græsgrønt blaagrønt blaat gult rosa 

4,8 5,0 6,2 7,0 91 195 

Efter dette skulde altsaa heiredt være det stærkeste og 

dernæst græsgrent. Sandsynligvis kommer vi det virkelige for- 
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hold nærmere, om vi tage hensyn til de oven omtalte forhold 

med pigmenter. Gjøres dette bliver rækkefølgen som mneden- 

anført. Til sammenligning er derhos opført de tal, der er anført 

p. 8, og som angiver de resultater, vi have fundet ved at slippe 

lys i stigende mængde igjennem de farvede glas, indtil farven 

sees paa den hvide skive. 

høirødt blaagrønt græsgrønt blaat gult rosa 

ee) 1 (6,2) 2 (5,0) 83 (7,0) 4(9,1) 5 (9,5) 
høirødt -blaat græsgrønt blaagrønt gult rosa 

140 150 210 320 360 8700 

Som man kunde vente, giver de sidste tal et temmelig for- 

skjelligt resultat fra det rotationsskiven giver. Dette beror der- 

paa, at rødt og blaat er de farver, der sees først ved svag 

belysning. For rosa faaes i mørkeværelset en forholdsvis meget 

lav værdi, der antagelsesvis ligger under den virkelige. 

Med rotationsskiven har vi utvivlsomt for denne farve er- 

holdt et urigtigt resultat. Da det hyppigst først viser sig som 

gult, har vi rimeligvis gjættet farvetonen, før vi virkelig har 

set den. 

Spectroscopisk er det græsgrønne et temmelig rent grønt. 

Mod sneen set, absorberes alt farvet uden det grønne. Ind- 

stilles D paa 45 i scalaen faaes kun en stribe, den strækker sig 

fra 50—70. Ved reflecteret sollys sees spectret, naar 2 grønne 

glas lægges paa hinanden, fra 46—80. Det heirede og gule er 

ogsaa nok saa rene farver, medens det blaagrenne, blaa og 

violette er temmelig urene. Tages 2 blaagrønne glas ser jeg 

spectret mod sollys fra 45—130. Hr. docent H. Tornee, der 

har været saa velvillig at hjælpe mig, ser det op mod 160. 

Blaat giver en red stribe, 5 streger bred, omkring 20, ligesaa 

en gren, 5 streger bred, omkring 55, hvorhos spectret sees fra 

70 til 130 for mit vedkommende og for hr. Tornøes vedkom- 

mende endnu længere. Igjennem 92 violette glas sees hele spectret, 

dog synes det mørkest mellem 80—90 i blaagrent. 
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Saavidt jeg ved er de forseg, jeg har refereret, de første, 

der har været foretaget for at bestemme farveintensiteten af 

glas, hvis man da ikke vil tage Donders's methode til at bestemme 

C paa, for et saadant. Ved Donders's methode bliver imidlertid 

ikke glassenes lysabsorbtion taget i betragtning. Dette, ligesom 

at bestemmelsen foretages under en meget liden synsvinkel og 

ved ildslys, gjer, at resultatet ikke kan benyttes til at bedemme 

glassenes farveintensitet; hvortil den heller ikke var bestemt. 

Utvivlsomt kan en fastsætten af glasses farveintensitet blive af 

betydning i det praktiske liv. ØOnskeligt var det, om man forst 

kunde enes om at benytte glasse af ens farvetone. Som saa- 

danne vilde de 4 fysiologiske hovedfarver egne sig bedst paa 

grund af, at tonen for hver enkelt farve her er given. An-' 

vendtes disse, vilde man tillige straks kunne opdage alle farve- å 

blinde. 

Trykt den 31 oktober 1899. 



ON - 

26 

FORHANDLINGER 

EG 

KE 
8 
4 P E 

er 2 
= 

/IDENSKABS-SELSKABET 
Ende 

I CHRISTIANIA 

AAR 1901 

CHRISTIANIA — 
I COMMISSION HOS JACOB DYBWAD — | 

Å. W. BRØGGERS BOGTRYKKERI! DSD) 

1902 ht | Ke 

DUPLICATE 1929 Ui | Het 

59 g 

- yt ar E 4 å vg ve Da nd 

Ea EE 

GA Er 0 2, ee å 





Indhold. 

Foredrag og Afhandlinger. 

No. 1. Ths. Minster. Index Coleopterorum Norvegiæ. I. Forteg- 

nelse over de i Norge hittil iakttatte arter av familierne 

Clambidæ, Corylophidæ, Trichopterygidæ, Erotylidæ, Phala- 

prkerostkathrdudær å uk GS SE 

No. 2. Gustav Guldberg. Om skeletlevningerne af en kvinde 

fra vikingetiden, begraven med vaaben og hest paa Nordre 

KjølereNasnesa ab SI GE 

Oversigt over Selskabets Meder i 1901 m. m. 

Side 

1—43 

1—10 





Index 

Coleopterorum Norvegiæ 

Fortegnelse over de i Norge hittil iakttatte 

arter av familierne Clambidæ, Corylophidæ, 

Trichopterygidæ, Erotylidæ, Phalacridæ 

og Lathridiidæ. 

av 

Ths. Miinster 

Kongsberg 

(Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1901. No. 1) 

3 ——— 

Christiania 

I commission hos Jacob Dybwad 

A. W. Brøggers bogtrykkeri 

1901 





Index 

Coleopterorum Norvegiæ 

I 
Fortegnelse over de i Norge hittil iakttatte arter av fami- 

lierne Clambidæ, Corylophidæ, Trichopterygidæ, Erotylidæ, 

Phalacridæ og Lathridiidæ. 

Av 

Ths. Miinster, Kongsberg. 

Der er nu hengåt over 25 år siden H. Siebke utgav den 

første og hittil eneste fortegnelse over norske Coleoptera: , Enume- 

ratio Insectorum Norvegicorum*, anden del omfattende Goleop- 

terne. Der er vistnok senere utkommen mange større og mindre 

arbeider over vore Coleoptera; jeg vil således nævne: 

W. M. Schøyens ,Supplement til H. Siebke's , Enumeratio 

Insectorum Norvegicorum* i Kristiania Videnskapsselskabs for- 

handlinger 1879 nr. 3 

J. Sparre Schneiders ,Oversigt over de i Norges arktiske 

region hidtil fundne Coleoptera* i Tromsø Museums årshefter 

XI og XII, 1888—1889, samt 

T. Helliesens ,Bidrag til kundskaben om Norges koleopter- 

fauna* i Stavanger Museums årsberetninger for 1890—1894 

foruten flere andre mindre arbeider av de ovenfor nævnte 

forfattere samt av d'hrr. dr. Lysholm, kandidat E. Strand, 

overlærer Ullmann og skolebestyrer Warloe, der til forskjellige 

tider har offentliggjort resultater av sine indsamlinger. 

Vid.-Selsk. Forh. 1901. No. 1. 1 
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Noget arbeide over den hele coleopterfauna eller dele derav, 

hvori er samlet alle hittil gjorte iakttagelser, savnes imidlertid. 

Det er min akt hermed å påbegynde et sådant arbeide, hvortil 

jeg har så meget større opfordring, som resultaterne av min | 

mere end 30 års samlervirksomhet hittil kun for en liten del er 

offentliggjorte. | 

Jeg vil imidlertid ikke gi denne fortegnelse i den almin- 

delige følge, begynde med Carabiderne og ende med Coccinel- 

liderne, men foretrækker å ta familierne, eftersom det falder sig; 

jeg begynder derfor med de i overskriften nævnte, da jeg særlig 

i de senere år med forkjærlighet har samlet og studeret de her- 

hen hørende arter, hvis uanselige størrelse 1 forbindelse med 

vanskeligheterne ved deres bestemmelse avholder så mange fra 

å befatte sig med dem. MHertil kommer desuten, at netop disse 

familier tildels sammen med Staphyliniderne og nogle andre 

grupper av de ovenfor nævnte grunde tidligere hos os neppe 

har været gjenstand for systematisk samling!). Der er derfor 

1 tidligere arbeider opregnet forholdsvis få arter som tilhørende 

vor fauna, og nærværende fortegnelse har således en talrig 

mængde arter å opvise, som tidligere ikke er opførte som 

norske. 

I Siebke's ,Enumeratio* opføres således ingen Clambider, 

kun 1 Corylophide, 1 Trichopterygide*), 24 Erotylider, 8 Phala- 

erider3) og 18 Lathriduder, tilsammen 47 arter af disse fami- 

lier, hvoraf desuten mange kun er opførte efter Thomsons angi- 

velse, at de var fundne i ,hele Skandinavien*, uten at angi- 

velsen støtter sig til nogen særskilt observation. 

Ved de senere utkomne arbeider er antallet forøket bety- 

delikt, nemlig til henved 100 arter ialt av disse familier. I nær- 

værende fortegnelse opføres ialt 148 arter, men hvor langt der 

endnu er igjen, inden vi har fåt en nogenlunde tilstrækkelig 

1) Jeg kan ikke noksom anbefale mine kolleger å benytte siktet flittig; 
det er forbausende resultater man ofte opnår med dette. 

?) Siebke nævner to arter; men begge er, efter eksemplarer i hans sam- 
ling å dømme, Ptenidium pusillum Gyllh. 

3) av de av ham opregnede arter er, som nedenfor nærmere gjøres rede 

for, feilaktig bestemte. 
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oversikt, over hvad der findes, kan sluttes blandt andet derav, 

at der efter John Sahlbergs ,Catalogus Coleopterorum Faunae 

Fennicae* Helsingfors 1900 inden det finske faunistiske område 

er fundet 194 arter og efter Grills ,Catalogus Coleopterorum 

Scandinaviæ, Daniæ et Fenniæ", Stockholm 1896 inden disse 

lande er fundne 220 arter. Vistnok må av disse arter sand- 

synligvis nogle inddrages som synonymer, men antallet er dog 

så meget større end antallet av dem, der er fundne i Norge, at 

vi med sikkerhet kan anta, at der endnu her vil kunne findes 

en 30 å 40 eller flere arter, når landet blir bedre undersøkt. 

Som det av de specielle lokalitetsangivelser for de enkelte 

arter fremgår, er derhos store dele av vort land, hvad disse 

familier angår, sågodtsom ikke undersøkte. Således er der fra 

Nedenæs, fra Lister og Mandals, de to Bergenhusiske, Roms- 

dals og Nordre Trondhjems amter kun opført ytterst få arter. 

Dette er så meget mere å beklage, som flere av disse lands- 

dele, hvis klimatiske forhold er så avvikende fra de bedre under- 

søkte østlandske og arktiske strækninger av landet, sandsyn- 

ligvis vilde kunne gi betydelige nye bidrag til faunan. Som 

eksempel på, hvor mange arter der kan findes i enkelt godt 

undersøkt egn, kan mærkes, at der i Kristiania omegn er fun- 

den 111 arter, i Kongsberg omegn 97, ved Trondhjem 36. Ved 

Tromsø er av Schneider kun funden 10 arter, mens han 1 Måls- 

elvdalen har fundet 18 arter. 

Av de i nærværende fortegnelse opførte arter er følgende 

18 ikke tidligere påviste som tilhørende den skandinaviske halvøs 

faunal):  Orthoperus punctatus Wank., Ptenidium 

Obotrites Flack, Ptilium modestum Wank., Furypti- 

hum marginatum Aubé, Ptiliolum Sahlbergi Flach, Små- 

erus filicornis Farm., Oryptophagus quercimnus Kraatz, 

Oryptophagus subfumatus Kraatz, Cryptophagus Thom- 

sont Reitter, Cryptophagus pallidus Strm., Caenoscelis sub- 

- deplanata Bris. = ferruginea Seidl. Atomaria Wollastoni 

Sharp, Atomaria ornata Heer = Å. contaminata Er. 

1) Den seneste samlede oversikt, jeg kjender, er Grills forannævnte kata- 

log av 1896. 
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Atomaria Reitteri Løvendal, Atomaria morio Kolen., Atomaria 

impressa Er., Atomaria frondicola Reitt., Corticaria Ep- 

pelsheimi Reitt. De med spærret tryk fremhævede 8 arter er 

heller ikke iakttat i Danmark eller Finland. Av disse tilhører 

nærmest Orthoperus punctatus og Ptilium modestum det øst- i 

lige Mellemeuropa, Ptenidium Obotrites er kun funden i Meck- 

lenburg, Atomaria Wollastomi hører til det nordvestlige Euro- 

pas fauna, Atomaria ornata det midtre Mellemeuropa, Atomaria 

frondicola Mellemeuropa og Uryptophagus Thomsoné Mellem- 

og Sydeuropa. Smicrus filicornis er hyppig i Nord- og Syd- 

amerika og synes være indført derfra til Europa, hvor den hittil 

kun er funden fleresteds i Mellemeuropa. 

Av de til disse familier hørende arter er kun følgende 

fundne nordenfor polarcirkelen: Ptiliolum Sahlbergi Flach, 

Trichopteryx grandicollis Mannh., atomaria De Geer, fasci- 

cularis Herbst, og suffocata Hal., Triplax aenea Schall., russica 

Lin. og scutellaris Charp., Henoticus serratus Gyll., Orypto- 

phagus lappomicus Gyll., badius Strm., scamicus Linn., acu- 

tangulus Gyll. og setulosus Strm., Uaenoscelis subdeplanata 

Bris. og ferruginea Sahlb., Atomaria umbrina Gyllh., alpina 

Heer, prolixa Er., bicolor Er., morio Kolen., amalis Er. og 

apicalis Er., Phalacrus substriatus Gyll., Lathridius variolosus 

Mannh., hirtus Gyll, minutus Linn., consimilis Mannh., fun- 

gicola Thoms., Corticaria pubescens Gyll., umbilicata Beck, 

impressa Qliv., lapponica Zett., saginata Mannh., ferruginea 

Marsh., gibbosa Herbst og fuscula Hummel. De allerfleste av 

disse arter har imidlertid en meget stor utbredelse, idet de ikke 

alene er fundne i den øvrige del av landet, men også 1 Mellem- 

europa, og kun følgende 4, nemlig Cryptophagus lappomicus 

Gyll., Lathridius variolosus Mannh., Corticaria lappomica 

Zett. og saginata Mannh. er hos os kun fundne 1 den arktiske 

region og alpint i de centrale fjeldegne, uten endnu å være på- 

viste i Mellemeuropa. Sandsynligvis vil imidlertid, eftersom 

undersøkelsen av vore nordlikste egne skrider frem, endnu ad- 

skillig flere påvises her, idet der i vore centrale fjeldegne, hvis 

fauna for størstedelen er utpræget arktisk, endnu er funden føl 
Å 
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gende arter: Orthoperus punctulatus Rttr., punctatus Wank., 

brunnipes Gyll., og atomus Gyll., Ptenidium myrmecophilum 

Motsch., Ptiltum myrmecophilmm Allib., Trichopteryx Montamn- 

doni Allib. og sericams Heer, Oryptophagus corticinus Thoms., 

fumatus Mrsh., Thomsoni Rttr., Emphylus glaber Gyllh., An- 

therophagus pallens Olv., Atomaria fuscipes Gyllh., pusilla 

Payk., Lathridius transversus Oliv., Corticaria linearis Payk., 

longicollis Zett., elongata Gyll. 

At jeg har kunnet få istand en så vidt fuldstændig over- 

sikt over vort lands fauna, hvad disse familier angår, skyldes i 

førstes række den velvillige imøtekommenhet, som alle mine 

herrer kolleger koleoptersamlere har vist mig ved å stille sit 

indsamlede materiale og sine optegnelser til min rådighet. Jeg 

tillater mig herved å sende min forbindtligste tak herfor til 

d'herrer konservator Schneider i Tromsø, konservator Helliesen 

i Stavanger, skolebestyrer Warloe i Østerrisør, overlærer Ull- 

mann i Kristianssand, doktor Lysholm i Trondhjem, kandidat 

E. Strand i Kristiania, likesom til d'hrr. professor Collett og 

konservator Sig Thor der velvilligen har stillet universitets- 

musæets desværre ikke meget rikholdige materiale til min rå- 

dighet. 

Endelig må jeg herved offentlig frembære min ærbødige 

tak til Ahrr. Gustos Ganglbauer ved k. k. Hof-Museum i Wien 

og Professor John Sahlberg i Helsingfors, hvis velvillige hjælp 

ved bestemmelsen av så mange vanskelige arter og gavmilde 

tilsenden av typer har bidraget så væsentlig til mit arbeide. 

Angående planen for arbeidet bemærkes, at jeg for de fleste 

arters vedkommende har opregnet alle de hittil kjendte lokali- 

teter, hvor de er fundne; kun for nogle enkelte arters vedkom- 

mende, der er fundne næsten overalt, hvor der overhovedet er 

samlet, og som således antas å være almindelige overalt, har jeg 

undladt dette. Hvad artsnavnene angår, har jeg i det hele tat 
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fulgt Ganglbauers værk: ,Die Kåfer Mitteleuropas* die Bind 

og har forøvrikt for ikke å belemres med eitater kun til navne- 

giverens navn tilføret med let forståelige forkortelser forfatter- 

navnene Thoms. (C. G. Thomson, Skandinaviens koleoptera), 

Flach og Reitter (Bestimmungstabellen der Kåfer Furopas) samt 

Ganglbauer, hvor vedkommende art er behandlet i disse vær- 

ker. De arter, som hittil ikke i noget mig bekjendt arbeide, 

har været nævnte som norske, har jeg sat en * foran, mens de, 

som for første gang her opføres som tilhørende den skandina- 

viske halvøs fauna, er betegnede med ** og de, som ikke før 

er fundne længre nord end i Mellemeuropa, med ** . 

Alle lokalitetsangivelser fra mine egne fund er mærkede 

med !, hvorhos jeg med samme mærke har betegnet det, når 

jeg har kontrolleret bestemmelsen av arter, der er fundne av 

andre. 
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Clambidae. 

1. Clambus minutus Sturm, Thoms., Ganglb. 

Utbredt over hele landet like til Trondhjem under løv 

og råtnende plantestolfe; på sine steder almindelig. Hit- 

til kun funden ved Moss! Fleresteds i Kristiania omegn! 

Hougsund (Helliesen)! Kongsberg hyppig! Sansver! 

Biri! Våge! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over Europa og Algier. 

2. Clambus pubescens Redt., Thoms., Ganglb. 

Sjelden; men synes være utbredt over hele det sydlige 

like til Trondhjem. Hittil kun funden ved Tøien og på 

Bygdø ved Kristiania! Kongsberg! samt ved Stavanger 

(Helliesen)! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

3. Clambus armadillo De Geer, Thoms., Ganglb. 

Likeså utbredt som Ol. minutus Strm.; synes fore- 

trække sumpige lokaliteter, myrer og lign.; ikke sjelden; 

går helt nord til Trondhjem. Hittil funden på Bygdø og 

1 Lysakermyren ved Kristiania! Hægstadmyren ved 

Fiskumvandet! Ringerike (Seip)! Ringsaker! Kongs- 

berg og Sansver!! samt Kragerø (Ullmann) og ved Sta- 

vanger (Helliesen)! Trondhjem og Hommelvik (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 
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Corylophidae. 

*1, Sericoderus lateralis Gyllh., Thoms., Ganglb. 3 

Meget sjelden og litet utbredt. Den er hittil kun fun- 

den en gang, 2 eksemplarer i en ugræshaug på Bygdø 

ved Kristiania! 

Er ikke tidligere iaktat i Norge, men funden i Syd- 

sverige og Danmark. Utbredt over hele den palaeark- 

tiske region. 

2. Orthoperus punctulatus Reitt., Ganglb. 

Temmelig utbredt i vore granskoge og ofte talrig under 

avhugget råtnende granbar og løv. Jeg har hittil fundet 

denne ved sin forholdsvis stærke punktur og sin størrelse 

let kjendelige art i Asker ved Kristiania, på Nedre Eker, 

ved Kongsberg og i Sansver, på Gran, i Biri, ved Mels- 

end sæter i Østre Slidre samt ved Lunde sæter 1 Torpen. 

Er efter Reitter funden i Tyskland og Østerrig; Gangl- 

bauer angir Østungarn og Siebenbirgen. J. Sahlberg 

har fundet den 1 Finland. På den skandinaviske halvø 

er den derimot ikke tidligere funden. 

3. Orthoperus punctatus Wankow., Ganglb. 

Meget sjelden; jeg har kun fundet et par eksemplarer 

på mugsop under bark på en granstubbe ved Brumund- 

kampen i Vangsalmendingen på Hedemarken. 

Funden 1 Lithauen, Schlesien og Østerrig. I Nord- 

europa er den hittil ikke påvist. 

Orthoperus brunnipes Gyll., Thoms., Ganglb.= 0. Kluki 

Wank., Reitter. 

Sjelden, men sandsynligvis utbredt over hele det syd- 

lige, funden ved Kristiania (Moe ifl. Schøyen), på Nedre 

Eker! Torpen! Storhøli sæter ved Vinstra !)) 

Utbredt over det nordlige Europa, England og Nord- 

HEN 

tyskland. ; 

1) Helliesens opgivende av Holmestrand og Nærstrand i Ryfylke beror 
på en forveksling. 
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5. Orthoperus atomus Gyllh., Thoms., Ganglb. = brunnipes 

og picatus Reitter. 

Almindeligere end de foregående arter, ofte i mængde 

under mugnende løv, hø etc., under bark på træstubber; 

går helt op i sæterregionen, og nord til Trondhjem. Fun- 

den ved Kristiania (Siebke)! ved Drøbak (Helliesen)! 

ved Kongsberg! Sansver! Gran! Biri! Torpen! Mels- 

endsæter 1 Østre Slidre! Aamot 1 Østerdalen! Trond- 

hjem (Lysholm)! 

Utbredt over hele Nord- og Mellemeuropa. 

Trichopterygidae. 

1. Ptemidium pusillum Gyllh., Flach, Ganglb. = Pi. apicale 

Er., Thoms. 

Almindelig og utbredt helt til Trondhjem, under råt- 

nende plantelevninger, i ugræshauge i haver etc. Den 

er mærkelig nok ikke påvist nogetsteds i det centrale 

Norge. Kristiania omegn! Kongsberg! Time på Jæde- 

ren, Stavanger og Ryfylke (Helliesen), Trondhjem (Lys- 

holm)! 

Utbredt over hele Europa, Middelhavslandene og Nord- 

amerika. 

*2. Ptemidium fuscicorne Er., Thoms., Flach, Ganglb. 

Utbredt over den sydlige del av landet, under løv og 

plantelevninger langs kysten, særlig på sumpige steder. 

Funden på Bygdø, ved Sandviken, Næsøen og 1 Asker 

ved Kristiania! Langøen ved Holmestrand! ved Larvik! 

og ved Kjørrefjord ved Farsund! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

*3. Ptenidium myrmecophilum Motsch., Flach, Ganglb. 

Almindelig i myretuer hos Formica rufa, utbredt over 

hele det sydlige og centrale Norge; går så høit tilfjelds, 

som der findes Formica rufa. Mange steder i Kristi- 
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ania omegn! likeså ved Drammen! Nedre Eker! Fiskum! 

Kongsberg og Sansver! Jevnaker! Gran! Vestre Toten! 

ved Fulsendvandet i Østre Slidre! ved Haunsjøen i Vestre 

Gausdalsfjeldene! Eidanger! Mandal! 

Utbredt over hele Nord- og Mellemeuropa. 

4. Ptemidium Obotrites Flach, Ganglb. 

Med tvivl henfører jeg til denne av Flach ved Schwe- 

rin i Mecklenburg i kun et eksemplar fundne art en av 

mig i en myretue hos Formica rufa ved Eidanger fun- 

den Ptenidium. Den utmærker sig fremfor de andre til 

Ptenidum i. 8p. hørende arter ved de meget store basal- 

gruber på prothorax, av hvilke de to indre er meget 

større end de ytre. 

5. Ptenidium punctatum Gyll., Thoms., Flach, Ganglb. 

Denne til havstranden under råtnende tang etc. bundne 

art er på sine steder meget talrig. Funden langs den 

indre del av Kristianiafjorden: Hovedøen! Bygdø! ete., 

ved Drøbak! Nærstrand 1 Ryfylke (Helliesen)! Trond- 

hjem (Lysholm)! I det indre av landet er den meget 

sjelden; jeg har i min samling et eksemplar, der er eti- 

ketteret Nedre Eker; men det er ikke umulikt, at her fore- 

ligger en lokalitets forveksling. Den opgives av Moe som 

særdeles talrig funden i mistbænke ved Tøien, men dette 

beror sikkerlig på feilaktig bestemmelse. 

Utbredt over hele Europa langs havet samt på de Cana- 

riske øer. 

6. Ptenidium (Gillmeisterium) nitidum Heer, Flach, Ganglb. == 

Pi. pusillvm Er., Thoms. 

Almindelig under råtnende plantelevninger i de lavere 

dele av landet: Drøbak! Kristiania omegn! Asker! 

Lier! Skoger! Nedre Eker! Kongsberg! Sansver! Hor- 

ten! Larvik! Kristianssand! Bygland (Ullmann)! Jæde- 

ren og Ryfylke (Hell.)! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over hele Europa. 

ST. Ptilium minutissimum Ljungh, Thoms., Flach, Ganglb. 

Temmelig sjelden under råtnende plantelevninger, ugræs- 
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hauge, i mistbænke etc. Funden på Bygdø ved Kristi- 

ania! Kongsberg! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Italien (Sorrent!) 

og Caucasus. 

*8. Ptilium exaratum Allib., Flach, Ganglb. = P. canalicu- 

latum Er. 

Ikke sjelden under råtnende plantelevninger, ugræs- 

hauge, i råtne træstubber o. s. v. Hittil kun funden på 

Bygdø ved Kristiania! Drøbak! Kongsberg! Trond- 

hjem (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

9. Ptilinm myrmecophilum Allib., Flach, Ganglb. = Pi. in- 

quilinum Er., Thoms. 

Utbredt over hele det sydlige Norge i myretuer hos 

Formica rufa, går nordover til Trondhjem og 1 det cen- 

trale så høit tilfjelds, som der findes Formica rufa. Flere- 

steds i Kristiania omegn! Skoger og Aassiden ved 

Drammen! Nedre Eker! ved Fiskumvandet! Sansver 

og Kongsberg! Gran på Hadeland! Østre Slidre i Val- 

dres helt op til Fulsendvandet (ca. 1000 m. o. h.)!  Stor- 

høli sr. ved Vinstra og ved Haunsjøen 1 Vestre Gausdal ! 

Holmestrand (Helliesen)? Mandal! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over hele Nord- og Mellemeuropa. 

10, Ptilium modestum Wank. Flach, Ganglb. 

Denne for de skandinaviske landes fauna nye art, der 

er let kjendelig fra den foregående ved sin kun let anty- 

dede næsten forsvindende midtlinie på prothorax og ved 

prothoraxs form, har jeg fundet fleresteds sammen med 

foregående i Skoger og Nedre Eker samt i Gran på 

Hadeland. 

Funden 1 Litthauen, Preussen og Østerrig. 

11. Oligella foveolata Allib., Flach, Ganglb. = Pi. excava- 

tum Er., Thoms. 

Sjelden, men ofte talrig under råtnende plantelevninger, 
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ugræshauge, råtne træstubber o. s. v. Hittil kun funden 

i Kristiania omegn, Bygdø! Næsodden! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Caucasus. 

Euryptilium marginatum Aubé, Flach, Ganglb. 

Denne meget sjeldne art har jeg fundet en eneste gang 

under bark på en råtten træstubbe ved Kongsberg. 

Den er hittil kun funden i Frankrig, Mecklenburg og 

Finland. 

Ptiliomm Kunzei Heer, Flach, Thoms., Ganglb. 

Er temmelig almindelig under råtnende plantelevninger 

og i frisk hestelort. Rauø i Smålenene (Helliesen)! Bygdø 

m. fl. steder ved Kristiania! Kongsberg! Torpen! Malm- 

øen ved Larvik! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over den største del av den palaearktiske region. 

Ptiliom Sahlbergi Flach, Ganglb. 

Denne sjeldne art, der er let kjendelig ved sim matte 

overflate og hvitgrå skimrende hårbedækning, har jeg fun- 

det engang talrig sammen med foregående 1 frisk heste- 

lort nær Lunde på Vesttorpen; også funden av Schneider 

179, 1901 ved Tromsø! 

Er hittil kun funden i Finland og Syd-Tirol. 

. Ptiliolum fuscum Fr. Ganglb. = Pi. augustatum Thoms,, 

Flach. 

Hittil kun funden en eneste gang i en ugræshaug på 

Bygdø ved Kristiania! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Italien (Rom - 

og Sorrent!) 

Ptiliolum Spencei Allib., Ganglb. = Pt. oblongum Gillm., 

Flach. 

Også kun funden en eneste gang, sammen med fore- 

gående, Bygdø ved Kristiania! 

v. Førsteri Matth., der er noget smalere og lysere end 

hovedarten, har jeg, foruten sammen med denne, også 

fundet i en råtten træstubbe i en have på Kongsberg. 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Middelhavs- 

landene. 
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Ptinella testacea Heer, Thoms., Flach, Ganglb. 

Sjelden, såvel den vingede som den vingeløse form fin- 

des særlig i råtne træstubber (gran) og under bark på 

sådanne. Lysaker og Næsodden ved Kristiania! 1 Fids- 

voldsalmindingen! samt ved Kongsberg! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Middelhavslandene 

og de Canariske øer. 

Ptinella tenella Er., Flach, Ganglb. 

Av denne ved sine fuldkommen avrundede bakhjørner 

på prothorax let kjendelige art har jeg kun engang fun- 

det en del eksemplarer i en råtten træstubbe i en have 

på Kongsberg, sammen med Plilioum var. Førsteri. 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Pteryx suturalis Heer, Flach, Ganglb. 

Almindelig under bark på råtne træstubber, især av 

gran, samt også under råtnende løv utbredt over hele det 

sydlige Norge, helt til Trondhjem. Drøbak! mangesteds 

1 Kristiania omegn! Asker! Eidsvold! Elverum! Biri! 

Torpen! Rogne i Østre Slidre! Gran! Kongsberg! Nedre 

Eker! Skoger! Eidsfos! Jelse 1 Ryfylke (Helliesen)! 

Trondhjem (Lysholm)! 
Nord- og Mellemeuropa samt Middelhavslandene. 

Nephames titan Newm., Flach, Ganglb.=N. abbrevia- 

tellus Heer, Thoms. 

Denne ved sin næsten mikroskopiske størrelse og sit 

parodiske navn bekjendte art har jeg fundet talrig under 

tang på Bygdø ved Kristiania og i mistbænk på Kongs- 

berg. 

Nord- og Mellemeuropa samt Italien (Sorrent!) 

Smicrus filicornis Fairm., Flach, Ganglb. 

Denne slækt og art står likesom foregående ved sine 

baktil avskårne vingedækker nær Trichopteryx, men skil- 

ler sig let ved thorax's form, idet bakhjørnerne er ret- 

vinklede og sidekanterne lidt indsvingede foran disse, like- 

som pygidiet mangler den midterste av de tre tænder, 

som findes hos Trichopteryx. 
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Jeg har fundet denne amerikanske art, der i Europa 

hittil kun er iakttat i Frankrig og Østerrig, i flere eksem- 

plarer under råtnende plantelevninger likeved stranden 

på Bygdø ved Kristiania; den er også funden ved Drø- 

bak (Warloe) ! 

22. Trichopteryx grandicollis Mann., Thoms., Flach, Ganglb. 

Almindelig, især i temmelig frisk ko- og hesteiort samt 

under råtnende plantelevninger; sandsynligvis utbredt over 

hele landet, går nord til Tromsø og i det centrale Norge 

høit tilfjelds, helt op i sæterregionen: Rauø og Moss 

(Helliesen)! Drøbak! Kristiania omegn mangesteds! Våge! 

Vestre Gausdal! Østre Slidre! Nystuen på Filefjeld! 

Torpen! Biri! Gran! Kongsberg og omegn! Drammen! 

Fidsfos! Holmestrand (Helliesen)! Seljord i Telemarken, 

Kragerø og Borøen ved Tvedestrand (Ullmann)! Sta- 

vanger og Sandeid i Ryfylke (Helliesen)! Trondhjem 

(Lysholm)! Tromsdalen og Berg ved Tromsø (Schneider)! 

Utbredt over hele den palaearktiske region like til 

Japan. 

*959. Trichopteryx Montandomi Allib., Flach, Ganglb. 

Almindelig i myretuer hos Formica rufa samt også, 

men sjeldnere, under råtnende plantelevninger; utbredt 

over det sydlige og centrale Norge; går høit tilfjelds, helt 

op i sæterregionen. Mangesteds i Kristiania og Dram- 

mens omegn! Nedre Eker! Kongsberg og Sansver! 

Jævnaker! Gran! ved Fulsendvandet i Østre Slidre! 

Larvik! 

Utbredt over den største del av den palaearktiske region 

og Nordamerika. 

24. Trichopleryx thoracica Waltl, Thoms., Flach, Ganglb. 

Sjelden, i myretuer hos Formica rufa samt under råt- 

nende plantelevninger; synes å være utbredt over hele 

det sydlige Norge, men hittil kun påvist ved Kristiania! 

Kongsberg! og i Nærstrand, Jelse og Sandeid 1 Ryfylke 

(Helliesen). 
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Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Middelhavs- 

landene. 

25. Trichopteryx atomaria De Geer, Thoms., Flach, Ganglb. 

Ikke sjelden under råtnende plantelevninger på fuktige 

steder 1 lavlandet, især langs kysten, sjelden længre inde 

i landet; utbredt over hele landet. Hankø (Helliesen)! 

Drøbak! mangesteds i Kristiania omegn! Ringerike 

(Seip)! Fiskum! Kongsberg og Sansver! Holmestrand! 

Borre og Horten! Farsund! Nærstrand og Sandeid i 

Ryfylke (Helliesen)! Berg ved Tromsø (Schneider!) 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Middelhavs- 

landene. 

*26. Trichopteryx intermedia Gillm., Flach, Ganglb. = Tr. 

fascicularis 'Thoms. ex parte. 

Den almindeligste art under nedfaldent løv, råtnende 

granbar etc. i det sydlige og centrale Norge, helt til Trond- 

hjem; er sjelden høit tilfjelds, kun undtagelsesvis over 

skoggrænsen. Onsø (Strand)! Drøbak! mangesteds 1 

Kristiania omegn! Romerike (Helliesen)! Elverum! Vestre 

Toten! Biri! Synfjeldet i Torpen! Etnedalen! Rogne 

i Østre Slidre! Gran! Drammens omegn! Fiskum! Kongs- 

berg og Sansver! Eidsfos! Holmestrand! Borre! Lar- 

vik! Kristianssand! Mandal! Farsund! Trondhjem (Lys- 

holm)! 

Har samme geografiske utbredelse som de to fore- 

gående arter. 

27. Trichopteryx fascicularis Herbst, Thoms. ex parte, Flach, 

Ganglb. 

Mindre almindelig, på omtrent samme lokaliteter som 

foregående; utbredt over hele landet like til Lakselv i 

Porsanger, går tilfjelds helt op i sæterregionen. Funden 

fleresteds i Kristiania omegn! Biri! Gausdal! Våge! 

Dovre!  Storhøli sr. ved Vinstra! Nystuen på Filefjeld! 

Østre Slidre! Torpen! Gran! Kongsberg! Drammens 

omegn! Fidsfos! Jelse og Suldal (Helliesen)! Miålselv- 
Vid.-Selsk. Forh. 1901. No. 1. 9 
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dalen og Tromsdalen (Schneider)! Lakselv i Porsanger 

(Lysholm)! Kirkenæs i Syd Varanger (Schneider)! 

Utbredt over den største del av Europa. 

28. Trichopteryx suffocata Halid., Flach, Ganglb. =? Tr. volans 

Motsch., Schneider. 

Med nogen tvivl henfører jeg hertil en temmelig sjelden 

art, som jeg har fundet fleresteds i det centrale Norge 

under nedfaldent løv: Torpen! Biri! Gran! Kongsberg! 

samt Næsøen i Asker! Ryfylke (Helliesen)! Tromsdalen 

(Schneider) ! 

Meget sjelden i Nordeuropa samt England, Nordungarn, 

Pommern og Sibirien. 

29. Trichopteryæ brevipenmis Er., Thoms., Flach, Ganglb. 

Denne art, som ganske let forveksles med sericans, 

men kjendes ved hannens stærkt utvidede tibier og 

tarser på forbenene, er temmelig hyppig på sumpige loka- 

liteter i myrer og ved vore indsjøer i lavlandet. Fundet 

mangesteds omkring Kristiania! Biri! Drammens omegn! 

Fiskum! Kongsberg! Fidsfos! Holmestrand! Borre! 

Med tvivl anfører jeg den også fra Røros. 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

*30. Trichopteryæ Chevrolati Allib., Flach, Ganglb.= Tr. pyg- 

maea EFr., Thoms. 

Denne sjeldne ved sin ringe størrelse og sit meget 

åpent punkterte, stærkt glindsende prothorax utmærkede 

art har jeg fundet et par gange på fuktige lokaliteter, 

Bygdø og Lysaker ved Kristiania! samt Lillestrømmen! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

SL. Trichopterya sericans Heer, Thoms., Flach, Ganglb. 

Almindelig i temmelig frisk ko- og hestelort samt under 

råtnende plantelevninger i det sydlige og centrale Norge 

liketil Trondhjem og Værdalen. Rauø i Smålenene (Hel- 

liesen)! mangesteds i Kristiania omegn! Røros! Haunsjø- 

sæter 1 Vestre Gausdal! Torpen! Ringerike (Seip)! Kongs- 

berg og Sansver! Holmestrand (Helliesen)! Larvik! Bre- 
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vik! Aaseral (Ullmann)! Suldal (Helliesen)! Trondhjem 

(Lysholm)! Værdalen! 

Utbredt over den største del av den palæarktiske re- 

gion. 

32. Trichopteryx dispar Matth., Flach, Ganglb. = Tr. pumila 

Thoms. 

Sjelden under råtnende plantelevninger: Drøbak! Kri- 

stiania (Helliesen)! Bygdø ved Kristiania! Kongsberg! 

Funden forøvrikt i England, Sverige, Fimland, Nord- 

tyskland og Nedre Østerrig. 

Erotylidae.)) 

Subfamilie Erotylinae. 

1. Tritoma bipustulata Fbr., Thoms., Ganglb. 

Sjelden, men synes å ha en større utbredelse; lever på 

træsop. Funden i Fåberg i Gudbrandsdalen (Ullmann)! 

Noresund! Krydsherred (Helliesen)! Ringerike (Siebke)! 

Kragerø (Ullmann) !*). 

Utbredt over Europa og Caucasus. 

2. Triplax aenea Schall, Thoms., Ganglb. 

Ikke sjelden på træsop i det sydlige Norge og helt op 

til Saltdalen. Drøbak! Eidsvold (Esmark)! Solør (Siebke)! 

Aamot i Østerdalen og Rien ved Røros! 'Torpen! Østre 

Slidre! Modum (Siebke)! Kongsberg! Mjøsvandet i Tele- 

marken! Saltdalen (Hagemann). 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Caucasus. 

1) I ,Die Kåfer von Mitteleuropa* 3die Bind side 682 har Ganglbauer 

sammenslåt Erotyliderne (Thomsons Engididæ) med Cryptophagiderne 

til en eneste familie Frotylidæ. Jeg følger i dette arbeide Ganglbauer, 

hvis bearbeidelse av disse familier er den nyeste og bedste. 

?) Jeg kan ikke være enig med Schøyen 1 å fortolke Sommerfelt's Chry- 

somela lycogalae som denne art; ordene: ,corpore ferrugineo* i beskri- 

velsen taler bestemt derimot. Sandsynligere er det, at hermed menes 

Ånisotoma axillaris, der også av andre er funden her nord. Denne 

art lever også i Lycogalaer, hvad derimot Tritoma ikke gjør. 



3. Triplax russica Linn., Thoms,, Ganglb. 

THS. MUNSTER. [No. 4 

Ikke sjelden på træsop, utbredt over hele landet like til 

Alten. Fredrikshald (Siebke)! Asker (Helliesen)! Fidsvold 

(Esmark)! Odalen (Schøyen)! Solør (Siebke)! Elverum! — 

Aamot! Røros! Noresund i Krydsherred (Helliesen)! — 

Modum (Esmark)! Larvik (Siebke)! Hiterdal (Helliesen)! 

Saude i Telemarken! Suldal (Helliesen)! Ofoten (Zetter- 

stedt). Målselvdalen (Schneider)! Alten (Zetterstedt). 

Utbredt over Europa, Algier og Caucasus. 

4. Triplax scutellaris Charp. og var. Gyllenhali Groteh, Ganglb. 

= T. bicolor Gyll. Thoms. 

Ikke sjelden på træsop, særlig lidt tilfjelds og i det 

nordlige av landet. Modum og Eidsvold (Esmark)! Røros! 

Storhøli sæter ved Vinstra! Østre Slidre! Torpen! Mjøs- 

vand i Telemarken! Bjerkeng i Målselvdalen (Schneider)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

5. Triplax rufipes Fbr., Thoms., Ganglb. 

Sjelden på træsop; funden i Bækkelaget (Esmark)! og 

Fornebo (Helliesen)! ved Kristiania samt ved Vikesund 

på Modum! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Italien og Cau- 

CASUS. 

6. Dacne bipustulata Thunb., Ganglb. = Engis humeralis Fbr. 

7. Diphyllus lunatus Fbr., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Thoms. 

Almindelig på træsop over den sydlige del av østlandet. 

Drøbak (Helliesen)! Kristiama omegn! Eidsvold! Oda- 

len! Solør og Elverum (Sbk.)! Fåberg (Ullmann)! Biri! 

Gran på Hadeland! Ringerike (Seip, Siebke)! Modum 

(Esmark, Siebke)! Lier (Collett)! Sansver! Seljord (Hel- 

liesen)! Kragerø (Ullmann)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, de østlige Middel- 

havslande og Sibirien. 

Sjelden, lever ifl. Perris på Sphaeria concentrica; en sop, 

der vokser på tørre grene. Kun funden ved Kristiania 
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=10: 

EU 

12. 

13. 

og på Modum av Siebke! samt ved Tofteholmen av 

Berg! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Subfamilie Cryptophaginae. 

Telmatophilus Caricis Oliv., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Ikke sjelden på blomstrende Carexarter i Kristiania 

omegn: Tøien og Østre Aker! Ostøen (Esmark)! For- 

nebo og Asker (Helliesen). 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Telmatophilus typhae Fallén, Thoms., Reitt., Ganglb. 

Sjelden, på blomster og 1 bladskederne på Typha lati- 

folia; Drøbak (Helliesen)! Østensjøvandet og Lysaker- 

myren ved Kristiania! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Paramecosoma melanocephalum Herbst, Thoms., Reitt., 

Ganglb. 

Sjelden, dels ved roten av furutrær, dels siktet. Fiskum! 

Kongsberg! Sande 1 Jarlsberg! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Caucasus. 

Henoticus serratus Gyllh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Meget sjelden, men formodentlig utbredt over hele lan- 

det: opgives av Siebke som funden av Grimsgård ved 

Sarpsborg, Tøien ved Kristiania (Esmark)! Kongsberg! 

Desuten fundet av Aall formodentlig ved Næs jernværk! 

Målselvdalen (Schneider)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Sibirien og Nord- 

amerika. 

Pterynginm crenulatum Frichs., Ganglb. = Oryptophagus 

crenatus Gyllh., Reitt. 

Meget sjelden på træsop på birketrær! Midtkollen i 

Maridalen (Esmark)! Eidsvold! 

Forøvrikt utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Micrambe abietis Payk., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Utbredt over den sydlige del av landet, helt til Hatfjeld- 
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16. 

18, 

19. 
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dalen og Røsvand; ikke sjelden på mugnende granbar ete. 

Drøbak (Warloe)! Mange steds omkring Kristiania! Nedre 

Eker! Gran! Gjøvik (Warloe)! Østre Slidre! Aali Hal- 

lingdal (Strand)! Krekling på Fiskum! Kongsberg! Sans- 

ver! Kragerø (Ullmann)! Trondhjem (Lysholm)! Hat- 

fjelddalen og Røsvand (Strand) 

Utbredt over hele Europa. 

COryptophagus bimaculatus Panz., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Ofte talrig under tang langs kysten: Hankø (Helliesen)! 

Drøbak (Warloe)! øerne etc. omkring Kristianiafjordens 

bund! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Sibirien. 

Oryptophagus corticinus Thoms., Reitter. 

Meget sjelden; jeg har kun fundet to eksemplarer et 

ved Kristiania og et ved Nystuen på Filefjeld. 

Kun funden 1 Sverige og Finland. 

Oryptophagus lapponicus Gyll., Thoms., Reitt. 

Talrig i nylig indkjørt hø i lader på utslåtter i Torpen! 

Etnedalen! Østre Slidre! Også fundet i Ofoten av Zetterstedt, 

og ved Neiden 1 Syd-Varanger av Schneider og Lysholm! 

Utbredt over det nordlige av halvøen samt Finland. 

Cryptophagus fumatus Mrsh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Utbredt over den sydlige og centrale del av landet, går 

helt op i sæterregionen; ikke sjelden i bygninger. Drø- 

bak (Warloe)! Kristiania! Hamar! Gausdal! Biri! Tor- 

pen! Sebuhaugen sr. i Skrautvold! Østre Slidre! Vestre 

Toten! Gran! Snarum! Kongsberg! Vrådal i Tele- 

marken (Ullmann)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Oryptophagus quercinus Kraatz, Reitt., Ganglb. 

Sjelden i råtne eketrær og birketrær, kun fundet 1 Sjo- 

dalen i Våge! og i Skoger ved Drammen! 

Utbredt over Mellemeuropa, Danmark og Finland, men 

ikke tidligere påvist på halvøen. 

Cryptophagus badius Sturm, Thoms., Reitt., Ganglb. 

Ikke sjelden i bygninger, under råtnende løv og i træ- 



1901.] INDEX COLEOPTERORUM NORVEGIÆ. 23 

*90, 

ED. 

22. 

KROG 

stubber; utbredt over hele landet, nord til Målselvdalen. 

Fredrikstad (Ullmann)! Kristiania omegn! Elverum! Få- 

berg (Ullmann)! Gausdal! Våge! Storhøli sæter ved 

Vinstra! Torpen! Gran! Jævnaker! Kongsberg! Sansver! 

Skoger ved Drammen! Larvik! Målselvdalen (Schneider)! 

Nord- og Mellemeuropa. 

Oryptophagus populi Payk., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Meget sjelden: jeg har kun fundet et eksemplar ved 

Tøien ved Kristiania for mange år siden; Mo 1 Tele- 

marken (Ullmann)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, men meget sjel- 

den; skal leve i rederne til Colletes Daviesana. 

Oryptophagus subfumatus Kraatz, Reitt., Ganglb:: 

Sjelden, funden 1 kjeldere, talrig på Kongsberg! Rus i 

Vestre Aker ved Kristiania! 

Mellemeuropa, Danmark, Finland, Sibirien. 

Oryptophagus scamicus Linn., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Den almindeligste art av hele slækten, funden så godt 

som overalt, hvor entomologer har færdedes 1 landet, i 

det sydlige såvel som helt nord til Alten, såvel i lav- 

landet som op på fjeldet, hvor den er hyppig å træffe i 

sætrene. Varieteten patruelis Strm. er næsten likeså hyp- 

pig som stamformen. 

Utbredt over den største del av den palaearktiske 

region. 

Oryptophagus Thomsomi Reitter, Ganglb. 

Er ikke sjelden i det indre av landet, særlig tilfjelds, 

hvor jeg undertiden har truffet den i store mængder på 

mugsop: Gausdal! Dovre! Storhøli sæter ved Vinstra! 

Lunde sæter 1 Torpen! Etnedalen! Melsend sæter i Østre 

Slidre! Gran! Kongsberg! 

Er let å forveksle med Or. scamicus var. patruelis, men 

skilles ganske let ved den meget grovere punktering av 

vingedækkerne, der er næsten likeså stærk som punkte- 

ringen på brystskjoldet. Den har ofte følehorn og for- 

kroppen sotbrune. 
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Syd- og Mellemeuropa. å 

Oryptophagus angustus Ganglb. = Or. parallelus Thoms. 4 

Denne elegante lille art, der meget ligner Or. cylindrus Å 

Kiesw. = Cr. parallelus Bris. men let skilles ved den 

meget mere flattrykte form og den stærkere punktering, 

findes, men meget sjelden, på furutrær: jeg har tat et 

enkelt eksemplar på Nedre Eker og flere på forskjellige 

steder ved Kongsberg. 

Hittil kun funden i Sydsverige og Finland. 

Da Thomson i 1871 beskrev sin Cr. parallelus, var allerede dette 

navn optat, idet Brisout 1 1863 hadde beskrevet en (Cr. paærallelus, 

der forøvrikt = Or. cylindrus Kiesw. Ganglbauer har derfor foreslåt 

navnet Cr. angustus Ganglb. 

*95, 

28. 

Cryptophagus saginatus Strm., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Sandsynligvis utbredt over hele det sydlige Norge, ofte 

i mængde 1 kjældere: i Fredrikstad (Ullmann)! Bygdø! 

Ringerike (Seip)! Kongsberg! Kragerø (Ullmann)! Ask 

ved Bergen (Sølsberg)! 

Utbredt over størstedelen av den palaearktiske region. 

Oryptophagus dentatus Herbst., Thoms., Reitt., ex parte, 

Ganglb. 

Synes være sjelden og formentlig oftere forvekslet med 

følgende art, fra hvilken den efter Ganglbauer er tydelig 

forskjellig ved brystskjoldet, der er bredere og kun meget 

litet smalere end vingedækkerne og har kraftigere utvidede 

forhjørner, samt ved de noget længre vingedækker. Fun- 

den av Helliesen på Bygdø ved Kristiania, Fosheim- 

sæter i Valders, samt ved Tønsberg (Helliesen)! ved Drø- 

bak (Warloe)! og Kragerø (Ullmann)! 1 Nærstrand 1 

Ryfylke (Helliesen)! 

Utbredt over den største del av Europa. 

Cryptophagus pallidus Strm., Ganglb. 

Meget sjelden, kun fundet et par gange av mig ved 

Snarøen og Lysaker ved Kristiania. 

Utbredt over Mellem- og Sydeuropa; skal særlig fore- 

komme på blomster. | 

Cryptophagus labilis Er., Thoms. Reitt. Ganglb. 
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Sjelden; findes især 1 råtne løvtrær, særlig ek og bøk: 

Lysaker ved Kristiania! Skoger ved Drammen! Kongs- 

berg og Sansver! Larvik! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

*29. COryptophagus scutellatus Newm., Reitt., Ganglb., = Or. 

crenatus 'Thoms., bicolor Strm. 

Ikke sjelden i kjældere og også i myretuer. Kristiania 

og Asker! Gran! Kongsberg! 

Utbredt over den største del av Europa. 

*30. Cryptophagus dorsalis Sahlb., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Temmelig sjelden ved roten av levende eller uddøde 

furutrær tidlig om våren: Drøbak (Warloe)! Kongsberg! 

Larvik! 

Nord- og Mellemeuropa. 

31. Oryptophagus umbratus Er., Thoms., Ganglb. == Or. rufi- 

cormis Reitter nec Steph. 

Denne sjeldne art har jeg særlig fundet i kjældere: 

Bygdø! Kongsberg! også ved Trondhjem (Lysholm)! 

Nord- og Mellemeuropa samt Sibirien. 

32. Oryptophagus acutangulus Gyll., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Temmelig almindelig og sandsynligvis utbredt over hele 

landet. Drøbak (Warloe)! Fredriksstad (Ullmann)! Kri- 

stiania omegn! Tonsåsen! Ringerike (Seip)! Kongsberg! 

Kragerø (Ullmann)! Kristianssand (Ullmann)! Stavanger 

(Helliesen)! Tromsø (Schneider)! 

Utbredt over den største del av den palaearktiske region. 

33. Cryptophagus pilosus Gyllh., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Ikke almindelig, men undertiden talrig, især 1 kjældere: 

Kristiania! Kongsberg! Den av Schneider 1 Målselvdalen 

fundne art er ikke Or. pilosus men følgende. 

Utbredt over den største del av den palaearktiske re- 

gion samt Nordamerika. 

*34. UOryptophagus setulosus Sturm, Thoms., Reitter, Ganglb. 

Utbredt over hele landet, men enkeltvis, siktet under 

løv etc., i humlebol (Lysholm): Drøbak (Warloe)! Kri- 
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stiania omegn! Aamot i Østerdalen! Røros! Fokstuen 

på Dovre! Våge! Storhøli sr. ved Vinstra! Bergset og 

Melsend sætre i Østre Slidre! Gran! Fiskum! Kongs- 

berg! Holmestrand! Fidanger! Trondhjem (Lysholm)! 

Målselvdalen (Schneider)! Lakselv i Porsanger (Lysholm)! 

Utbredt over hele Furopa. 

35. Cryptophagus lycoperdi Herbst., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Denne væsentlig i røksoppe levende art skal ifølge 

Schøyen være funden ved Skøien i Østre Aker av gartner 

Moe, under granbarskjæl om vinteren; jeg optar den med 

alt mulikt forbehold. 

Utbredt over største delen av Furopa. 

36. Emphylus glaber Gyllh., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Almindelig i myretuer hos Formica rufa; utbredt over 

hele den sydlige del av landet, like til Trondhjem, også 

helt op i sæterregionen i det centrale. Moss og Drøbak 

(Warloe)! Kristiania omegn! Gjøvik (Warloe)! ved Haun- 

sjøen i Vestre Gausdal! Sebuhaugen sæter 1 Skrautvål! 

ved Fulsendvandet i Østre Slidre! Gran! Jævnaker! 

Kongsberg og Drammens omegn! Trondhjem (Lysholm). 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

31. Antherophagus nigricormis Fbr., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Utbredt over hele den sydlige del av landet, men er 

temmelig sjelden; fanges oftest ved hovning 1 græsset. 

Drøbak (Warloe)! Kristania omegn! Asker (Esmark)! 

Noresund i Krydsherred (Helliesen)! Kongsberg! Brevik! 

Langesund (Esmark)! Kragerø (Berg ifl. Esmark)! Skone- 

vik (Warloe)! Strandebarm 1 Hardanger (Schneider)! 

Marifjæren i Sogn (Blom ifl. Esmark)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

38. Antherophagus pallens Oliv., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Sjeldnere end foregående art, men synes ha en større 

utbredelse, går helt op på høifjeldet i det centrale og nord 

til Hatfjelddalen. Fredrikshald (Helliesen)! Drøbak (War- 
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loe)! Kristiania omegn (Sbk.)! Jerkin på Dovre (Sbk.)! 

Kongsberg! Hatfjelddalen (Strand)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

39. Amntherophagus silaceus Herbst, Thoms., Reitter, Ganglb. 

Meget sjelden. Opgis av Helliesen å være funden ved 

Ogne på Jæderen og av Schneider på Askøen ved Bergen. 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

40. Caenoscelis subdeplanata Bris., Reitt., Ganglb. = 0. fer- 

ruginea Seidl. nec Sahlb. 

Denne meget sjeldne art er hittil kun funden i et eksem- 

plar ved Bjerkeng i Målselvdalen av Schneider! Den er 

opført i hans ,Oversikt over de i Norges arktiske Region 

hidtil fundne Coleoptera* under navn av G. ferruginea 

Sahlb. 

Utbredt over Mellemeuropa, Spanien, Caucasus, Fin- 

land, Sibirien. 

41. Caenoscelis ferruginea Sahlb., Thoms., Reitt., Ganglb. = 

C. Brisouti Seidl. 

Sjelden, men utbredt over hele landet. Fredriksstad 

(Ullmann)! Kristiania! Hærsjø på Romerike (Helliesen)! 

Biri! Gran! Kongsberg! Trondhjem (Lysholm)! Salt- 

dalen (Schneider)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Caucasus, Sibirien. 

Navnene på disse to arter er øiensynlig forvekslede 1 Grills katalog. 

42. Atomaria umbrina Gyllh., Reitter, Ganglb. = Å. fumata 

Er., Thoms,., 

Temmelig sjelden under løv især på fuktige steder; ut- 

bredt over hele landet. Kristiania omegn! Gran! Fiskum! 

Kongsberg! Gulskogen og Skoger ved Drammen! Lar- 

vik! Kragerø (Ullmann)! Trondhjem (Lysholm)! Måls- 

elvdalen (Schneider)! 

Utbredt over hele Europa. 

**43. Atomaria Wollastomi Sharp, Ganglb. = Å. subfasciata 

Reitter (ifl. Ganglb.). 

Er i Kristiania omegn den hyppigste art av Atomaria 

s. str. og synes være utbredt over størstedelen av det 
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sydlige; det er også denne art, som Siebke opfører i sin | 

, Enumeratio* under navn av Å. elongatula. Kristiania! 

Lillestrømmen! Gjøvik (Warloe)! Biri! Torpen! Kongs- 

berg og Sansver! 

Desuten funden i England, Holland og Fmland. 

*44. Atomaria bella Reitter, Ganglb. 

*4D, 

Ha I 

+*48, 

Meget sjelden; funden i myretuer hos Formica rufa: 

Asker ved Kristiania! og Kongsberg! samt ved Kragerø 

(Ullmann)! 

Forøvrikt funden 1 Østerrig, Sachsen og Schlesien, samt 

ifl. Seidlitz 1 Sverige. 

Atomaria nigriventris Steph., Reitter, Ganglb. = Å. nana 

Er.. Thoms. 

Meget sjelden. Jeg har hittil kun fundet den ved 

Kongsberg. 

Utbredt over størstedelen av Europa. 

Atomaria fuscicollis Mannh., Reitter, Ganglb. = Å. um- 

brina Er., Thoms. 

Ikke sjelden under løv og lignende på fuktige steder; 

synes være utbredt over lavlandet i den sydlige del av 

landet, like til Trondhjem. Mangesteds i Kristiania om- 

egn! Drøbak (Warloe)! Fiskum! Kongsberg! Brevik! 

Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over størstedelen av den palaearktiske region 

samt i Nordamerika. 

. Atomaria alpina Heer, Reitter, Ganglb. = Å. elonga- 

tula Er., Thoms. 

Meget sjelden, under råtnende løv etc. Kun fundet på 

Gran! Jævnaker! og ved Kongsberg! Bjerkeng i Måls- 

elvdalen (Schneider)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Caucasus. 

Atomaria affinis Sahlb., Reitter, Ganglb. 

Meget sjelden, siktet i løv og lignende ved roten av 

træstubber. Kun fundet på Gran! i Fiskum! og ved 

Kongsberg! 
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51, 

++59, 

Forøvrikt funden i Østerrig-Ungarn, Finland og Cau- 

CasUS. 

. Atomaria prolixa Er., Reitter, Ganglb. og v. pulchra Er. 

Sjelden; men utbredt over størstedelen av landet like til 

Saltdalen. Kristiania omegn! Lillestrømmen! Biri! Rin- 

gerike (Seip)! Kongsberg! Sansver! Nedre Eker! Østre 

Slidre! Gran! Lier! Saltdalen (Hagemann)! 

Nord- og Mellemeuropa, Overitalien, især 1 de østlige 

Alper. 

. Atomaria procerula Er., Reitter, Ganglb.= Å. longi- 

cornis Thoms. 

Meget sjelden, men formodentlig utbredt over hele lan- 

det. Kun fundet ved Kongsberg! Målselvdalen (Schnei- 

der)! Lakselv i Porsanger (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Atomaria ornata Heer, Ganglb. = contaminata Fr. 

Denne sjeldne art, der er meget let kjendelig ved sin 

størrelse, farve, meget fine punktering og ved, at bryst- 

skjoldets sidekant i sin helhed er synlig ovenfra, har jeg 

undertiden fundet i mængde under råtnende granbar, også 

1 kjeldere. Utbredt over østlandet. Asker ved Kristi- 

ania! Biri! Kongsberg! Nedre Eker! 

Utbredt over Østerrige, Tyskland, Schweiz og Over- 

italien, men er mærkelig nok hittil ikke opført som fun- 

den i Nordeuropa. 

Atomaria Reitteri Løvendal, Ganglb. 

Denne sjeldne art, der er godt kjendelig ved sit meget 

store brystskjold, der neppe er smalere end vingedæk- 

kerne, har jeg fundet i mængde under tang på Bygdø 

ved Kristiania! desuten i Asker! og Biri! den er også 

funden ved Fredriksstad (Ullmann)! Mine eksemplarer er 

gjennemgående noget lysere, end de efter beskrivelsen 

skulde være. Jeg opfører den under nogen tvivl under 

dette navn. 

Forøvrikt funden i Danmark og Nordtyskland. 
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53. Atomaria gutta Steph., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Meget sjelden. Kun fundet på Hankø (Helliesen)! Bygdø 

ved Kristiania! 

Forøvrikt utbredt over den største del av Europa. 
Atomaria atricapilla Steph., opgis av Helliesen funden paa Hankø, 

ved Fredriksstad, Drøbak og Romerike. Sandsynligvis er her en for- 

veksling med en anden art, sandsynligst Å. fuscata Schønh.; den fand- 

tes ikke blandt de av Helliesen til paasyn sendte Atomarier; jeg har 
hittil heller ikke fundet den. 

54. Atomaria bicolor Er., Ganglb., berolinensis Kraatz, Thoms., 

tumulorum Reitter. 

Meget sjelden. Hittil kun funden et enkelt eksemplar 

ved Farsund! og flere ved Trondhjem (Lysholm)! Hadsel 

(Strand)! Sydvaranger (Schneider)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa og Østsibirien. 

5». Atomaria fuscata Schønh., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Ikke sjelden under råtnende plantelevninger; hittil kun 

fundne 1 lavlandet i det østlige; Hankø, Rauø og ved 

Fredriksstad (Helliesen)! Drøbak! mangesteds 1 Kristiania 

omegn! Romerike (Helliesen)! Aamot 1 Østerdalen! Rings- 

aker! Lier ved Drammen! Kongsberg! 

Utbredt over størstedelen av den palaearktiske region. 
Schneider opfører denne art fra Tromsøen 1 sin ,Oversigt over de i 

Norges arktiske Region fundne Coleoptera". Eksemplaret er kun en 

ikke helt utviklet Å. analis Er. 

56. Atomaria Zetterstedti Zetterst., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Sjelden, men utbredt over de lavere dele av østlandet. 

Lysaker ved Kristiania! Ringerike (Seip)! Fiskum! Kongs- 

berg! Brevik! Skien (Strand)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

57. Atomaria fuscipes Gyllh., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Ikke sjelden, utbredt over hele det sydlige, liketil Trond- 

hjem; går høit tilfjelds i det centrale. Fredriksstad (Hel- 

liesen)! fleresteds ved Kristiana! Biri! Fokstuen på 

Dovre! Østre Slidre! Kongsberg! Fiskum! Farsund! 

fleresteds på Jæderen, Stavanger og i Ryfylke (Helliesen)! 

Trondhjem (Lysholm)! | 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Caucasus. 
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58. Atomaria peltata Kraatz, Thoms., Reitter, Ganglb. 

Temmelig sjelden, men utbredt over hele østlandet. 

Kristiania omegn! Ringerike (Seip) ! Mjøndalen ! Kongsberg! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

59. Atomaria pusilla Payk., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Temmelig alm. og utbredt over hele det sydlige og 

liketil Trondhjem; går i det centrale helt op i sæterre- 

gionen. Fredriksstad og Drøbak (Helliesen)! Kristiania 

omegn! Romerike (Helliesen)! Aamot i Østerdalen! Tor- 

pen! Ringerike (Seip)! Skoger ved Drammen! Vest- 

fjorddalen i Telemarken! Haar på Jæderen (Collett)! Nær- 

strand og Jelse i Ryfylke (Helliesen)! Skonevik (Warloe)! 

Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over største delen av Furopa. 

*60. Atomaria munda Er., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Sjelden; jeg har kun fundet den ganske talrig 1 kjeldere 

på Kongsberg; skal ifølge Schøyen være funden i Aker 

ved Kristiania av Moe. 

Hele Europa. 

*61. Atomaria morio Kolen., Reitter, Ganglb., ? Å. castamea 

Thoms. 

Sjelden, funden flere steds under samme forhold som 

Å. ornata. Asker! Gran! Kongsberg! Saltdalen (Hage- 

mann) ! 

Forøvrikt funden i Nordeuropa, samt Tyskland, Øster- 

rig og Caucasus. 

**62. Atomaria impressa Er., Reitter, Ganglb. 

Denne art, der ligner ikke litet A. fuscicollis, men let 

skjelnes ved sine længre følehorn og meget større og 

plumpere krop, er kun funden ved Trondhjem og Sten- 

kjær (Lysholm)! 

Hittil kun funden i Tyskland, Østerrig og Finland. 

63. Atomaria ruficornis Marsh., Thoms., Reitter, Ganglb. 

I det sydlige på østlandet en av vore almindeligste arter, 

går nord til Trondhjem, men er hittil ikke funden tilfjelds: 

Fredriksstad (Ullmann)! Onsø (Strand)! Hankø (Hellie- 
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sen)! Drøbak! - mangesteds i Kristiania omegn! Aamot 

i Østerdalen! Ringsaker! Biri! Kongsberg! Fiskum! 

Nedre Eker! Skien (Strand)! Kragerø og Bygland (Ull- 

mann)! Ryfylke (Helliesen)! Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over størstedelen av Europa. 
Den af Schneider 1 hans ,Oversikt over de i Norges arktiske røgion 3 

fundne Coleoptera* under dette navn opførte art er Å. apicalis Er. 

64. Atomaria analis Fr., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Temmelig almindelig, utbredt over hele landet, like til 

Vardø, går i det centrale helt op 1 sæterregionen: Kri- 

stiania omegn! Aamot i Østerdalen! Røros! Våge! Gryt- 

lien sæter i Vestre Gausdal! Kongsberg! Skoger og 

Borre 1 Jarlsberg! Mandal! Jæderen (Helliesen)! Salt- 

dalen (Hagemann)! Herø, Tromsø og Vardø (Schneider)! 

Utbredt over størstedelen av Europa. 

65. Atomaria frondicola Reitt., Ganglb. 

Med nogen tvivl opfører jeg under dette navn en art, 

der skiller sig lidt fra den typiske Å. frondicola ved 

formen av brystskjoldet. Jeg har kun fundet et enkelt 

eksemplar på Snarøen ved Kristiania. 

Arten er funden i Frankrig, Østerrig, Croatien, Syd- 

ungarn og Caucasus. å 

*66. Atomaria turgida Er., Thoms., Reitter, Ganglb. 

Sjelden; jeg har fundet den fleresteds på østlandet sam- 

men med Å. ornata: Asker ved Kristiania! Biri! og 

Fiskum! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, særlig i fjeldegne. 

67. Atomaria apicalis Er., Thoms., Reitter, Ganglb. 

En av vore almindeligste og mest utbredte arter såvel 

1 det sydlige som helt nord til Saltdalen, i lavlandet og 

på høifjeldet: Drøbak! mangesteds i Kristiania omegn! 

Aamot 1 Østerdalen! Røros! Våge! Storhøli sæter ved 

Vinstra! Østre Slidre! Torpen! Biri! Gran! Kongs- 

berg! Larvik! Vestfjorddalen! og Mo i Telemarken 

samt Kragerø (Ullmann)! Mandal! Nærstrand 1 Ryfylke 
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(Helliesen)! Skonevik (Warloe)! Trondhjem (Lysholm)! 

Saltdalen (Hagemann)! Målselvdalen (Schneider)! 

Utbredt over den største del av den palaearktiske re- 

gion; også i Nordamerika. 

I Siebkes ,Enumeratio* side 219 optas Afomaria mesomelas Herbst 

som funden ved Kristiania af ham. I hans samling fandtes ikke denne 

art; hvad der stod som Å. mesomelas var en blanding av flere andre 

arter: Å. analis, apicalis ete. Da arten heller ikke mig bekjendt er 

funden av andre, medtar jeg den ikke her. 

68. Ephistemus globulus Payk., 'Thoms., Reitter, Ganglb. 

Sjelden, men talrig, hvor den findes: Kristiania (Siebke)! 

Bygdø i ugræshaug! Holmestrand (Helliesen)! Haar på 

Jæderen (Collett)! Nærstrand 1 Ryfylke (Helliesen)! 

Utbredt over den største del av den palaearktiske region. 

Phalacridae. 

1. Phalacrus coruscus Panz., Thoms., Flach, Ganglb. 

Sjelden, hittil kun fundet i bygderne omkring Kristiania- 

fjorden, men vil vel også findes i det allersydligste. 

Moss! Kristiania (Siebke)! Drammens omegn (Collett) ! 

Utbredt over den største del av den palaearktiske 

region. 

2. Phalacrus substriatus Gyllh., Thoms., Flach, Ganglb. 

Temmelig sjelden, utbredt over hele landet like til 

Målselvdalen. 

Hankø (Helliesen)! Moss! Drøbak! Kristiania omegn! 

Odalen (Siebke)! Aamot i Østerdalen! Fron og Øier i 

Gudbrandsdalen (Siebke)! Ringerike (Seip)! Modum! 

Kongsberg og Sansver! Kragerø (Berg)! Bergen (Schnei- 

der! Trondhjem og Vangvik (Lysholm)! Målselvdalen 

(Schneider) ! 

Nord- og Mellemeuropa. 
Vid.-Selsk. Forh. 1901. No. 1. 3 
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Siebke opfører i ,.Enumeratio* Ph. caricis som funden ved Kristiania. 

I hans samling stod under dette navn en Cercyon. Den er heller ikke 

mig bekjendt funden av nogen anden her i landet; jeg opfører den 
derfor ikke her. 

3. Olibrus aeneus Fbr., Thoms., Flach, Ganglb. 

Ikke sjelden, utbredt over hele det sydlige Norge. 

Kristiania omegn! Lillestrømmen (Helliesen)! Biri! Aal 

i Hallingdal (Strand)! Ringerike (Helliesen), Hougsund!, 

Fiskum !, Kongsberg!, Mo i Thelemarken (Ullmann), Ogne — 

på Jæderen (Schøyen)!, Haislo i Sogn! 

Nord- og Mellemeuropa. 

4. Olibrus millefolii Payk., Thoms., Flach, Ganglb. 

Temmelig sjelden, kun funden i den sydlige del av østlandet. 

Kristiania omegn!, Kongsvinger!, Hougsund! Kongsberg), 

Tønsberg (Helliesen)!, Skien (Strand), Kragerø (Berg)! 

Europa, Algier. 

5. Olibrus bicolor Fbr., Thoms., Flach, Ganglb. 

Almindelig ved roten af furutrær vår og høst, samt på 

blomster; utbredt over hele det sydlige. 

Qnsø (Strand)!, Drøbak (Helliesen), mangesteds i Kristi- 

ania omegn! Solør (Siebke), Aamot 1 Østerdalen! Biri! 

Fåberg (Ullmann), Gudbrandsdalen (Siebke), Fiskum! 

Kongsberg og Sansver!, Skien (Strand)!, Kragerø (Ull- 

mann)!, Lyngør (Strand)! Borøen ved Tvedestrand (Ullmann)! 

Utbredt over den største del af den palaearktiske region. 

6. Olibrus morvegicus n. sp. 

Ovatus, convexus, supra piceoniger, nitidissi- 

mus, elytris postice sensim rufescentibus, subtus 

cum antennis pedibusque rufus; prothorace basi 

non marginato; elytris subtilissime striatis, stria 

suturali antice non abrupta, striis duabus cardi- 

nalibus postice valde approximatis vel interdum 

conjunctis; superficie etytrorum vix (x) vel sum- 

ma apice tantum (2) alutacea; metasterno pro- 

funde punctato, punctis lateribus longulis. 

Denne efter 10 fuldstændig overensstemmende eksem- 

emplarer opstillede art ligner 0. bicolor Fbr. i form, men 
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er måske noget mindre avsmalnende bakover, den er lidt 

mindre av størrelse 1,83—2.0 mm., medens 0. bicolor hos 

os almindeligvis varierer mellem 2.0 og 2.5 mm.; farven 

er almindeligvis noget lysere; dens væsentlige kjende- 

mærker er, at de to hovedstriper på vingedækkene baktil 

nærme sig meget stærkt til hinanden og endog undertiden 

er forenede, den meget fine suturalstripe er fortil ikke av- 

kortet, men går i et med stripen langs skutellen, derhos 

er vingedækkerne næsten uten spor av mikroskopisk reti- 

kulering, idet denne hos x kun viser sig ved selve spidsen 

og hos q lidt længere op; metasternum er stærkt punkteret 

som hos 0. bicolor, punkterne på begge sidefløierne 

uttrukne i længden. Den ligner måske mest 0. affinis, 

med hvilken art jeg har mistanke om, at den her i norden 

er forvekslet, men den ikke avkortede suturalstripe og 

metasternums stærke punktering gjør den straks kjendelig, 

naar man får den under mikroskopet. Fra de tre syd- 

europæiske arter 0. aenescens, Baudii og Demaisomi, 

med hvilke den har den fortil ikke avkortede suturalstripe 

tilfælles, skilles den let ved det stærkt punkterte meta- 

sternumen. 

Jeg har fundet denne art ikke sjelden ved roten av 

furutrær tidlig om våren på Lauerudmoen ved Kongsberg, 

samt desuten ved Hougsund og Vikesund på Modum, 

likesom den også er tat av Strand 1 Lærdal i Sogn. 
I Siebkes ,Enumeratio* opføres 0. affinis som funden af ham ved 

Tøien; det eneste i hans samling under dette navn staaende eksemplar 

var en Cercyon. Den opføres derfor ikke som norsk. 
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Lathridiidæ. 

. Lathridius lardarius De Geer, Thoms., Reitt., Ganglb. 

Ikke sjelden, utbredt over den sydlige del av landet. 

Rauø (Helliesen)!, Drøbak (Warloe)!, Kristiania omegn!, 

Grue i Solør (Siebke)!, Gjøvik (Warloe)!, Biri!, Ringerike 

(Seip)!, Lier (Collett)! Fiskum, Sansver og Kongsberg! 

Utbredt over hele Nord- og Mellemeuropa. 

Lathridius angusticollis Gyllh.. Thoms., Reitt., Ganglb. 

Meget sjelden, i det sydlige. Kun funden på Ringerike 

(Seip)! samt ved Kristiania ifølge Schøyen. 

Utbredt over Europa og Middelhavslandene. 
Den av Helliesen som L. amgusticollis anførte art er L. hirtus Gyll. 

Lathridius Pandellei Bris., Ganglb. = angusticollis Reitter, 

tremulae Thoms. 

Ofte i store mængder på mugsop på avbarkede gran- 

trær; utbredt over det sydlige og centrale Norge: 

Ved Kristiania!) Ringsaker!, Gjøvik (Warloe)!, Biri!, 

Gran!, Torpen!, Fiskum!, Sansver! og Kongsberg! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

Lathridius variolosus Mannh., Thoms., Reitt. 

Denne høinordiske art er hos os hittil kun funden i det 

nordlige: Målselvdalen (Schneider)! ved Lakselv i Pors- 

anger (Lysholm)!, og Neiden i Syd Varanger (Schneider 

og Lysholm)! 

Kun funden i det nordlige Sverige og i Finland. 

Lathridius alternans Mannh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Meget sjelden. Jeg har kun fundet et eksemplar ved 
roten av en åsp i Såtvetåsen i Sansver. 

Utbredt over hele Nord- og Mellemeuropa. 

Lathridius rugicollis Oliv., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Temmelig almindelig og ofte i store mængder på mug- 

sop på furutrær; utbredt over den sydlige og centrale del 

av landet. 

Drøbak!, Kristiania omegn!, Lillestrømmen!, Rings- 

aker!, Vestre Toten!, Gjøvik (Warloe)!, Biri), Gausdal!, 
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Torpen!, Østre Slidre!, Gran!, Nedre Eker!, Lier (Collett)!, 

Fiskum!, Kongsberg! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

*7. Lathridius Bergrothi Reitter, Ganglb. = microps Ericson, 

Thoms. 

Denne væsentlig i kjeldere levende art, der synes å ut- 

brede sig mere og mere, er hos os endnu meget sjelden, 

men funden helt nord til Throndhjem. 

Asker ved Kristiania!, Kongsberg!, Kristianssand (Ull- 

mann)!, Throndhjem (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

*8. Lathridius (Comithassa) hirtus Gyllh., Thoms., Reitter, 

Ganglb. 

Sjelden og enkeltvis, men utbredt helt nord til Saltdalen. 

Kristiania omegn!, Gran!, Etnedalen!, Fiskum!, Kongs- 

berg!, Saltdalen (Hagemann)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Corsica. 

9. Lathridius (Comithassa) minutus Linn., Thoms., Reitt., 

Ganglb. 

Denne ytterst variable art, der ofte kan ligne den føl- 

gende og paa grund av sin foranderlighet har git anled- 

ning til opstilling av en mængde arter (hvoriblandt jeg 

også regner anthracina Mannh.) er utbredt over hele 

landet, like til det aller nordlikste og høit tilfjelds; det 

nordlikste findested er hittil Nordfuglø; efter Schneider er 

den ikke almindelig i det nordlige, men ellers en av vore 

almindelikste biller. 

Utbredt over hele verden. 

Under navn av Comnithassa anthracina Mannh. op- 

fører Schneider og Helliesen (den sidste også under navn 

av brevicollis Thoms.) korte og brede varieteter av denne 

art. Ved granskning av de således bestemte eksemplarer 

har jeg ikke kunnet se andet i dem end ekstreme varie- 

teter av L. minutus Linn., med hvilken art de er tydelig 

forbundne ved overgange. 
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10. Lathridius consimilis Mannh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Sjelden, men utbredt over den største del av landet, 

helt nord til Saltdalen; findes særlig på mugsop på træ- 

stubber, og også på Polypori. 

Brumundkampen i Vangsalmindingen på Hedemarken, 

Gran!, Ringerike (Helliesen), Kongsberg!, Sansver!, Røros!, 

Saltdalen (Hagemann)! 

Utbredt over Nord-Europa, samt Tyskland, Østerrig- 

Ungarn og Sibirien. 

11. Lathridius (Enicmus) tramsversus Oliv., Thoms., Reitt., 

Ganglb. 

Sjelden, men undertiden i mængde, således i nylig md- 

kjørt hø på fjeldslåtter: Våge!, Torpen! 

Utbredt over hele den palaearktiske region. 

Den av Helliesen som L. transversus anførte art er L. rugosus Hbst. 

12. Lathridius (Enicmus) rugosus MHersbt, Thoms., Reitt., 

Ganglb. 

Ikke almindelig, utbredt over den sydlige og centrale 

del av landet; findes særlig på træsop. 

Kristiania omegn!, Biri!, Gran!, Østre Slidre!, Houg- 

sund!, Kongsberg!, Sansver!, Eidsfos!, Seljord!, Kragerø 

(Ullmann)! Næs 1 Suldal (Helliesen)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Middelhavs- 

landene. 

15. Lathridius (Enicmus) fungicola Thoms., Reitt., Ganglb. 

Sjelden, men sandsynligvis utbredt over hele landet, 

findes på samme steder som foregående art. 

Kristiania!, Torpen!, Kongsberg!, Sansver!, Målselv- 

dalen (Schneider)! 

Utbredt over Nordeuropa, Tyskland og Østerrig-Ungarn. 

*14. Cartodere ruficollis Marsh., Reitt., Ganglb. = OC. collaris 

Mann., Thoms. 

Sjelden, er hittil kun funden ved Haar på Jæderen av 

Collett! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Middelhavslandene 

og Nordamerika. 
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15. Cartodere filiformis Gyllh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Sjelden, hittil kun funden ved Kristiania av Siebke. 

Har samme utbredelse som foregående art. 

16. Corticaria pubescens Gyllh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Temmelig almindelig over den sydlige del av landet, 

går nord til Saltdalen. 

Drøbak (Warloe)!, Kristiania omegn!, Toten!, Gjøvik 

(Warloe)!, Biri!) Fåberg (Ullmann)!, Bagn (Ullmann) og 

Grindaheim! i Valders, Gran!, Ringerike (Seip)!, Kongs- 

berg!, Kragerø og Kristianssand (Ullmann)! Saltdalen 

(Hagemann og Schneider)! 

Utbredt over hele den palaearktiske region samt Amerika 

og Australien. 

Helliesens GC. pubescens Gyll. er C. crenulata Gyll. 

17. Corticaria crenulata Gyllh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Denne art synes hos os å være bunden til å leve i 

opkastet, råtnende tang langs kysten, hvor den undertiden 

kan træffes 1 mængde. 

Den er hittil kun funden omkring Kristianiafjorden: 

Fredriksstad og Hankø (Helliesen)! Drøbak!, Næsøen 1 

Asker!, Bygdø!, Hovedøen! ete. 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Sibirien. 

*18. Corticaria fulva Comolli, Reitt., Ganglb. = UC. hørtella og 

flavescens Thoms. 

Av denne hos os hittil ikke iakttatte art har jeg fundet 

et enkelt eksemplar i min kjelder, Kongsberg juli 1901. 

Utbredt over hele verden. 

*19. Corticaria umbilicata Beck, Reitt., Ganglb. = OC. cylin- 

drica Thoms. 

Av denne hos os hittil ikke fundne art har jeg under 

trykningen av dette arbeide fåt tilsendt et eksemplar fra 

Schneider, fundet ved Neiden i Syd Varanger *7 1901 og 

flere fra Lysholm fundne sammesteds. 

Utbredt over den største del av den palaearktiske region. 

20. Corticaria impressa Oliv., Ganglb. = U. denticulata Gyllh., 

Thoms. = C. longicormis Reitter Best. Tab. nec Herbst. 
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Temmelig almindelig og utbredt over hele landet liketil 

Saltdalen. 

Fredriksstad (Helliesen)!, Kristiania omegn almindelig!, 

Vestre Gausdal!, Vaage!, Aal i Hallingdal (Strand)!, 

Gran!, Hougsund!, Holmestrand (Helliesen) !, Farsund (tal- | 

rig under tang, likesom foregående)! Trondhjem (Lysholm)!, 

Saltdalen (Hagemann og Schneider)! 

Utbredt over den største del av Europa. 

91. OCorticaria lappomica Zett., Thoms. 

Utbredt og temmelig almindelig over hele det nordlige 

Norge samt over det centrales alpine egne; den findes 

også, men sjeldnere i subalpine skogtrakter. 

Gran!, Gausdal !!, Våge!, Storhølisæter ved Vinstra! Tvin- 

dehaugen! og Memuruboden (Warloe)! med flere steder i 

Jotunfjeldene!, Østre Slidre!, Torpen!, Røros!, Saltdalen 

(Hagemann)!, Målselvdalen (Schneider)!, Skjervø og Bosse- 

kop i Alten (Zetterstedt). 

Forøvrikt funden i svensk Lapland samt i Finland helt 

ned til Åbo-trakten. 
Den af Helliesen under navn av C. denticulata fra Mjøsvatn 1 Tele- 

marken opførte art er sandsynligvis ogsaa C. lappomica. 

29. Corticaria foveola Beck, Thoms. opusc., Reitt., Ganglb. 

Sjelden, på mugsop på gran- og furutrær; utbredt over 

en stor del av det sydlige og centrale. 

Kristiania omegn!, Bii!, Gran!, Ringerike (Ullmann)!, 

Hamre ved Ekern (på mugsop i grankongler); Kongsberg! 

Utbredt over Nordeuropa samt Tyskland og Østerrige. 
Helliesens C. foveola Beck er C. impressa Ol. 

593. Oorticaria abietum Motsch., Ganglb. = depressa Thoms. 

opuse. = Mannerheimi Reitt. 

Temmelig sjelden i vore nåleskoge; utbredt over det 

sydlige og centrale og går like nord til Vefsen. 

Drøbak!, Lysaker og Snarøen ved Kristiania!, Vang og 

Ringsaker på Hedemarken!, Biri!, Vestre Toten!, Torpen!, 

Jævnaker!, Ringerike (Seip)!, Kongsberg!, Larvik!, Hat- 

fjelddalen og Klovimoen i Vefsen (Strand)! 

Forøvrikt utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 
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*924. 

+96, 

Corticaria linearis Payk., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Temmelig sjelden i vore nåleskoge, har maaske en 

noget nordligere utbredelse end foregående; går nord til 

Røros og høiere tilfjelds. 

Kristiania omegn!, Vang på Hedemarken!, Gausdal!, 

Våge!, Røros!, Storhølisr. ved Vinstra!, Vestre Toten!, 

Gran!, Kongsberg!, Larvik!, Kragerø (Ullmann)! 

Forøvrikt utbredt over Nordeuropa, Tyskland, Østerrig 

og Sibirien. 

Corticaria lateritia Mannh., Belon, nec bella Redtb. 

Denne sjeldne art adskiller sig fra U. bella Redtb. først 

og fremst ved, at 7 mangler den brede og dype indtryk- 

ning paa dte ventralsegment; den er desuten betydelig 

lysere av farve, med noget kortere følehorn og bredere 

brystskjold. 

Meget sjelden. Kun funden ved Lysaker og Snarøen 

ved Kristiania tidlig om våren på stubber efter nyfældte 

grantrær!, samt på Snarum! og på Lauerudmoen ved 

Kongsberg på friske furustubber! 

Også funden i Finland og efter Grills katalog 1 Sverige. 

Corticaria Eppelsheimi Reitt., Ganglb. 

Meget sjeiden og enkeltvis, men synes å være utbredt 

over størstedelen av østlandet. 

Næsset i Bundefjorden ved Kristiania!, Ringsaker!, Biri!, 

Østre Slidre! og Kongsberg! 

Forøvrikt funden i Østerrig, Tyskland og Finland. 

Corticaria lomgicollis Zetterst., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Almindelig 1 tuer hos Formica rufa og nærbeslæktede 

arter; utbredt over hele det sydlige og centrale Norge, 

hvor den går så høut tilfjelds, som der findes Formica rufa. 

Drøbak!, mangesteds 1 Kristiania omegn!, Eidsvold!, 

Røros!, Våge!, Storhølisr. ved Vinstra!, Fulsendboden i 

Østre Slidre!, Torpen!, Gran!, Jævnaker!, Næs 1 Halling- 

dal (Strand)!, Ringerike (Seip)! Gulskogen! Skoger m. fl. 

steder i Drammens omegn!, Fiskum !, Kongsberg!, Larvik!, 

Eidanger! 
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Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Caucasus. 

28. Corticaria serrata Payk., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Ikke sjelden, særlig 1 kjeldere; hittil kun funden 1 det 

sydlige. 

Fredriksstad (Ullmann)! Rygge (Sig Thor)!, Kristiania 

omegn!, Toten!, Biri!, Våge!, Gran!, Kongsberg!, Kragerø 

(Ullmann) 'og Grimstad (Ellingsen) ifølge Helliesen, Kri- 

stianssand (Ullmann)! 

Utbredt over omtrentlig hele verden. 

*29. Corticaria saginata Mannh., Reitt., Ganglb. 

Meget sjelden, tilhører kun de nordlikste dele av landet, 

hvor den er funden ved Storjord i Saltdalen av Hagemann! 

og ved Skoganvarre (Lysholm)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa. 

30. Corticaria elongata Gyllh., Thoms., Reitt., Ganglb. 

Temmelig sjelden, men utbredt helt nord til Trondhjem. 

Kristiania omegn!, Asker (Helliesen), Nordtorpen (i nylig 

indbjerget hø på en fjeldslåt)!, Valders (Helliesen), Skoger 

ved Drammen!, Borre !, Kragerø (Ullmann), Smølen (Siebke), 

Trondhjem (Lysholm)! 

Utbredt over største delen av den palaearktiske region 

samt Nordamerika; også funden på New Zealand og St. 

Helena. 

31. CVorticaria ferruginea Marsh., Thoms., Ganglb. = UC. fene- 

stralis Reitt. 

Almindelig 1 huse og utbredt over hele landet. 

Kristiania omegn!, Stange og Ringsaker på Hedemarken!, 

Drammen (Collett), Darbu!, Kongsberg!, Brevik!, Vest- 

fjorddalen 1 Thelemarken! Kragerø og Jomfruland (Ull- 

mann)!, Røros!, Målselvdalen (Schneider)!, Skoganvarre 

(Lysholm)! Strand i Sydvaranger (Schneider)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa, Caucasus, Sibirien 

og Nordamerika. 

32. Corticaria (Corticarina) gibbosa Herbst., Thoms., Reitt., 

Ganglb. 

Almindelig og utbredt over hele landet like til Saltdalen 
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Moss!, Drøbak (Warloe)!, Kristana omegn!, Lille- 

strømmen!, Aamot! og Tyldalen (Siebke) i Østerdalen, 

Biri!, Gran !, Nedre Eker!, Drammen (Collett)!, Kongsberg!, 

Ulefos, Skien og Porsgrund (Strand)! Kristianssand (Ull- 

mann)! Aardal, Nærstrand og Saude i Ryfylke (Helliesen), 

Lærdal i Sogn (Strand)!, Saltdalen (Hagemann)! 

Utbredt over den største del av verden. 

33. Oorticaria (Corticarina) similata Gyllh., Thoms., Reitt., 

Ganglb. 

Ganske almindelig, har en mere sydlig utbredelse end 

foregående art. 

Hvaløerne (Strand)!, Drøbak!, Kristiania omegn!, Biri!, 

Gran!, Ringerike (Ullmann)!, Hougsund!, Fiskum!, Kongs- 

berg!, Sansver!, Skoger ved Drammen!, Langøen ved 

Holmestrand!, Larvik!, Skien (Strand)!, Tvedestrand (Hel- 

liesen), Kvalben på Jæderen (Helliesen), Lærdal i Sogn 

(Strand)! 

Utbredt over Nord- og Mellemeuropa samt Sibirien. 

34. Corticaria (CVorticarima) fuscula Gyllh., Thoms., Reitt, 

Ganglb. 

Almindelig overalt i det sydlige, såvel i kystegnene som 

inde i landet, men synes neppe gå så høit tilfjelds som 

op i sæterregionen. Den går i det nordlige helt op til 

Tromsø og Syd Varanger. 

Utbredt over den største del av den palæarktiske region; 

også funden i Sydamerika. 

Såvel av Siebke 1 hans ,Enumeratio Insectorum Norvegi- 

corum* Fasc. Il, som av Helliesen opføres Corticarta (Melano- 

phthalma) tramsversalis Gyllh. som funden av den første ved 

Kristiania og av den anden som funden ved Kragerø av Ullmann. 

Jeg har gjennemgåt både Siebkes og Ullmanns samlinger, 

forsåvidt disse slækter angår, men har ikke kunnet finde arten 

blandt de undersøkte dyr. Jeg har heller ikke selv nogensinde 

fundet denne art. Jeg opfører den således ikke som norsk. 

Trykt 3ite decbr. 1901. 
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Om skeletlevningerne af en kvinde fra vikingetiden, begraven 

med vaaben og hest paa Nordre Kjelen i Aasnes. 

Af | 

Gustav Guldberg, 
professor dr, med. 

Foredraget i Videnskabs-Selskabets math.-naturvidensk. klasse d. 27de septb. 1901. 

FR universitetets oldsagssamling fik det anatomiske institut 

oversendt nogle skeletlevninger af et menneske og knoklerne af 

en hest. Disse skeletdele var fundne den 12te august 1900 paa 

gaarden Nordre Kjølen i Aasnes præstegjæld, Solør (Hedemar- 

kens amt), hvor en kjæmpehaug var bleven udgraven. 

Det menneskelige skelet hvilede paa et lag af næver, 

som laa paa et bræt, der var gjort af 5 cm. tykke planker; under 

disse var der ogsaa et lag med næver. Ved siden af skelettet 

og mellem dettes knokler fandt man: et sværd, en øxe, nogle 

pilespidse, en spydspids, og under skelettets hode laa en skjoldbule; 

alle disse vaaben var af jern og af den form, som man kjen- 

der fra den senere vikingetid, antagelig fra aar ca. 950 

e. Chr. 

Ved menneskebenenes fødder laa skelettet af en hest. 

Nær ved denne sidstes hode fandt man jernresterne af et bidsel. 

Medens menneskeknoklerne var stærkt medtagne, saaat kun en 

ringere del af skelettet blev indsendt, viste hesteknoklerne sig 

særdeles godt konserverede. 

Vid.-Selsk. Forh. 1901. No.2. 1 
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Jordhaugen, hvori dette fund blev udgravet, var saa stor, 

at noget mere end 2 meter jord bedækkede de fundne levninger. 

At forklare sig den store forskjel i de menneskelige og de p 
| 

dyriske skeletdeles konserveringstilstand synes ved første øieblik 

noget vanskelig. Imidlertid oplystes der om, at der lige bag 

menneskeskelettets hode laa en stor sten 1 haugen, og ved siden 

af stenen var der et hul, hvori vistnok vand kunde have samlet 

sig og staaet i længere tid. Menneskeskelettet har da 1 større 

grad været udsat for aarstidernes afvexlende væde og tørke, 

hvilket mere end andet bidrager til at morskne og ødelægge 

knoklerne. Dertil kommer, at menneskeskelettet har tilhørt et 

spædbygget individ, hvis knokler viser en meget graeil bygning, 

hvorfor de har havt ulige mindre modstandsevne end de robuste 

hesteknokler, der besidder en langt betydeligere masse af kom- 

pakt bensubstans. 

Medens vaabnene og de øvrige oldsager opbevares af gaar- 

dens eier, hr. proprietær Å. Bjørneby, blev skeletdelene velvil- 

ligst overleveret universitetet som gave og opbevares paa det 

anatomiske institut. 

Skeletlevningerne af mennesket. 

Der fandtes kun levninger af 1 — et — imdivid. Hr. cand. 

G. Mørk, assistent ved universitetets oldsagssamling, der reiste op 

til stedet og besigtigede dette efter udgravningen, kunde ikke 

komme paa spor efter, at der havde været flere end ét menneske- 

individ begravet 1 gravhaugen. I mer end 1.50 m. afstand fra 

skelettet undersøgtes omraadet saa nøle som muligt, uden at 

noget andet fandtes. 

De modtagne levninger bestaar af følgende dele, der alle 

viser sig skjøre og i mere og mindre grad medtagne: 

Et kranium med underkjæve; af hjerneskallen mangler hele 

baghodet samt høire tindingben; den er desuden trykket 

ind paa høire side. då 

10 mere og mindre fuldstændige hvirvler (vertebræ). 

5 ufuldstændige ribben (costæ). 
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Af Overlemmerne: 

Høire kraveben (clavicula). 

Ledskaalpartiet af de to skulderblade (scapulæ). 

Af overarmbenene (humeri): høire diaphyse og et stykke af 

venstre diaphyse. 

Af underarmen: øverste ende af venstre radius. 

Af Underlemmerne: 

Begge femora, men meget ufuldstændige. 

Begge tibiæ, endnu mere ufuldstændige, samt et stykke af talus. 

1. Hodeskallen. Ligesom de øvrige skeletdele viser 0og- 

saa denne en meget spinkel bygning, uden fremtrædende skarpe 

udspring eller processer, idet disse har en afrundet form med afrun- 

dede konturer. Suturerne er tydelige. Paa grund af manglende 

baghodeben kan flere af hjernekassens limeære maal, nemlig 

største bredde og længde, ikke tages, men ved den kranioskopiske 

undersøgelse alene er man ikke i tvil om hodeskallens udpræ- 

gede dolichocephale form, uden at man kan bestemme dens grad. 

Følgende lineære maal af hjerneskallen er foretaget 

efter det tyske schema (Frankfurter Verståndigung): 

Mmdstefpandebreddeter au AN 06 mim. 

Hjælpehøide* >: afstanden fra forreste rand af fora- 

menimagnumiblibresma gre mA SØRNES 

BER lpesrehsidesr re NN LE 

Skallens basallængde >: fra forreste rand af foramen 

magnum til sutura naso-frontalis . . . . . . 935— 

Fænsdeiat pars bastans ++ Tu 2 ØDE 

Ansigtsskallens lineære maal: 

Pnsjeisbreddenr 0 te SST 906050 

istetsbodendr (MS Sr 0 AE 

Økreransretshørden 4105 uaosadre ben 6590 3 

Næsehøiden . . .. ER Doe ME 

Næseaabningens største bredde . . , . +20 19 — 
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Øienhuleindgangens største bredde . . . . . . . 85 mm. 

— — > høide 2 SJM SER 

Ganens lengder PETE 5 — 

— bredde NE EE 

— bredde ved dens bagerste rand . . . . . 36 — 

Ansigtets profillængde efter prof. Kollmann. . . . 875 — 

De af disse maal beregnede indices viser følgende værdier: 

Ansigts-index (efter Virchow) = 119 — altsaa en meget smal 

ansigtsskalle, da index betydelig overstiger 90. 

Overansigts-index (efter Virchow) = 69.3, hvilket ogsaa 

viser den smale ansigtsform. 

Øienhule-index er 82.8 — altsaa mesokonchie. 

Næse-index er 45, altsaa udpræget leptorrhimå. 

Ganeindex er 86, altsaa brachystaphylimi. 

2. Underkjæven er nogenlunde vedligeholdt; den mangler 

kun høire condylus artieularis og lidt af venstre angulus. Tæn- 

derne er vel konserverede; der mangler her venstre hjørnetand 

og første venstre præmolar. Underkjæven viser den samme 

gracile bygning med lidet fremtrædende promimentser som hode- 

skallen: saaledes er linea mylohyoidea og obliqva lidet frem- 

trædende, foramina mentalia smaa og 41 mm. fjernet fra hin- 

anden i ret linte. Proc. coronoideus lav og bred, angulus (høire) 

kraftig, mentum velformet og noget fremspringende. 

Underkjævelængden fra bagerste rand af ramus til midt paa 

gener . JG TORG aE 

Medianhøiden, fra underranden til alveolarranden. 929 — 

Høiden af ramus mandibulæ, fra angulus til proc. 

coronoideus, (proc. condyloid. paa den side var 

defekt) . . > 2 0 RE 

Omfanget af underkjæven — fra angulus til angulus 88 — 

Den lige afstand mellem begge anguli er ca. 83 — 

Vinkelen, som angulus danner med corpus, ca. 110. 

Jeg tilfører her desuden to andre maal, som har interesse 

med hensyn til alveolarprocessens udvikling: 
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Afstanden i ret linie langs alveolarprocessens øverste 

rand fra bagerste rand af ramus til midt imellem roden af 

begge dentes ineisivi = 81 mm. 

Afstanden fra bagerste rand af 3die molartand til 

øverste aiveolarrand mellem begge fortænder =56mm. 

Den tilsvarende paa overkjæven var noget mindre, nemlig 52 mm. 

Alle tænder er vel udviklede, og paa molarerne ser man 

tydelig slid paa tyggefladerne. Denne tyggefladernes afslidning 

er mest udpræget paa iste molar (6-aarsmolaren) og paa præ- 

molarerne; de viser saameget afslidning, at man ser dentinmas- 

sen lidt udhulet mellem emaljen.  Derimod er 2den molar min- 

dre slidt, og die molar eller visdomstanden viser kun ubetydelige 

afslidningsmærker. Denne sidste er som hos nutidens befolk- 

ning mindre end iste og 2den molar, men er forøvrigt meget 

vel udviklet, staar 1 samme høide som de øvrige og har saavel 

2 — to — lingvale som labiale knuder vel udviklede. 

Efter tændernes fuldstændige morfologiske udvikling og af- 

slidning at dømme har dette individ været fuldvoxet, ialfald 

over 20 aar, men har visselig været adskillig under de firti, 

for hvilket de bagerste molartænders forholdsvis ringe afslidning 

og skallesuturernes tydelighed maa tjene som bevis. 

Af de bevarede ti hvirvler var de 4 halshvirvler, nemlig 

atlas, epistrophæus, 3die og 6te halshvirvel; de øvrige 6 var 

brysthvirvler. Kun fire var komplette, nemlig 1ste, 2den og die 

halshvirvel samt ste brysthvirvel; de øvrige viste sig mere og 

mindre defekte. De samme smaa dimensioner og den noget 

spinkle bygning finder man ogsaa hos disse hvirvler og hvirvel- 

stykker. De viser sig imidlertid fuldt udviklede, har ingen epiphy- 

ser, saaat dette forhold ogsaa angiver, at individets alder maa 

have været over tyve aar. 

Overlemmernes knokler. 

Høire clavicula var vel bevaret, men manglede sin sternale 

ledende. Dens længde kan anslaaes til mellem 13 og 14 ctm. 

At den sternale ledende mangler, kan muligens hidhøre fra, at 

sammensmeltningen med den her meget sent optrædende epiphy- 
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sebenkjerne ikke var færdig. Dette kunde da tyde paa, at indi- 

videt var død inden sit 25de aar eller der omkring. 

De to stykker af skulderbladets ledparti viser fuldstæn- 

dig sammenvoxning af den her sent optrædende epiphysekjerne, 

hvilket igjen beviser, at individet har været over 20 aar. 

Af overarmknoklerne var kun diaphyserne bevarede; 

vr PE 

ledenderne var ialfald ikke med. Den høire, bedst vedligeholdte, — 

var 24 ctm. lang. 

Underlemmernes knokler. 

Begge laarknokler var sterkt medtagne; medens endnu 

lidt af knæknokerne var bevarede, fandtes intet af øverste led- 

ende. Den høire har en længde af 88 ctm.; 1 hel tilstand vilde 

længden mindst have været 40 ctm., antagelig mellem 41 og 42 

ctm. Begge viser de en betydelig platymeri med index pla- 

tymericus = 72.4, hvilket stemmer med, hvad jeg har fundet 

hos andre skeletter fra vikingetiden og den ældre jernalder. 

Begge skinneben (tibiæ) er ogsaa stærkt medtagne. Medens 

man kan se noget af knæledsfladen, savnes nedersle ledende 

(ankelpartiet) paa begge to. Den høire, som er bedst bevaret, er 

28 ctm. lang. I uskadt tilstand har den sandsynligvis havt en 

længde af omkring 32 ctm. 

Ved undersøgelsen af disse knokler, som desværre er nok- 

saa stærkt beskadigede, fremgaar det med al tydelighed, at de 

har tlhørt et meget spædbygget individ, der har været over 

20 aar gammelt (fuldstændig synostose mellem occiput og os sphe- 

noideum, tændernes udvikling og kun lidet slid paa visdomstanden, 

hvirvellegemerne uden epiphyser), men hvis alder dog ikke kan 

have været særdeles fremrykket, sandsynligvis ikke engang naaet 

det 30te aar, hvorom der imidlertid intet sikkert kan siges; men 

de tydelige suturer og claviculas afstødte sternalende samt den 

forholdsvis ringe slidning af de 2 bagerste molartænder taler be- 

stemt for alderen mellem det 20de og 30te aar. 
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Med hensyn til spørgsmaalet om individets kjøn tyder den 

hele benbygnings spinkelhed og gracile form paa, at det har 

været en kvinde.  Vistnok har man ikke bækkenbenene, ei 

heller er de lange extremitetknokler saa komplette, at legems- 

høiden kan beregnes efter de Manouvrierske tabeller, men ved 

det hele totalindtryk og ved at sammenligne de enkelte knokler, 

specielt clavicula og kraniet, med andre fra vikingetiden, faar 

man bestemt det indtryk, at der her foreligger skeletdele af en 

kvinde.. Sammenlignes dette kranium med kvindekraniet fra 

Offersø, der hidhører fra det Sde aarh. e. Chr., ser man ogsaa 

paa dette sidste en spinklere og gracilere bygning sammenlignet 

med mandskranierne; navnlig bemærker man de mere udviskede 

lineæ temporales og svagere fremtrædende forhøininger 1 det hele. 

Det her omhandlede kranium fra Nordre Kjølen i Aasnes 

har et langt og smalt ansigt, med smalt næseparti (leptorrhini) 

og middelsrunde øienhuleaabninger (mesokonchie). Øienbryns- 

buerne, arcus superciliorum, og pandebulerne, tubera frontalia, 

er meget lidet fremtrædende; det samme er tilfælde med tubera 

parietalia. Der er en tydelig skjævhed 1 overansigtet, fremkaldt 

ved en asymmetri hos pandebenet, idet afstanden fra nederste 

ende af sutura coronalis til processus zygomaticus paa pande- 

benet er 21/2 ctm. paa høire side, men nærmere 2 ctm. paa 

venstre side; dertil er den hele ansigtsflade dreiet noget til venstre 

side. 

Sammenholder man de forskjellige momenter, saa maa jeg 

drage den slutning, at menneskeskelettet i den udgravede kjæmpe- 

haug paa Nordre Kjølen i Aasnes har tilhørt en kvinde, der 

ved sin død har været voxen, men dog af ung alder, sikkerlig 

over 20 aar, men neppe opnaaet det 380te. En kvinde begravet 

med sine vaaben og sin hest bringer tanken uvilkaarlig hen paa 

sagaens ,skjoldmøer*; det er jo heller intet i sagaerne, der taler 

imod rigtigheden af den her fremholdte tydning af fundet. Flere 

steder omtales der, at kvinderne var med i kampen og bar sine 

vaaben som mændene. Det laa da nær, at saadanne ogsaa fik 

en til sin livsgjerning svarende begravelse. 
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Skelettet af hesten. 

De foreliggende hesteknokler er særdeles vel bevarede, men 

med hensyn til antallet mangler der vistnok en del paa at være 

et komplet skelet. 

Hodeskallen er ituslaaet 1 baghodet og issen, men forøv- 

rigt vel bevaret og forsynet med gode tænder. 

Af hvirvlerne forefindes 23 stykker foruden korsbenet, og 3 

af ribbenene ca. 30 mere og mindre komplette stykker. 

Af extremitetknoklerne foreligger skulderbladene, over- og 

underarmsben samt mellemhaandsbenene; ligeledes var bækkenet 

meget godt konserveret ligesom laar- og skinnebenene samt mel- 

lemfodsbenene, medens haandrodens og fodrodens knokler og 

tæerne er mangeliulde. 

Disse hesteknokler fra vikingetiden kan frembyde adskillig 

interesse for studiet af vore forfædres heste særlig med hensyn 

til ,hesteracen*. Imidlertid er det indsamlede materiale endnu 

for ufuldstændigt til videregaaende slutninger; men da der næsten 

altid findes hesteknokler ved udgravninger fra denne tid baade 

i mands- og kvindegrave, haaber jeg om ikke altfor længe at 

kunne faa indsamlet det nødvendige materiale. Som bekjendt 

fandt man ogsaa ved vikingeskibet fra Gokstad (Sandefjord) 

knokler af en hel del heste, 1alt 12 individer; men desværre er 

kun forholdsvis faa knokler bevarede af denne talrige flok. 

Ønskeligt vilde det være, om man for fremtiden vilde tage 

vare paa de fundne knokler, baade af mennesker og dyr, og > 

indsende dem til universitetet. 

Trykt 1. februar 1902. 
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Historisk-filosofisk Klasse. 18de Januar. 

(Formand: Lieblein). 

1. Gustav Storm holdt et Foredrag om Skiringssal og 

Sandefjord. 

Foredraget er trykt i Norsk Historisk Tidsskrift 1901 S. 

214—37. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 25de Januar. 

(Formand: Brøgger). 

1. N. Wille gav en Oversigt over den Botaniske Haves og 

det Botaniske Museums Udvikling 1 det sidste Aarhundrede 

samt fremviste Portrætter af norske Botanikere fra den første 

Halvdel af det 19de Aarhundrede. 

2. Alf Guldberg paaviste, hvorledes et System simul- 

tane lineære partielle Differentialligninger af iste Orden kan 

tilfredsstilles af en diskret Fladeskare uden at danne et fuld- 

stændigt System. 

3. R. Collett refererede kortelig Indholdet af et Arbeide 

over Norges Fiske-Fauna: ,Meddelelser om Norges Fiske 1 Aarene 

1884—1900*. Første Afdeling. Det hele Arbeide, der vil ud- 

komme 1 3 Afdelinger, danner det 3die Hovedsupplement til det 

tidligere udkomne Skrift ,Norges Fiske*. 
1 
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Fællesmøde $de Februar. 

(Præses: Mohn). 

1. Prof. Wille holdt en Mindetale over Selskabets nys 

afdøde Medlem, Prof. Dr. Jacob Georg Agardh. Selskabet 

hædrede hans Minde ved at reise sig. 

2. Dr. Bing behandlede ,Den Holbergske Komedie*. 

Foredraget er trykt i ,Nordisk Tidskrift* for 1901 S. 

493—515. 

3. Mourly Vold mindede om Selskabets nysbortvandrede 

Medlem, Universitetsstipendiat Dr. H. C. Hansen, hvis eien- 

dommelige store filosofiske Begavelse og energiske videnskabelige 

Virksomhed han fremholdt, — Udtalelser, hvortil Selskabets 

Medlemmer sluttede sig ved at reise sig. 

Historisk-filosofisk Klasse. 22de Februar. 

(Formand: Lieblein). 

1. Sophus Bugge fremsatte den Formodning, at Dovre 

ikke er et Gaardnavn, som efter Kristendommens Indførelse er 

gaaet over til Sognenavn (Rygh), men at det oprindelig har 

været Bygdenavn og betyder Fjelddal. 

2. Dernæst omhandlede han Folkenavnet Nordmænds Ælde, 

som han antog nærmest var opkommet ved Rigets Samling 

under Harald Haarfagre. Men han fremholdt, at man paa 

Rökstenen finder Kongenavne, som synes at gaa igjen hos 

Jordanes og i Flatøbogens Kongerækker (Radulf, Rodulf), der 

kunde tyde paa en delvis Samling af norske Stammer (ialfald 

ved en enkelt Leilighed) i ældre Tid, kanske alt i det 6. Aarh. 

G. Storm udtalte sin Tilslutning til Bugge med Hensyn 

til Folkenavnet Nordmænds Alder. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 15de Marts. 

(Formand: Brøgger). 

1. C. Størmer viste i Anledning af Dr. Alf Guldbergs 

Foredrag i forrige Møde, at det af Dr. Guldberg paaviste Fak- 
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tum, at to lineære partielle Differentialligninger, der ikke danner 

et fuldstændigt System, alligevel kan have direkte Integralflader 

fælles, egentlig ikke var noget nyt, da det fremgaar som ganske 

specielt Tilfælde af et meget almindeligere Resultat af Sophus 

Lie i hans Undersøgelser over Ligningssystemer, der tilsteder 

infinitesimale Transformationer (se Lie-Engel: —Theorie der 

Transformationsgruppen I Kap. 7 u. 14). 

Alf Guldberg bemærkede hertil, at det af ham omtalte 

Tilfælde kun var et specielt Tilfælde af det almindeligere Pro- 

blem at bestemme de diskrete Løsninger ved partielle Differen- 

tialligninger af hvilkensomhelst Orden, og nævnte et saadant 

Tilfælde, der ikke lod sig aflede ved den af Foredragsholderen 

nævnte Fremgangsmaade. 

2. Overlærer Palmstrøm gav et Resumé af det nedenfor 

aftrykte Brev fra Dr. G. Valentin (Oberbibliothekar an der 

Königl. Bibliothek in Berlin). 

Sehr geehrter Herr! 

Erst Ende December des vorigen Jahres sind die Viden- 

skabsselskabets Skrifter des Jahres 1900 der königl. Bibliothek 

zugegangen; daher habe ich erst in diesen Tagen EFinsicht in 

Ihren Artikel No. 3 ,Einige zahlentheoretische Probleme* neh- 

men können. Dieser Aufsatz interessirte mich besonders, weil 

ich schon im Juni 1874 und im Nov. 1882 dasselbe Thema be- 

treffende Untersuchungen, die ich aber nicht publicierte, ange- 

stellt habe. Schon die alten griechischen Sophisten sprachen 

von ceyklischen Zahlen und verstanden darunter die 5, 25, und 6, 

weil ihre Quadrate wieder auf dieselben Ziffern endigten. Dies 

gab mir seinerzeit die Veranlassung, die allgemeine Lösung der 

Gleichung (ich behalte meine Bezeichnung bei, weil mir dieselbe 

gelåufiger ist, als die Ihrige) 

1) p,.?=10"a,+ pr zu suchen, Wo p,. eine m-ziffrige 

Zahl bedeutet. Die gefundenen Resultate decken sich selbstver- 

ståndlich mit den Ihrigen, insbesondere die beiden Gleichungen 
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9) Pa+Hpn=10"+1 und 

3) Pa+1 = 10"b,+1 4 Pa 

Die Gleichung (3) in Verbindung mit (1) ergab mir auch 

den nach meiner Meinung einfachsten Algorithmus, die Zahlen 

Pr zu berechnen. Aus (3) folgt nåmlich: p,=10B, +,- 

Setzt man dies in (1) ein, indem man zugleich fir pi, die be- 

kannte Zahl 5 setzt, so erhålt man: 

(10B, + 5)* == 10"4, +10B, +5 

100B,?* +100B, + 25 — 5 — 10B, = 10", 

10B,?*+ 10B, +2 — B, =10""4, 

Damit nun die linke Seite durch 10 theilbar sei, muss 

man B, =2+10B, 

setzen u. erhålt dann B,*+ B, — B, = 10", 

Hier fir B, den gefundenen Werth eingesetzt, giebt 

100B,* + 50B, + 6 — B, =10"",.  Wird nun 

B, =6+10B, 

gesetzt, so ist die linke Seite wieder durch 10 theilbar und man hat 

10B,* +5B, — B, =10"q,. 

Setze ich hier fir B, (aber vorlåufig mecht för B,?*) den 

eben gefundenen Werth, so ist: 

10B,* + 50B, + 30 — B, =10"4, woraus folgt: 

| B, =0 + 105", 

mithin: B,*+5B, +83 — B, =10""*a, Her fir Bu 

B, die Werthe eingesetzt, giebt: 

100B,* +120B, + 50B', + 39 — B', = 10", 

folglieh: B',=9+10B, 

u.s. w. Die Zahlen 5 (=,), 2,6,0, 9 ergeben nun p, = 9062 



5) 

Auf diese Weise habe ich ohne allzugrosse Mihe die Zahl 

P20= 99 256 259 918 212 890 625 

gefunden, aus der nach (2) p'39=07 748 740 081 787 109 376 

folgt. Wåre es nun möglich, dass die Zahl p, von irgend einem 

gewissen m an periodisch wirde? In diesem Falle misste 

4) P2n = 10" + pa = pu (10 41) 

sein. Da aber p.2, =0 (mod. 57”) und p, =0 (mod. 5”) ist, so 

wiirde aus (4) 10” + 1 =0 (mod. 5”) folgen, was nicht angångig, 

also kann die Zahl p, nicht periodiseh werden. Dagegen folgt 

aus (1), wenn man beide Seiten mit p, multipliciert, 

7 DE = 10”a, Pan FP DE == 10”a, (pm -- 1) + Dn == 10" 4, + DPn 

und wenn man in gleicher Weise fortfåhrt und beide Seiten mit 

einer beliebigen Potenz von p, multipliciert, so erhålt man: 

Pnå = 10"0, + Pa 

d. h. die Zahl p, (u. ebenso p,), welche die Gleichung (1) be- 

friedigt, hat die Eigenschaft, dass irgend eine beliebige Potenz 

derselben in ihren Endriffern mit p, (oder p,) iibereinstimmit. 

Waåhrend aber för i=2 die Zahlen p, und p'% die ein- 

zigen sind, welche die Gleichung (1) befriedigen, so ist dies fir 

i =3 nicht mehr der Fall. Die Gleichung 

5) Pu? =10"a,, + Pa (hier hat a, natirlich einen 

andern Werth als in (1)) 

wird durch 24+1 Zahlen und die Finheit befriedigt. Man 

kann (5) die Form geben: 

Pr (pn — 1) (p, +1)=10"4, und hieraus erhålt man 

die folgenden Auflösungssysteme: 

I Pu = 9" Pu 7 1=2, Pu FÅ =2" 42 

Pa =95"0% Pa 7 1=2%"% —2 p%, +1= 208" 
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| Pus 1503 pas HL =B%0 42 par = MB, 
Pat 1=5"0, Puma — 1=5"0", — 2 Pa = 2", Eg 

m Pus F1=52"3 Pas — 1=5"2"3 2 Paurg = Bg 

Dina —1 == Ordne (Org == 1 == DD od 3 2 På == B'3 

Dy SS == 310 v 

Pus = 1 

aus denen man mit Leichtigkeit die beiden Gleichungen 

6) Pa t+ ph = 10" 

7) Pn+1 = 10"A, + pa ableitet. 

Dem p,,, entspricht das p,, welches die Gleichung (1) be- 

friedigt, mithin 

Dun =Pn=- ++. 2890625 =folglich wegen (6) 

(Di = He 09375 

Dem p,,3 entspricht das p, der Gleichung (1), also 

Pno =Pn=.+. 71093876 und wegen (6) 

/Diyy = ++ 92890624 

Fir pm, habe ich durch einen dem obigen analogen Algo- 

rithmus 

ah er FEN gefunden, woraus wegen (6) 

Pus == 48/49 folgt. 

Får p,,, endlich findet man den Werth 

Puy => ++ 999999 und das dazugehörige ph,4 ist 

i SI 

Es giebt nun aber endlich noch ein fönftes Auflösungssystem, 

das ich mit 77 bezeichne. Multiplicirt man nåmlich in I die 3 

Factoren pP,4+ Pi 1 U- Pui + Å mit einander, so erhålt man 
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pp ES 2 M0reN gr 10702: 

dieses Auflösungssystem setzt also voraus, dass aæ, eine grade 

Zahl ist. Ist å, aber ungrade, so erhålt man das Auflösungs- 

system 

Dr =5"q" DEN PE 1 == Go Dr: al == Qn—1Q4 EG 9 

JE 
7 EE == Bn"! Dr 1 = Qn—1Qi4 LEX) FO LE 1 øp 

Bildet man nun die Differenz (ich lasse för einen Augen- 

blick den Index 1 fort) p.— p” und p”, — p (event. p', — 
dd — 01 U- PD —P"a So erhålt man 

& (pa — på) =5" (er — a/) = 2 (28 — 8) und 
=)= 2 BE) 

woraus sich ergiebt 

 (Pn1 — Pn1)=9.10" 

8) 
F (01 —20"%m1)=9.10"— 

Man kann demnach aus den Zahlen p,, und p%1 auch 

die Zahlen p”,,1 und p”,1 bestimmen, und dies ist der Grund, 

warum ich dies Auflösungssystem mit 1" bezeichne. 

Die Werthe för die Zahlen p”,, und p'”1,1 werden also sein 

25 75 die schon in I enthalten sind, dann 

ferner 

125 875 

5625 4375 

40625 59375 

390625 609375 

17890625 21093875 

von denen die Summe zweier gleichziffrigen wieder 10” ergiebt, 

wie aus (8) folgt, denn es ist 
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=> (Don å) E (01 —0"m)=0 

Pu FL ni =10"=p%,1 +P"%- 

Öberhaupt gilt das Bestehen der Gleichung (6) ganz all- 

gemein för ein ungrades å. Hat man nåmlich för die Gleichung 

9) på =10"A, +p eine Lösung, d. h. ein p gefunden, so 

kann man stets daraus die Zahl p'=10" —p ableiten. Setzt 

man nun in (9) den Werth p =10" —p' ein, so erhålt man 

fir ein ungrades å 

(10* — på = 10" (10%, p') — p'å = 10"A, + 10" — p' woraus 

på = 10" [f (10".p) — A, — 1] +72" folgt. 

Die Gleichung på, = 10"a, + pPn erledigt sich sechnell; 

schreiben wir sie in der Form 

10) på — pr = Pr (Pr — 1) (p% + pr + 1) =10"a 

so haben wir oben schon gezeigt, dass die beiden Lösungen von 

(1) auch Lösungen dieser Gleichung sind, entsprechend den bei- 

den Factoren p, und pi, — 1; dies sind aber auch die einzigen 

Lösungen der Gleichung (10), denn der Factor på +p+1 kann 

nie =0 mod. 5 noch mod. 2 werden, da p* + p + 1 stets ungrade 

ist und nur =1 oder = + 2 mod. 5 werden kann. 

Multiplicirt man die beiden Seiten der Gleichung (5) mit 

pP”, so wird 

mer — 10"p,a, — Da =(45 AG + 10”a, -+ Dy — 

== 10”a, (P% SF 1) - Pn 

und wir erkennen also, dass alle Lösungen von (5) auch zugleich 

Lösungen der Gleichung 

11) PP — 10" Å, -+ Pn 

sein werden, jedoch nicht alle Lösungen von (11) erschöpifen. 

Geben wir (11) wieder die Form 
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Ph — Pu = Pa (Pn — 1) (04 + 1) (2% + 1) = 10"A, 

so entsprechen die Lösungen von (5) den Factoren p,, pn—1, 

Pn+ 1: es bleibt also noch der Factor p*%, +1 zu untersuchen. 

Soweit hatte ich im Jahre 1882 meine Untersuchungen 

dieser zahlentheoretischen Aufgabe gefåhrt; der Factor p*,+ 1 

bot mir damals oder schien mir damals grössere Schwierig- 

keiten zu bieten, die ich nicht m Kirze erledigen konnte, und 

die bald darauf beginnenden Vorarbeiten zu einer allgemeinen 

mathematischen Bibliographie, die noch jetzt meine ganze Thåtig- 

keit in Anspruch nehmen, verhinderten much nicht allein, auf 

die Aufgabe zuriickzukommen, sondern liessen sie fast ganz aus 

meiner Erinnerung verschwinden. EFrst Ihr Aufsatz rief mir 

meine alten Untersuchungen wieder in das Gedåchtniss zurick 

und hoffe ich, dass es fir Sie vielleicht von Interesse sein wird, 

davon Kenntniss zu nehmen, besonders von der Erweiterung u. 

Frledigung för den Fall 2 = 3 und der Bezeichnung der 

Sehwierigkeit för 2=5. Eimige Werthe öbrigens, welche die 

Gleichung (11) lösen und dem Factor p*, + 1 entsprechen, sind 

mir bekannt, es sind die Zahlen: 432; 568; 43; 57. 

Sollten Sie meinen, dass nach Veröffentlichung Ihrer Unter- 

suchungen es von Interesse sein könnte, auch diese weiter 

gehenden Untersuchungen zu publicieren, so wiirde ich nichts 

einzuwenden haben, wenn Sie diesen Brief m den Vidensk. 

Skrifter abdrucken lassen wollten. 

Mit dem Ausdruck meiner vorziiglichen Hochachtung zeichne 

ich als 

Ihr sehr ergebener 

Dr. Gi Valentin, 

Oberbibliothekar an der kgl. Bibliothek. 

Hertil knyttede Foredragsholderen følgende Bemærkninger. 

Den i Overbibliothekar Valentins Brev omtalte Ligning 

Pa? = 10", + Pa 

kan løses paa følgende Maade. 



Man kan have: 

il SUE — 11 

Pn + 1 =2"%"q ; 

ng USD ED i 

pr? +1=24Kk, forudsat at nm er større end 2. i 

a kan under denne Forudsætning have Værdierne 1, 2, 8, 4. 

For m=2 er pa =5"a — 1 Løsning for ua =1, 2, 4. 

2. == 4 1 

pi + 1 =2"%"9 +29 

På —- 1=2%79) 

på +1=2k, ogsaa forudsat, at n >2. 

a kan under denne Forudsætning have Værdierne 0, 1, 2, 3. 

For n=2 gir pr = 5" +1 Løsning for a«=0, 2, 3. 

3. Pn = 2" — 1 =5"B 

Dr 5 100 

Pan — 1 =2""% — 9 

pn” +1=2Kk, ogsaa forudsat, at mn >329. 

Til Bestemmelse af a og 3 har man 

ae je SE 

Denne Ligning har et Løsningssystem m< 5" << 2", 

De øvrige Løsninger er givet ved a=4 +5"%, 8=6% + 2%I 

Skal p, være mindre end 10”, maa 2 være mindre end 2", * 

d.e. PE Man kan altsaa tage t=0, 1, 2, 3. 

For n=2 gir på = 9258 Løsning for 8=0, 1, 3. 

4. pi =2""% +1 =3"8 

Pa +1=2%+2 
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Du — 1 == In 2 

på +1=9%. 

Som 1 forrige Tilfælde 4 Løsninger, naar mn >2. For n=3 

falder Løsningerne 1 3 og 4 sammen. 

5. Pa 270 hr 

Pi + 1 =5". 

Her faar vi kun en Løsning. 

6. p=2r0= 55 

Her er ogsaa bare en Løsning. 

er Varsætter: pp, —= 2" 

pr + 1=24+1 

ma 1 =220% 

7 de Ed 

Vi maa da have: 

92%? I 1=0 (mod. 5”) 

eller 2%q — (57 — 1) =0 (mod. 5”) 

Bestemmes r og s saaledes at: 

(2+V5"—1)=r+sV5"—1, 

saa tilfredsstiller x den ubestemte Ligning 

8.2" + 5u=r. 

Da s.2” og 5” er indbyrdes Primtal, kan vi af denne Lig- 

ning altid finde en Værdi «<< 5”, saaledes at vi faar p, < 10". 

8. Vi kan for m >9 sætte 

Dy = 2""% — 1 

Pn + 1 =2""% 
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Pn— 1=2"% —29 

Ppn + 1 = (2" — 1)? + 1 = Bk =5"B. 

a skal altsaa bestemmes saa, at: 

(27% — 1)? + 1 =0 (mod. 5”) 

eller (20% — 1)? — (5” — 1) =0 (mod. 5”). 

Vi bestemmer først r og s saaledes, at 

(21 Vår — fr =r+85"—1 

og dernæst a af Ligningen 

s (2"— — 1) + 54 =r 

eller 8.21 % 1 by =r +38 

Vi skal have: 9"% —1< 10" 

altsaa ga 2 DNT == 

Vi kan tydeligvis ikke have a=2"5", altsaa maa 

a< 25" 

Ligningen 

8.21% +54 =r+s 

har en Løsning a=0,, som er mindre end 5”. De øvrige 

Værdier af a er givne ved Ligningen 

a=0, + 54< 25". 

Altsaa maa pc PE= = 

Vi kan saaledes sætte f=0, 1, 2, 3. 

9. Pa = 2" % 11 

Pu + 1 =2% 12 
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Da — 1 =%% 

1042 + 1 = (20% + 1)? + 1 = % = 578. 

Løsning som 1 forrige Tilfælde. 4 Værdier af p,. 

Det bemærkes, at de af Hr. Valentin med p,,3 og Pus beteg- 

nede Løsninger i Ligningen p,?=10"4, +p, ikke er korrekte. 

For m=3 har man Værdierne 499 og 501, for mn=4 har man 

4999 og 5001 o. s. v. For m=3 tilfredsstilles Ligningen ai 

Tallene 251 og 749 og desuden af 249 og 751, som ikke ind- 

gaar 1 de af Hr. Valentin nævnte Løsninger. 

3. Th. Hiortdahl fremlagde til Trykning en Afhandling 

af Dr. A. Mjøen om ,norsk Tjære*, hvilket Arbeide var bleven 

prisbelønnet med Øvre's Guldmedalje. 

Afhandlingen er trykt blandt den math.-naturv. Klasses 

Skrifter for 1901 som No. 3: Ueber die chemische Zusammen- 

setzung des Norwegischen Holzteers. 

Fællesmøde 22de Marts 1901. 

(Præses: Mohn). 

1. Dietrichson gav en Udsigt over sine Orkneystudier I. 

Magnuskirken paa Egilsey. Foredragsholderen søgte at 

paavise, at den ældre Antagelse, at denne Kirke var en æld- 

gammel keltisk Kirke, omdediceret til St. Magnus, var urigtig, 

idet Kirken nødvendig maatte være af norsk Oprindelse og 

rimeligvis er bygget af Biskop Wilhelm I i Aarene 1135—1138. 

2. L. Faye omhandlede et Punkt i den hippokratiske 

Læge-Ed, som han mente almindelig blev urigtig oversat, nemlig 

det antagne Forbud for Læger at udføre Stensmt. Han hævdede 

derimod, at der her var Forbud mod at kastrere, selv den med 

Sten, idet han ved flere Citater fra Hippokrat, Aristoteles o. a. 

vilde vise, at man paa den Tid troede heri at se en Kur ved Sten- 

lidelser. — Til foredraget fremkom E. Schønberg med Bemærk- 

ninger. 

3. H.Reusch gav en Fremstilling af, hvorledes de moderne 

Theorier om Erosionens Virksomhed kan anvendes til Forklaring 
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af visse Træk i Norges Relief. Specielt behandlede han Sogne- 

fjorden og dens Omgivelser og gav nye Oplysninger om Ind- 

virkningen af Istidens Bræer. Disses Indflydelse havde været 

betydelig, men de vigtigste Træk i Relieffet var anlagt før. 

4. Valg paa nye Medlemmer. 

Efter Indstilling af den math.-naturv. Klasse valgtes: 

Efter 

Arrhenius, S., Prof., Stockholm. 

Bezold, Wilh. v., Geheimrath, Berlin. 

Brefeld, Dr. Oscar, Geh. Regierungsrath, Breslau. 

Goldschmidt, H., Professor. 

Hanssen, Klaus, Overlæge, Bergen. 

Harbitz, Dr. Francis, Professor. 

Holst, Dr. Peter Fredrik, Overlæge. 

Mjøen, Dr. Alfred. 

Neumayer, Dr. Georg, Geh. Admiralitåtsrath, Direktor, 

Hamburg. 

Sterneck, R. v., Oberst, Direktor, Wien. 

Wiesner, Dr. Julius, k. k. Hofrath, Wien. 

Øyen, P. Amanuensis. 

Indstilling af den historisk-filosofiske Klasse valgtes: 

Anderson, Joseph, L. L. D., Director, Edinburgh. 

Einarsen, Einar, Dr. jur. 

Gran, Gerhard, Professor. 

Gustafson, Dr. Gabriel, Professor. 

Hægstad, Marius, Professor. 

Jagic, Dr. V., Hofrath, Wien. 

Jönsson, Dr. Finnur, Professor, Kjøbenhavn. 

Jæger, Dr. Oskar, Docent. 

Kock, Dr. Axel, Professor, Lund. 

Sechick, Dr. Henrik, Professor, Upsala. 

Schuppe, Dr. Wilhelm, Professor, Greifswalde. 

Historisk-filosofisk Klasse. 12te April. 

(Formand: Lieblein). 

1. Sophus Bugge fremlagde til Trykning ,Lykische 

Studien II*. 
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2. Arkitekt Johan Meyer holdt et med Lysbilleder illu- 

streret Foredrag om St. Magnuskirken i Kirkwall paa Orkn- 

øerne, som han paaviste at være opført i den normanniske 

Kirkestil, der repræsenteres af Durham-Kathedralen og Abbed:i- 

kirken 1 Dunfirmline (Skotland). 

Til Foredraget knyttedes nogle Bemærkninger af Die- 

trichson. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 19de April. 

(Formand: Brøgger). 

1. Birkeland holdt et Foredrag om Forholdet mellem 

Solflekker og Planeter. Han havde kunnet gjenoptage sine 

Undersøgelser paa dette Omraade ved Hjælp af flere Assistenter, 

takket være forskjellige Midler, som var stillet til Disposition af 

Nansenfondet og to af vore Mæcenater. 

Først omtaltes Undersøgelser over Planeternes Indflydelse 

paa Solflekkernes Position. Det har vist sig uden Undtagelse, 

at Antallet og især det samlede Fladeindhold af Solflekkerne er 

betragtelig større omkring Soldiametre, der til enhver Tid peger 

mod Merkur, Venus og Jupiter, end omkring Diametre lodret 

paa disse Retninger. Endnu tydeligere viser Forholdet sig om- 

kring en Soldiameter, der til enhver Tid falder langs Retningen 

af Resultanten til de af de tre Planeter paa Solen udøvede per- 

turberende Krælfter. 

En nærmere Diskussion af Resultaterne viser, at man efter 

Sandsynlighedsregningen tør vædde et vist Tal beliggende mel- 

lem 100 og 10000 mod 1 paa, at Resultaterne ikke kan være 

opstaaet, som de er, ved et Tilfældets Spil. Foredragsholderen 

omtalte, at han havde under Arbeide Beregninger for en ny 

Periode af Solflekkerne. Naar man havde rukket at udføre 

Beregningerne for seks saadanne og var kommet til samme 

Resultat som nu, saa kunde man vædde et ustyrteligt Antal 

Billioner mod én paa, at vi her staar overfor en Naturlov, hvil- 

ket modsvarer en Sandsynlighed, som er ganske anderledes stor 
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end Sandsynligheden for historiske Begivenheder, hvorom ingen 

tillader sig at nære nogensombelst Tvil. 

Foredragsholderen gik dernæst over til at omtale Aal 

til Solflekkernes 11-aarige Periode. 

å 

NLP 7 

4 

vr 

En amerikansk Astronom Brown havde ment at kunne 

gjøre Regnskab for denne Periode ved at medtage Saturn, som 

Foredragsholderen ved sine tidligere Beregninger ikke havde 

taget 1 Betragtning paa Grund af denne Planets store Afstand 

fra Solen. Foredragsholderen havde derfor gjenoptaget sine 

Beregninger og indført Saturn med det Resultat, at hans tid- 

ligere Paastand angaaende den 11-aarige Periode forblev urok- 

ket. Den væsentlige Grund til Perioden er herefter at søge i 

thermodynamiske Processer 1 Solens Indre, Processer, der let- 

test forklares ved at antage Solens Indre fast i den Forstand, 

at et hvilketsomhelst System af materielle Punkter under de 

paa Solen herskende Kræfter nogenlunde beholder samme Konfi- 

guration 1 Aarevis. 

Foredraget gav Anledning til nogle Bemærkninger om Browns 

Arbeide af Prof. Geelmuyden. 

2. Overlærer Palmstrøm omtalte det Fænomen, at fjerne 

Holmer ofte synes høiere, end de virkelig er, og undertiden tar. 

sig ud, som om de var hævede over Vandfladen. Med Udgangs- 

punkt i den Kjendsgjerning, at Lysstraaler, som træffer en 

ujævn Flade under Indfaldsvinkler, som er meget nær 90, 

kastes regelmæssig tilbage, fremholdt Foredragsholderen, at det 

nævnte Fænomen maatte forklares ved Lysstraalernes Reflexion 

fra Vandfladen, ikke, som man tidligere har antaget, ved Straa- 

lernes Brydning 1 Luften. 

Foredraget gav Anledning til Bemærkninger mellem Prod 

sorerne Sylow, H. Mohn, F. Nansen, H. Geelmuyden 

og Foredragsholderen. 

Fællesmøde (Aarsmøde). 2den Mai. 

(Præses: Mohn). 

Tilstede foruden Medlemmerne c. 170 Tilhørere, deraf c. 50 

Indbudne. 
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1. Nansen holdt Foredrag om Polarstrømmen og Golf- 

strømmen. 

Af Foredraget er en Del trykt i ,Nyt Magasin for Natur- 

videnskaberne* Bind 39, Hefte 9 under Titel: Some OQceano- 

graphical Results of the Expedition with the Michael 

Sars; den anden Del af Indholdet vil blive optaget i den 

videnskabelige Fram-Beretnings Sdie Bind med Titel: The 

Oceanography of the North Polar Basin. 

2. Generalsekretæren oplæste følgende Aarsberetning: 

I det forløbne Aar har Selskabet holdt de sædvanlige 

18 Møder: 6 Fællesmøder og 6 Møder i hver Klasse. I Møderne 

er der fremlagt eller refereret 43 Afhandlinger, Foredrag eller 

mindre Meddelelser, hvoraf i Fællesmøderne 16, 1 den math.- 

naturv. Klasse 16 og i den hist.-filos. Klasse 11. 

Fællesmøderne har været besøgt af gjennemsmilig 30 Med- 

lemmer, de math.-naturv. Klassemøder af 14, de hist.-filos. 

Klassemøder af 15 Medlemmer. I Aarsmødet var der ca. 120 

Tilhørere tilstede; desuden har der jævnlig været Tilhørere 

ogsaa 1 de andre Møder. 

Selskabet har 1 det forløbne Aar udgivet: 

I. Forhandlinger for Aar 1900, indeholdende 4 Afhand- 

linger og Oversigt over Selskabets Møder m. v., tilsammen 170 

Sider med 2 Plancher. 

IE. Skrifter af den math.-naturv. Klasse Aar 1900, inde- 

holdende 7 Afhandlinger, 368 Sider med 6 farvetrykte Plancher. 

III. Skrifter af den hist.-filos. Klasse Aar 1900, udgivne 

for H. Å. Benneches Fond, indeholdende 5 Afhandlinger, 216 

Sider med 8 Plancher. 

Tilsammen er der saaledes udgivet 17 Afhandlinger, 754 

Sider med 16 Plancher. 

Selskabets Medlemsantal var ved Udgangen af 1900 9262, 

hvoraf 155 indenlandske, 107 udenlandske. Af de indenlandske 

hører 81 til den math.-naturv. Klasse, 74 til den historisk-filoso- 

fiske. I sidste Fællesmøde er indvoteret 23 nye Medlemmer, 

11 indenlandske og 12 udenlandske. Selskabet har i Aarets 

Løb havt at beklage Tabet af 1 indenlandsk Medlem (Dr. H. C. 

2 
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Hansen) og 4 udenlandske (Prof Agardh, Lund; Prof. Kjeldahl 

og C. G. Lange, Kjøbenhavn; Prof. Torell, Stockholm). 

Selskabets Skrifter og Forhandlinger uddeltes — foruden til 

Medlemmerne — til 251 udenlandske og 49 indenlandske Insti- 

tutioner og Bibliotheker. Selskabets Bibliothek har til Gjengjæld 

modtaget 508 Værker (Bind og Helter), hvoraf en større Del 

afgives til Universitetsbibliotheket. 

Efter Afslutningen af det forløbne Aars Regnskab fratræder 

efter eget Ønske Selskabets ældste Embedsmand, forh. Kvæstor 

Aars, der har fungeret som Selskabets Kasserer og Regnskabs- 

fører lige siden dets Stiftelse i 1857. Hans Eftermand bliver 

Universitetets nuværende Kvæstor, Hr. Berner. 

Selskabet har 1 dette Aar ifølge Indbydelse indtraadt som 

Medlem af den internationale Association des Académies. 

Til Repræsentanter valgtes for den math.-naturv. Klasse Proi. 

Nansen, for den hist.-filos. Prof. Sophus Bugge. Begge 

har dog været hindret fra at møde ved det foreløbige Møde i 

Paris Aug. 1900 og ved det stiltende Møde i Paris 16de—21de 

April d. A. Istedetfor dem mødte ifjor Prof. Laache, iaar 

Proi. Lieblein. 

9. Brøgger oplæste følgende Aarsberetning for Nansen- 

fondet: 

Fondets Afkastning har ligesom 1 forrige Aar væsentlig 

medgaaet til Omkostningerne ved Bearbeidelsen og Udgivelsen 

af den norske Polarekspeditions videnskabelige Resultater, hvoraf 

hidtil 2 Bind er udgivne, hvorhos 3die Bind paa det nærmeste 

er færdigt. I alt er til Beretningen udgivet indtil 33 1901 

Kr. 44 744,52. 

Til andre Formaal er anvendt: 

Videnskabsselskabet har paa de sædvanlige Betingelser 

erholdt tilsammen 5000 Kr. 

Til Dr. Amund Larsen blev for Tiden fra iste Apnil 

1900 — %1/4 1901 bevilget Kr. 1 000,00. 

Styrelsen besluttede at overtage Forlaget af: ,Report on 

Norvegian Fishery- and marine investigations ed. Joh. Hjort*. 

Vol. I. Hertil bevilgedes Kr. 2000,00. 
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Til Professorerne Hj. Falk og Å. Torp bevilgedes Kr. 

1 200,00 som Bidrag til Udgivelse af deres Arbeide: Dansk- 

norsk Syntax i historisk Fremstilling. 

Til Konservator Sparre-Schneider, Tromsø, bevilgedes 

et Beløb af 500 Kr. som Bidrag til hans Undersøgelser over 

Norges arktiske Fauna. 

Til Prof. Birkeland bevilgedes 1000 Kr. til hans fort- 

satte Beregninger vedkommende Solpletterne. — 

Fondets Kapitalformue er under Budgetaaret steget fra 

Kr. 570 022,55 til Kr. 844 339,56 eller med Kr. 274 317,01, deri 

indbefattet oplagte %/10 af Renterne Kr. 3 747,10. Fondets væsent- 

lige Forøgelse har bestaaet i Indbetaling af de to sidste Por- 

troner af den Fondet tilkommende Afkastning af Præmielaanet 

med Kr. 250 000,00 og derhos af følgende Gaver: 

obs AG Heltye 4100 Kr. 5000.00. 

Funenesae bor FA 20 - 5000.00. 

AseliHeberg! 00 3: - 4400.00. 

Hertugen af Abruzzerne . . - 1000.00. 

HP - 1000.00. 

Studentkomiteens Indsamling - 100.00. 

Fremdeles har Fondet modtaget som Gave af afdøde Inge- 

njør Størmer den ham tilhørende Del af Vrangfossen 1 Glom- 

mens Vasdrag. 

Til Medlemmer af Styrelsen gjenvalgtes i December 1900 

for Aarene 1901—1902 af Videnskabsselskabet: 

Prof. Dr. W. C. Brøgger 

Prof. Dr. Sophus Bugge 

Prof. Dr. C. M. Guldberg 

Prof. Dr. Gustav Storm (som Selskabets 

Generalsekretær). 

Aug. Konow 

Af Universitetet gjenvalgtes for samme Tidsrum: 

Prof. Dr. T. H. Aschehoug 

Proi. Dr. E. Schønberg, 

derhos som Suppleanter Proi. Dr. S. Laache og Prof. Dr. 

B. Morgenstierne. 
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Desuden bestod Styrelsen foruden af Prof. Dr. Nansen af | 

de af Storthinget valgte Medlemmer: 

Storthingspræsident C. Berner (som Suppleant for Folke- 

høiskolebestyrer V. Ullmann) | 

Konsul Axel Heiberg 

og Kirkedepartementets Chef: Statsraad Wexelsen. 

Styrelsen gjenvalgte til Formand Prof. W. GC. Brøgger. 

4. Præses forelagde Revisorernes Indstillng om Kasse- 

rerens Regnskaber. Decharge meddeltes. 

Historisk-filosofisk Klasse. 24de Mai. 

(Formand: Lieblein). 

1. Schjøtt gav, efter nogle indledende Bemærkninger om 

Behandlingen af den græske Historie i Nutiden, en Oversigt 

over det atheniensiske Folks politiske Udvikling i den første 

Halvdel af det 5te Aarh. f. Chr., dels 1 Tilslutning, dels 1 Mod- 

sætning til Busolt. Midtpunktet for denne Udvikling var efter 

ham Afskaffelsen af det høie Raad paa Areopagos, hvori han 

fandt Forklaringen til de Begivenheder, som falder efter A. 460 

f. Chr. — specielt Peloponneserkrigen og dens for Athen uhel- 

dige Udgang. 

2. Lieblein gav en Del nye Oplysninger om Ægyptens 

ældste Befolkning og dens Kultur. Jir. Mødet 20de Sept. 1901. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 3lte Mai. 

(Formand: Brøgger). 

1. Sebelien havde ianledning af sine Studier over det 

fotokemiske Klima beregnet det kemisk virkomme Lys's Forde- 

ling over de forskjellige Breddegrader efter de af Bunsen og 

Roscoe angivne Formler, saavel for det direkte Sollys som 

for det tilbagekastede Himmellys. En grafisk Fremstilling af 

disse Resultater viser, hvor stærkt begunstiget de nordlige Egne 

er ved Sommersolhverv med tilbagekastet Himmellys, der ved 

Polen paa Midtsommerdag modtages 1 omtrent dobbelt saa stor 
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Mængde som ved Æqvator. Herved afdæmpes i høi Grad de 

smaa Virkninger af den direkte Bestraaling i nordlige Egne. 

Kurven for den samlede Mængde af kemisk virksomt Lys paa 

en Midtsommerdag viser vel et høit Maximum ved 30” Bredde, 

men den er ved Nordpolen kun lidet mindre end ved Æqvator, 

den har ved 55” Bredde et sekundært Minimum, ved 60” Bredde 

(altsaa omtrent Christiania's Bredde) et sekundært Maximum, 

der omtrent svarer til 10” Bredde. 

2. Cand. min. Andreas Holmsen holdt Foredrag over 

»Isforholdene ved de norske Indsjøer*. 

Foredraget er et Resumé af Forfatterens Afhandling, som 

er trykt blandt Klassens Skrifter for 1901 som No 4, fremlagt 

af Mohn. 

3. C.F. Larsen omtalte, hvorledes der inden herværende 

Kraniesamlinger (2: det anatomiske Instituts) foruden et noget 

større Flertal af den norrøn-germanske Dolichocephali tillige 

forekom derifra forskjellige Former, som for største Delen kunde 

samles under mere bestemte Grupper, dels som renere, dels som 

paa forskjellig Maade modificerede ved Blandingsforholde. Blandt 

disse Grupper fremhævede sig særskilt nogle ,meso-brachycephale*, 

der nærmere omhandledes, som Jædergruppen, Tønsberg- 

gruppen og Trøndergruppen. De syntes at staa hver- 

andre nær, men viste dog en Del Forskjelligheder; maaske kan 

de ansees som Varieteter af samme Hovedform. Desuden om- 

taltes den paa Østlandet 1 Blandingsformer forekommende 

»dolicho-mesocephale Stenaldertype* (efter et Kranium fra 

Stenalderen) og et i faa Exemplarer forekommende eiendom- 

meligt Kranium med stærkt skraanende Forhoved og dels pro- 

gnath lavt Ansigt. 

4. Collett fremlagde til Trykning en Afhandling af Mynt- 

mester Minster: ,Index Coleopterorum Norvegiæ. 

Afhandlingen er trykt blandt Selskabets Forhandlinger for 

1901 som No. 1. 
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Historisk-filosofisk Klasse. 20de September. 

(Formand: Lieblein). 

1. Just Bing fremhævede den nøle Overensstemmelse i 

Form mellem de nordiske og engelske Folkeviser, og viste, at 

Folkevisens Kunstformer var kommet til Norden fra England. 

Dens to forskjellige Arter var af forskjellig Oprindelse: Firlinje- 

strofen kunde føres tilbage til Septenarstrofen, der var brugelig 

i Middelalderens Kirkehymner. Tolinjestrofen var en Danse- 

vise, der fra Frankrig var kommet til England. Omkvædet til- 

hørte oprindelig kun Tolinjestrofen, om det end lige efter Ind- 

vandringen til Norden 1 det 13. Aarh. var blevet føiet til Firlinje- 

strofen. Ud af Omkvædet havde Omkvædstammerne dannet 

sig; ikke omvendt, som almindelig antaget. 

2. Lieblein gjorde nogle Meddelelser om de Udgravninger, 

som er foretagne 1 Ægypten siden 1894, og hvorved det er 

godtgjort, at Stenalderen fandtes ogsaa i Nillandet, samt at den 

er gaaet umiddelbart over i den ældste historiske Tid, som 

begynder med Kong Menes omkring 4000 i. Kr. 

Dette Foredrag og samme Forfatters Foredrag i Mødet 

24de Mai er trykt i ,Nordisk Tidskrift* for 1901 S. 461—92. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 

27de September. 

(Formand: Brøgger). 

1. Mohn gav en Oversigt over de absolute Maxi:- 

mumstemperaturer i Norge. Efter den varme Juli Maa- 

ned i 1901, hvis Middeltemperatur var 5” til 6” over den normale 

i det Indre af det sydlige Norge, 3” for høj paa Vestkysten og 

1” til 2* for høj i det nordlige Norge, er de ældre Tabeller (fra 

1895) over de højeste observerede Lufttemperaturer i Norge 

blevne i stor Udstrækning forbedrede. Der er flere Steder 1 

Landet, som tidligere har havt højere Varmegrader end i 1901, 

men de udgjør kun et Mindretal. Saadanne Stationer er Røros, 

Domaas, Krappeto, Eg ved Christiansand, Mandal, Skudenes, 
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Udsire, Vossevangen, Stondal i Aurland, Balestrand, Aalesund, 

Qna Fyrstation udenfor Romsdalskysten, Brønnø, Skomvær, 

Svolvær, Andenes, Tromsø, Gjesvær, Vardø, Sydvaranger, Kara- 

sjok og Koutokeino. 

Nogle faa Stationer har Maximumthermometre. De fleste 

Stationer har noteret den højeste Temperatur KI. 2 Eft., enkelte 

til andre Tider. En nærmere Undersøgelse viser, at Maximum- 

thermometrene angiver i Gjennemsnit paa de varmeste Dage 

en Temperatur, der er en Grad højere end den, som er noteret 

Kl. 2. Lægges en Grad til de højeste Temperaturer, der er 

noteret Kl. 2, faar man en vigtigere Værdi for Stationernes 

absolut højeste Temperatur. 

Afsættes de fundne absolute Maximumstemperaturer paa 

Kart, sees det, at de i det store taget er meget regelmæssigt 

fordelte. Christiania, Vossevangen og Trondhjem samt, efter 

ældre lagttagelser, Nesseby ved Varangerfjordens Bund optræder 

med 35” C. Det samme er Tilfældet med Jockmock i det nord- 

lige Sverige under Polarcirkelen. | 

Den største Del af Norge og hele Sverige opviser Maximum- 

temperaturer paa over 30”. De højere liggende Dele af Norge, 

særlig fra Røros til det øverste af Sætersdalen, naar ikke op 

til 30”. En Line for 30” gaar, med der samme merkelige 

Regelmæssighed som vore andre klimatiske Linier, langs selve 

Kysten fra Christianiafjordens Munding over Christiansand, Sogn- 

dal i Dalene, Skudenes, Feiosen, Stad, Aalesund, Christiansund, 

Torghatten, Mo i Ranen, Bodø og det Indre af Vestfjorden. 

Herfra bøjer den østover sønden om Narvik til Koutokeino, 

nordover til Gjesvær (Alten har 831*) og østover til Varanger- 

halvøen. En lignende Linie for 30” gaar antagelig over Øster- 

sjøen udenfor Sveriges Østkyst. Indenfor denne Linie er der 

højere Maximumstemperaturer, med Undtagelse af de nævnte 

norske Højfjeldspartier. 

En Linie for 25” gaar fra Skagerak (Færder 28*) udenom 

Udsire, over Ona, det ytterste af Vigten, Svolvær, Vesteraalen, 

Tromsø, udenom Nordkap til Tanafjordens Munding. Vardø 

har 27". 
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En Linie for 20” gaar over Røst og Yttersiden af Lofoten. 

Skomvær Fyrstation, der ligger ytterst i Lofoten som et Fartøj 

i Sjøen, har 19". 

Det fremgaar heraf, at de højeste Lufttemperaturer, som 

Solvarmen kan frembringe, ikke er betinget af Breddegraden 

eller Solstraalernes Skraahed. I Syd er Solens Middagshøjde 

størst, men den er en Tid af Døgnet under Horizonten, og da 

er dens Varmestraaling afbrudt af Varmeudstraaling med Varme- 

tab. I Nord er den oppe hele Døgnet og arbejder i uafbrudte 

Dagsverk. 

De højeste Temperaturer naar Luften paa klare Dage under 

den Vejrtilstand, som kaldes den antieykloniske, der har højt 

Lufttryk og nedstigende, tørre Luftstrømme. Luften opvarmer 

sig ved Nedstigningen. I Højden bliver saaledes Temperaturen 

af denne Grund lavere. Ved Kysten og paa Havet virker Hav- 

overfladens Varmegrad, der er lavere end Landets, imod Luftens 

Opvarmning. Det er disse to Faktorer, der bestemmer Forde- 

lingen af de højeste Luifttemperaturer. Det er især 1 Juli, at 

de højeste Varmegrader indtræder. Paa denne Tid er Luften 

paa Forhaand mest opvarmet. Men de findes ogsaa 1 Juni, 

navnlig ved Sommersolhverv. I August er det sjelden, at man 

finder dem. 

Virkningen af Højden kan udskilles, naar man reducerer 

Temperaturerne til Havfladen. Under anticyklonisk Vejrlag vok- 

ser Temperaturen nedover en Grad pr. 100 Meter. Udføres en 

saadan Regning, bliver Resultatet følgende. Hele den indre Del 

af den skandinaviske Halvø, fra det øverste af Sætersdalen hl 

Grændsen mod Finland, faar Maximumstemperaturer paa over 35". 

Hertil kommer Christiania, Vossevangen, Trondhjem og muligens 

Varangerfjordens Bund med 35”. Fra det Indre altager Max:- 

mumstemperaturen mod Havet til alle Kanter ned til 30” ved 

Kysten, 25” ved den yderste Kystrand og 20* over Havet vesten- 

for Norge. 

De her fundne Maximumstemperaturer er ikke særegne for 

vore Tragter. Man gjenfinder dem paa de samme Breddegrader 

1 Asien og i Nordamerika. Men over Havet naar Varme- 
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graderne ikke saa højt op som over Fastlandene. Hvor Jord- 

overfladen bestaar af Is eller Sne, der ikke kan blive varmere 

end Nul Grader, er det smaa Tal, der betegner de absolute 

Maximumstemperaturer. Den højeste, med Maximumthermometer 

observerede Temperatur under ,Frams* Drift i Polhavet var 

31/2 Varmegrad med sydvestlig Vind, den 15. Juli 1894 paa 

S11/2 Grads nordlig Bredde. Vejret var overskyet, Luften fugtig 

og Luifttrykket noksaa lavt. Det var her Vinden fra varmere 

Egne, som bragte Varmen. 

2. Gustav Guldberg holdt et Foredrag om et Gravfund 

fra Vikingetiden. 

Trykt blandt Selskabets Forhandlinger for 1901 som No. 2. 

9. Brøgger holdt først et kort Foredrag om Dannelsen 

af de norske Kisforekomster (Kobber-Svovlkisforekomster) ai 

Typen Røros-Sulitjelma; han meddelte, at han paa et Besøg 

paa Sulitjelma var kommen til det Resultat, at de maa opfattes 

som dannede ved magnetisk Injektion. Han støttede denne 

Opfatning paa Forekomsternes Form som ægte Injektionsmasser 

(Linseformen) og i Forbindelse hermed paa nyere Anskuelser 

om Bjergmassers Trykvirkninger, paa Brekciestrukturen hos 

mange Gange af denne Art, paa Forekomsten af en bestemt 

Krystallisationsfigur hos Gangmineralerne og den hyppige Optræ- 

den af indvoxede og delvis resorberede Krystaller (af Svovlkiset), 

hvilke forudsætter et omgivende Medium, som har fyldt hele 

Gangrummet, paa Analogien med Nikkelforekomsterne o. s. V. 

Han antog, at denne Opfatning af denne Gruppe af Kisfore- 

komster som eruptive Lagergange vilde kunne være af praktisk 

Betydning for deres Dritt. 

4. Dernæst gav Brøgger en Meddelelse om en ny inte- 

ressant norsk Forekomst af Kuglegranit af en meget eiendom- 

melig Type, mer overensstemmende med Kuglegraniten Ira 

Pine Lake, Ontario, Canada; Forekomsten beskreves, og dens 

Dannelse søgtes forklaret ved Differentiationshypothesen. 

5. S. Laache fremlagde til Trykning et Arbeide af Dr. 

J. S. Henrichs: ,En Undersøgelse af Boligforholdene i norske 

Landdistrikter fra sanitært Standpunkt*. 



26 

Afhandlingen vil blive trykt i den math.-naturv. Klasses 

Skrifter for 1902 som No. 2. 

6. GC. F. Larsen fremlagde til Trykning sit Arbeide: 

g Norske Kranietyper, efter Studier i Universitetets anatomiske 

Instituts Kraniesamling*. Med 5 Plancher. Trykt blandt den 

math.-naturv. Klasses Skrifter for 1901 som No. 5. 

7. Derpaa fremlagdes til Trykning et Manuskript efter 

afdøde Prof. Dr. Sophus Lie: ,Ueber Integralinvarianten und 

Differentialgleichungen*, hvilket paa Foranlednmg var bleven 

gjennemseet af Universitetsstipendiaterne Dr. Alf Guldberg og 

Carl Størmer. 

Afhandlingen vil blive trykt blandt den math.-naturv. Klas- 

ses Skrifter for 1902 som No. 1. 

Fællesmøde. lite Oktober. 

(Præses: Mohn). 

1. Præses meddelte, at Bestyrelsen havde besluttet at 

indbyde Selskabet til en Mindefest over Tycho Brahe den 24de 

Oktober d. A. 

2. Brøgger og derefter Nansen udtalte varme Mindeord 

over Selskabets nys afdøde Medlem Prof. A. E. Nordenskiöld. 

Efter Opfordring af Præses reiste Selskabet sig for at hædre 

hans Minde. 

3. (Collin søgte i et Foredrag om Shakespeares Udvik- 

lingsgang at vise, at man kan naa frem til et sikkert Billede 

af de store Hovedlinjer i Shakespeares sjælelige Udvikling ved 

at anvende en saavidt muligt strengt kritisk Methode. Han 

lagde navnlig Vægt paa Bestemmelsen af Tiden for Sonnetterne 

samt , Troilus og Cressida*, — de to mest subjektive Værker 

1 hele Shakespeares Produktion. 

Extraordinært Møde. 24de Oktober. 

(Præses: Mohn). 

Tilstede var foruden Medlemmerne c. 180 Indbudne for at 

feire 300-Aarsfest til Tycho Brahes Minde. 
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1. Daae holdt et historisk Foredrag om Tycho Brahe og 

hans Tid. 

Foredraget, som er kortelig refereret 1 Aviserne for 5de 

Oktober, vil senere blive trykt 1 et Tidsskrift. 

2. Geelmuyden holdt et Foredrag om Tycho Brahes 

Betydning som Astronom. 

» Naar jeg skal have den Ære at supplere den foregaaende 

historiske og biografiske Oversigt med nogle Meddelelser om 

Tycho Brahes videnskabelige Virksomhed, vil det let forstaaes, 

at der ikke kan blive Spørsmaal om nogen fuldstændig Frem- 

stilling. Jeg skal indskrænke mig til at belyse hans Tænke- 

maade og Anskuelser, saaledes som de fremgaar af hans Skrifter, 

og derefter anføre de Grunde, som ledede ham til at opstille et 

eget Verdenssystem. Det, som egentlig udgjorde den vigtigste 

Del af Tycho Brahes Virksomhed, nemlig hans Observationer, 

og Midlerne til deres Udførelse, maa jeg gaa forbi, da det vilde 

føre for vidt og vel ogsaa blive for specelt for denne Leilighed. 

Til Orientering hidsættes først følgende Oplysninger om 

Tycho Brahes Skrifter. 

Hans første videnskabelige Arbeide om Den mye Stjerne, 

som udkom 1 1573 (og hvoraf et Original-Exemplar, tilhørende 

Umiversitets-Bibliotheket, var fremlagt paa Selskabets Bord, 

tiligemed den af det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab be- 

sørgede smukke Reproduktion af samme), blev senere Gjenstand 

for en meget betydelig Udvidelse og førte da Titelen Astronomiæ 

Instawratæ Progymnasmata, quorum hæc Prima Pars ete. 

Bogen var paa det nærmeste færdig trykt ved Forfatterens 

Afreise fra Hven i 1597, men udkom først Aaret efter hans 

Død. Den var nu voxet op til over 800 Sider, hvoraf imidlertid 

de to første Kapitler, som udgjør over 300 Sider, aldeles ikke 

handler om den nye Stjerne, men om Solens og Maanens Bevæ- 

gelse, om Refraktionen, om Fixstjernerne og om Methoden for 

Observationerne.  Betegnende for den Maade, hvorpaa Bogen 

var bleven til, er, at samtlige Sider bærer Overskriften til Venstre 

) Den følgende Fremstilling er lidt udførligere, end den kunde holdes 

under Mødet. 
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Tychonis Brahe Lib. I og til Høire De Nova Stella Anni 1572. 
Det er ogsaa let at forstaa, hvorledes gjentagne Gange det ene 

Skridt med Nødvendighed havde ført det næste efter sig; paa 

alle Kanter var der nyt Land at bryde. Ved Udgivelsen blev 

Bogen forsynet med et Appendix, som gaar 1 Arvingernes 

Navn, men i Virkeligheden er forfattet af Kepler, efter hvad 

denne selv har oplyst; selv uden dette vilde man vel kunne 

slutte det af Stilen. Hensigten dermed var bl. a. at forklare 

visse smaa Uoverensstemmelser og nogle Uregelmæssigheder 

ved Pagineringen, som var opstaaet derved, at nogle Kapitler 

var trykt, forimden de foregaaende var fuldt færdige. 

Indledningen til den Række Forelæsminger, som Tycho 

Brahe i 1574 efter Kongens Opfordring holdt ved Kjøbenhavns 

Universitet, blev i 1610 udgivet af hans forrige Elev Kort Aslak- 

sen fra Bergen. Jeg har ikke selv seet denne Bog, men paa 

Grund af dens Sjeldenhed har Tycho Brahes Biogral Dr. Dreyer 

redegjort udførlig for dens Indhold, hvilket er benyttet i det 

følgende. 

En Komet, som viste sig 1 Aaret 1577, og som Tycho 

Brahe gjorde til Gjenstand for en Række omhyggelige Obser- 

vationer, gav Anledning til et andet Hovedværk, som var fær- 

dig trykt paa Hven i 1588, men foreløbig kun blev uddelt i 

enkelte Exemplarer. Det kom 1 Boghandelen i 1603 under Tite- 

len De Mundi ætherei recentioribus phænomenis, Liber Secun- 

dus og forsynet med en Fortale af Forfatterens Svigersøn Frans 

Tengnagel, som 1 nogen Tid havde arbeidet paa Hven. Bogens 

465 Sider bærer Overskriften Tychomis Brahe Lib. II, De 

Cometa Anni 1577. 

Tycho Brahe førte en udstrakt Korrespondance med Mænd 

1 mange Lande. I 1596 udkom en Del af disse Breve under 

Titelen Epistolarum Astronomicarum Libri. Quorum pri- 

mus hic etc. I Fortalen omtales, hvad de følgende Dele skulde 

indeholde. I det hele fremgaar det af forskjellige Steder i Brahes 

Skrifter, at han nærede omfattende Fremtidsplaner, i hvis Udfø- 

relse dog hans senere Aars Gjenvordigheder og hans tidlige Død 

gjorde betydeligt Afbræk. Denne første Del omfatter kun Bre- 
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vene til og fra Landgrev Wilhelm af Hessen og hans Mathe- 

matiker Christopher Rothmann. Mange af Brevene maa nær- 

mest betegnes som udførlige astronomiske Afhandlinger og er 

af Vigtighed derved, at de giver nogen Erstatning for paatænkte 

og bebudede Værker, som aldrig udkom. 

I sin Landflygtighed første Aar udgav Tycho Brahe Astro- 

nomiæ Instauratæ Mechamica. Fortalen er dateret ,ex Arce 

Ranzoviana Wanderburgo* Site December 1597. Bogen inde- 

holder Tegninger og Beskrivelser af Instrumenterne og Anlæg- 

gene paa Hven. Ogsaa denne blev kun uddelt som Mæcenat- 

Exemplarer, men en ny Udgave med de samme Tegninger 

udkom 1 1602. Forfatteren giver her ogsaa en Del biografiske 

Oplysninger og en kort Oversigt over, hvad han havde udrettet 

under de 21 Aars Virksomhed paa Hven. Heraf hidsættes føl- 

gende Stykke, der giver et Indblik i en Del af Tycho Brahes 

videnskabelige Virksomhed, som ikke vides at have baaret 

- Frugter for Fifterverdenen, men som tydeligvis har interesseret 

ham meget: 

sI Forbigaaende skal jeg ogsaa nævne, at jeg har lagt ad- 

skillig Vind paa Spagyriske Præparationer og Pyronomiske 

Experimenter, da de derved behandlede Stoffe er analoge med 

himmelske Legemer og Indflydelser!. Jeg pleier derfor at kalde 

dette den jordiske Astronomi. Da jeg lige fra mit 23de Aar 

har arbeidet med disse Undersøgelser ikke mindre end med de 

himmelske, har jeg gjort adskillige Erfaringer saavel om Metal- 

ler og Mineraler som ogsaa om Ædelstene og Urter og andre 

herhen hørende Stoffe, hidtil med megen Møie og ikke ringe 

Udgift. Herom skulde jeg ikke være uvillig til at træde 1 For- 

bindelse med fornemme og fyrstelige Personer, saavelsom med 

andre fremragende og lærde Mænd, som befatter sig med saa- 

dant og har noget Kjendskab dertil, og ved Leilighed at med- 

dele dem et og andet, naar jeg blot kan være sikker paa, at 

de vil holde det hemmeligt. Thi at gjøre saadant til Almen- 

hedens Eiendom er hverken gavnligt eller billigt. Ihvorvel nem- 

I Herved sigtes til, at f. Ex. Kviksølv svarede til Planeten Merkur, Bly 

til Saturn o. s. v. 
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lig mange giver sig ud for at være kyndige heri, er det ikke 

enhver givet at kunne uden Skade udøve disse Mysterier paa 

den rette Maade overensstemmende med Naturens Krav.* 

Det var nu den Tids Betragtnimg af Kemien. 

I Forbindelse med den mere ,jordiske* Virksomhed skal 

jeg endnu nævne, at den Meteorologiske Dagbog, som førtes 

paa Hven i Aarene 1582—97 (udgivet af det Kgl. Danske Viden- 

skabernes Selskab i 1876) foruden at være af Interesse ved de 

deri indeholdte historiske Notater tillige, efter hvad Professor 

Mohn har meddelt mig, er af Betydning i meteorologisk Hen- 

seende. 

Den ovenfor nævnte Forelæsning fra 1574 er 1 flere Hen- 

seender karakteristisk for Tycho Brahes Ungdoms-Anskuelser. 

Ifølge Dreyer begynder han med en Lovprisning af Geometrien 

og minder om, at den guddommelige Plato negtede at modtage 

som Elev enhver, som var ukyndig i Geometrien, da han ansaa 

en saadan som uskikket til at befatte sig med andre Grene af 

Filosofien. Brahe mener endog deri at finde Grunden til det 

høie Standpunkt, som Oldtidens Filosofer naaede, da de lærte 

Geometri i en tidlig Alder, medens vi, siger han, maa anvende 

vore bedste Ungdomsaar paa Grammatik og Sprog, som hine 

sad inde med fra Barndommen af. Derefter gaar han over til 

AÅstronomien og kommer derunder ogsaa bl sin nærmeste For- 

gjænger Copernicus, hvem han omtaler i Udtryk af den høieste 

Beundring. I det hele kan det bemærkes, at Tycho Brahe gjen- 

nem sit hele Liv næsten ikke nævner Copernicus uden 1 For- 

bindelse med et eller andet Lovord, ,den uforlignelige*, ,denne 

vældige Kjæmpe* o. s. v. Ligeledes er det betegnende, at da 

han i 1584 havde sendt en af sine Assistenter til Frauenburg 

for at udføre visse Observationer, og denne ved Hjemkomsten 

havde med som Foræring til Tycho Brahe et gammelt Instru- 

ment, som havde tilhørt Copernicus — det var yderlig simpelt, 

udført af Grantræ, og Delingen havde Copernicus med egen 

Haand optrukket med Blækstreger — saa var hans Glæde over 
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denne Gave saa stor, at han ikke alene gjennem sit hele Liv 

opbevarede den som en Relikvie, men, som hans Skik gjerne 

var, naar hans Følelse strømmede over, han satte sig strax ned 

og skrev et latinsk Digt, denne Gang altsaa til Ære for Coper- 

DICUS. 

Imidlertid siger han allerede 1 denne første Forelæsning, at 

ihvorvel Copernicus" Hypothese støder an mod visse fysiske 

Principer, er der intet at sige paa den i mathematisk Henseende. 

Hvad han hermed sigter til, skal forklares nedenfor. Senere 

kommer han ind paa Astrologien, hvis Berettigelse han bestemt 

hævder. Imidlertid gik det ham, som det fortælles, at det 

undertiden gaar med politiske Oppositioner, at da han selv senere 

kom til Magten og skulde udøve sine Doktriner, saa blev han 

mere vaklende i Troen, om han end gjennem sit hele Liv maatte 

paa Embeds Vegne aigive Prognostica og leilighedsvis ogsaa 

stille Horoskoper, nemlig hver Gang der var kommet en konge- 

lig Prins til Verden. 

Sluttelig siger han, at han i de følgende Forelæsninger ikke 

vil opholde sig ved ,primum mobile* (Himmelens daglige Bevæ- 

gelse), da dette ogsaa ellers af og til blev foredraget ved Univer- 

sitetet, men at han vilde veilede sine Tilhørere 1 ,secundum 

mobile*, nemlig Forudberegning af Planeternes Plads paa Grund- 

lag af de saakaldte prutheniske Tabeller, som igjen var baseret 

paa Copernicus Theori. 

Det vil heraf sees, at naar Tycho Brahe senere fandt at 

maatte fravige Copernicus i Forklaringen af Planeternes Bevæ- 

gelse, saa var det ialfald ikke paa Grund af nogen Fordom. 

Bogen om Kometen af 1577 er blandt andet mærkelig der- 

ved, at den indeholder den første Fremstilling af Tycho Brahes 

Verdenssystem. Hvorledes denne Komet gav Anledning hertil, 

forklarer han selv saaledes: 

sDa det i det foregaaende er bevist, at denne Komet har 

holdt sig mdenfor Grænserne af den ætheriske Verden), vil 

1 Dette Udtryk brugtes dengang i Modsætning til den sublunariske Ver- 

den, og betegner altsaa den Del af Verdensrummet, som er udenfor 

Maanen. 
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Sagen ikke synes tilstrækkelig indgaaende behandlet, medmindre 

det ved en”mere speciel Udredning ogsaa kan paavises, i hvwil- 

ken Del af hin udstrakte Æther og nær hvilke Planeter, samt 

med hvilken Hastighed Kometen har fuldført sit Løb. Forat 

dette kan forstaaes rettelig og tilstrækkelig tydelig, er det der- 

for nødvendigt her at meddele noget om, hvad vi for fire Aar 

siden* har udtænkt om Beskaffenheden af de himmelske Bevæ- 

gelser eller om hele Verdens-Systemets Bygning, skjønt jeg hid- 

til havde bestemt at reservere dette for et astronomisk Værk.* 

Hvad han derefter siger om Verdenssystemet, skal omhand- 

les nedenfor. Men idet han saa vender tilbage til Kometen, 

finder han, at Observationerne tilfredsstilles ved en crkelformet 

Bane om Solen udenfor Venus, dog saaledes at det ikke passer 

ganske med Hastighederne. Dette har øiensynlig voldt ham en 

Del Hovedbrud. Han siger: ,Jeg tilstaar, at det havde passet 

mig bedre, om Kometen i denne sin Bane under hele sin Syn- 

ligheds-Periode havde beskrevet ligestore Buer i ligestore Tider.* 

(Det vil her erindres, at Kometerne aldrig er synlige, navnlig 

ikke for blotte Øine, uden gjennem en forholdsvis kort Del af 

Banen). Efter nogle Betragtninger herover ender han saaledes: 

Hvad enten nu denne vor Komet ikke hele Tiden beskrev 

en fuldkommen rund Bane om Solen, men lidt aflang, hvad 

man i daglig Tale kalder ægformet, eller den vistnok gik 1 en 

fuldkommen cirkelformet Bane, men i Begyndelsen langsommere, 

senere, lidt efter lidt med øget Hastighed, saa gik den i ethvert 

Fald om Solen* o. s. v. 

Denne Udtalelse er interessant, da -den viser, at Tycho 

Brahe ikke har været fremmed for den Tanke, at det gamle, 

fra Oldtiden arvede og af Copernicus opretholdte Axiom, at al 

Bevægelse i Verdensrummet foregaar i Cirkler og med jevn 

Hastighed, muligens ikke holder Stik, ialfald for Kometerne. 

! Efter en Oplysning af Tycho Brahe i Mechanica maa dette være skre- 

vet i 1587. I et Brev fra hans Ven, den medicinske Professor Johannes 

Pratensis, dateret Kjøbenhavn 31 Januar 1576, findes dog en Antyd- 

ning til, at han allerede dengang havde udtalt den samme Tanke 

(assumptio Copernicea ad stabilitatem Terræ convertenda, uti etiam 

insinuasti). 

em 
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Det blev Keplers udødelige Fortjeneste at paavise, at det heller 

ikke holder Stik for Planeterne. 

Forinden jeg gaar over til Verdenssystemet, maa jeg endnu 

fremhæve en Udtalelse 1 et Brev til Landgreven af Hessen. 

I Forbigaaende skal jeg bemærke, at denne Korrespondance 

ikke altid dreiede sig om Himmelen. Saaledes skrev Landgreven 

i Februar 1591, at han havde hørt, at der i Norge skulde findes 

et Dyr ved Navn ,Rix*, som skulde være noget høiere end en 

Hjort, men med ganske spinkle Horn, og hvorom han udbeder 

sig nærmere Besked. Herpaa svarer Brahe, at noget saadant 

Dyr kjendte han ikke, men at Talen muligens var om et Dyr, 

som paa Latin kaldes Rangifer og paa Norsk ,Rinsdier*, af 

hvilket han sendte en Tegning elter Angivelse af en af sine 

Studenter, som var født i Bergen; han tilføier, at han selv nylig 

havde faaet en ung Elg, som han tilbyder sig at sende Land- 

greven. Næste Gang skrev denne, at Rensdyr kjendte han nok; 

han havde selv havt saadanne, som han havde faat fra Sverige, 

og de havde trivedes godt om Vinteren, men døde om Som- 

meren; og han vilde gjerne have Elgen. Herpaa maatte imid- 

lertid Brahe svare, at han desværre ikke strax kunde opfylde 

sit Løfte; da nemlig Elgen skulde føres over fra Skaane til 

Hven, og derunder blev holdt nogle Dage 1 Landskrone hos en 

Mand, som var gift med hans Søsterdatter (formodentlig Oluf 

Rosenspar), havde den en Dag gaaet op ad Trappen og ind 1 

Stuen og havde der drukket saa meget Øl, at den var bleven 

ganske fortumlet; da den saa skulde ned igjen, faldt den 1 Trap- 

pen og brak Benet, og dette voldte dens Død. Imidlertid skulde 

han skrive til sin Ven og Frænde Axel Gyldenstjerne i Norge 

og bede ham skaffe nogle Elsdyr. Dette lykkedes ogsaa efter 

en Del Vanskeligheder, men inden Dyrene rak frem til Kassel, 

var Landgreven død, saa de tilfaldt hans Søn Moritz. 

Det Brev, hvori Tycho Brahe beretter om Uheldet med 

Elgen, har en Efterskrift, som begynder saa: ,Forat denne 

min Skrivelse ikke skal handle alene om jordiske Dyr, men 

ogsaa noget om de himmelske Sager (som er vor Lyst), vil jeg 

ikke undlade at meddele Eders fyrstelige Naade" o. s. v. Hvad 
3 
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han derefter beretter, er i Virkeligheden en Opdagelse af stor 

Interesse, om end dens Rækkevidde ikke kunde være ham fuldt 

bevidst. Ved Bearbeidelsen af sine Observationer af Planeten 

Mars havde han bemærket en Ujevnhed ved Bevægelsen, som 

han ganske rigtig henfører til Solbanens Excentricitet!. I det 

før omtalte Appendix til Progymnasmata fortæller Kepler, at 

Tycho Brahe var kommen til det Resultat, at Solbanens Excen- 

tricitet ikke kunde være mere end halvt saa stor som før anta- 

get, og at den resterende Del af Ujevnheden maatte forklares 

ved en liden Epicykel; men da han blev spurgt, om han vilde 

have noget herom ind i Progymnasmata (hvis Soltabeller da 

allerede var trykt), svarede han, at da Beløbet endnu ikke var 

sikkert bestemt, vilde han for Tiden ikke gjøre noget derved. 

Det var dette Punkt, som Kepler senere optog; det viste sig da 

ganske rigtig, at Excentriciteten kun var den halve, men nogen 

Epicykel blev der nu ikke Tale om, da Banens Form forklarede 

Resten. 

Tycho Brahes Verdenssystem adskiller sig som bekjendt 

fra Copernicus" deri, at medens denne lader Planeterne bevæge 

sig om Solen i Ordenen Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, 

Saturn, og Maanen om Jorden, anlager Brahe, at om Jorden 

gaar først Maanen, dernæst Solen med hele sit Følge af Planeter. 

Man ser strax, at den relative Bevægelse inden Solsystemet 

bliver nøiagtig den samme efter begge Hypotheser. Det kan 

ogsaa bemærkes, at de Modifikationer, som det senere viste sig 

nødvendigt at indføre i Copernicus" oprindelige Hypothese, med 

samme Resultat kunde været anbragt paa Tycho Brahes. Det 

var først i Relation til Udenverdenen, d. e. Fixstjernerne, at 

der opstod en Forskjel, og her mente Tycho Brahe, at Fordelen 

var paa hans Side. 

1 Udtrykket ,Solbanen* sigter ikke specielt til Tycho Brahes Hypothese, 

men bruges endnu i vor Tid ofte af Bekvemmeligheds-Hensyn isteden- 

for Jordbanen. 
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De Grunde, som anføres i Bogen om Kometen af 1577, er 

endnu kun ganske foreløbige. Fiter at have forklaret, hvorfor 

han maatte forkaste det gamle Ptolemæiske System, fortsætter 

han: 

»Pa jeg endvidere havde taget i Betragtning, at den nye 

Tanke, som hin store Copernicus havde indført efter Aristarchs 

Exempel, og hvorved han paa en høist sindrig Maade undgaar 

alt det overflødige og uoverensstemmende ved Ptolemæus” Ord- 

ning, vistnok-ikke i mindste Maade feiler mod mathematiske 

Principer, medens han dog, ved at tildele denne svære, træge 

og til Bevægelse uskikkede Jordklode en ligesaa fri Bevægelse 

som hine ætheriske Lys, støder an ikke alene mod Fysikens 

Prineiper, men ogsaa mod de hellige Skrifters Autoritet, hvor 

paa flere Steder Jordens Stilstand bekræftes (som vi ved en 

anden Leilighed skal komme nærmere ind paa), saa* o. s. v. 

Hvis Tycho Brahes System ikke havde havt andet Funda- 

ment end dette, havde det været skrøbeligt nok. Hvad for det 

første de ,fysiske Principer* angaar, maa det vistnok erindres, 

at Mekanikens Grundlove dengang endnu var ukjendt; selv 

Kepler havde endnu den Opiatning, at der til enhver Bevægelse 

kræves en stadig virkende Kraft; men allerede med den Tids 

mangelfulde Erfaringer paa dette Felt kunde der dog gjøres 

grundede Indvendinger mod det ovenfor anførte, hvad da ogsaa 

blev gjort. Som man ser, hviler Argumentet egentlig paa den 

Antagelse, at Planeterne ikke er Kloder af samme Art som Jor- 

den, hvorfor han ogsaa kalder dem ,ætheriske Lys*. Ved en 

anden Leilighed kom Tycho Brahe nærmere ind paa dette Punkt; 

hans Undersøgelser over Refraktionen havde nemlig foranlediget 

en Diskussion med Rothmann, hvorunder denne var kommen 

til det Resultat, at Luften maatte strække sig ud over hele 

Rummet, medens Tycho Brahe mente, at den kun tilhørte Jor- 

den. Denne Diskussion fik fra Tycho Brahes Side sin Afslut- 

ning ved følgende, halvt spøgende Bemærkninger: ,For mig 

staar det dig frit for at blande Luftens Element med Himmelen, 

hvis du endelig vil; ligeledes hvis nogen paastaar, at Himmelen 

er af Vand, som Hebræerne, eller af Ild, som Paracelsisterne, 
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eller endog af Jord (om nogen maatte foretrække det) eller ende- 

lig en Blanding af disse fire, som Franciscus Vallesius nylig 

har ment, saa gjerne for mig, naar det blot ogsaa maa være 

mig tilladt at sige frit, hvad jeg mener, nemlig at Himmelens 

Substans er den letteste og reneste ætheriske Materie, ophøiet 

over Elementernes Natur — — Men jeg mener ogsaa, at alle 

Himmellegemer bestaar af en himmelsk og ætherisk Materie, 

hvis Natur dog ikke kan uærmere angives — — Dog vil jeg 

ikke gaa nærmere ind paa dette indviklede Spørsmaal, som 

neppe kan udredes tilstrækkelig 1 dette forgjængelige Jordeliv 

og tillige er mindre nødvendigt for Astronomiens Fornyelse.* 

Saasnart den første Kikkert rettedes mod Himmelen, viste 

det sig, at Tycho Brahes Mening om Planeternes Natur var 

feilagtig, men det var først flere Aar efter hans Død. 

Angaaende det andet ovenfor citerede Argument, som var 

hentet fra de hellige Skrifters Autoritet, skal jeg bemærke, at 

jeg ikke har kunnet finde den bebudede Redegjørelse for, hvad 

han dermed sigter til; men jeg formoder, at det har været noget 

lignende, som Luther 1 sin Tid havde anført, nemlig at i For- 

tæliingen om Josva heder det, at Solen skulde staa stille, ikke 

Jorden. For os kan det synes underligt, at dette har kunnet 

anføres som Årgument, da man jo strax bliver opmærksom paa, 

at det ikke er selve Miraklet, som kommer 1 Betraglning (dette 

kunde jo finde Sted lige godt under begge Forudsætninger), men 

kun de Udtryk, hvori Miraklet omtales; hvorved det for os er 

tilstrækkeligt at bemærke. at vi endnu i vor Tid bruger de 

samme Udtryk, at Solen staar op, gaar ned o. s. V., og at det 

ikke falder noget fornuftigt Menneske ind at ville ombytte disse 

Udtryk med andre, som maatte stemme bedre overens med de 

virkelige Forhold. 

De Grunde, som for Tycho Brahe tydeligvis har været de 

afgjørende, findes i et Brev til Rothmann. Medens denne var 

enig med Copernicus, benegtede Tycho Brahe ikke alene Jor- 

dens aarlige Bevægelse om Solen, men ogsaa dens daglige Rota- 

tion. Han mente, som vel ogsaa kunde være riglgt, at den 

ene maatte staa og falde med den anden, men anfører dog et 
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Argument mod hver af dem. ,Hvad nu for det første angaar 

Jordens daglige Bevægelse om sin Axe, hvorved den menes at 

dreie sig rundt i 24 Timer, og hvorved Himmelens Bevægelse 

fra Øst mod Vest skulde forklares, sig mig da, hvorledes det 

kan gaa til, at en Blykugle, som slippes paa den rette Maade 

fra Toppen af et høit Taarn, kan træffe Jorden nøiagtig i det 

Punkt, som ligger vertikalt under.* Bemærkningen er ganske 

rigtig, og da Experimentet et Par Hundrede Aar senere virkelig 

blev udført med den fornødne Omhu, hvorved det viste sig, at 

Kuglen ikke traf Jorden 1 det nævnte Punkt, men lidt østenfor, 

afgav det netop et af de bedste Beviser for Rigtigheden af 

Hypothesen om Jordens Rotation. Nu kan det vel hænde, at 

Tycho Brahe havde gjort sig overdrevne Forestillinger om, hvor 

stor Afvigelsen maatte blive; nogen Beregning deraf har han 

tydeligvis ikke forsøgt; at dette heller ikke var nogen ganske 

let Sag, kan man forstaa deraf, at den rigtige Løsning af 

Problemet ikke blev givet før over 200 Aar senere, og da af 

ingen ringere end Gauss. Det maa forresten ogsaa tilføies, at 

det af de Udtryk, som Tycho Brahe videre bruger, ikke kan 

sluttes, at han har opfattet Sagen rigtig; det manglende Kjend- 

skab til Bevægelsens Grundlove gjør altid den Tids Ræson- 

nement om saadanne Sager svævende; og Ordene kan ogsaa 

opfattes derhen, at Jordens Overflade maatte rotere bort under 

den faldende Kugle, altsaa Afvigelsen blive mod Vest. I et 

Stykke ,Til Læseren*, som er indskudt mellem Brevene, og 

hvori han forsøger at give den samme Tanke andre Former, 

kommer han imidlertid tilbage til Faldet og synes da at være 

opmærksom paa, at det er Forskjellen i Hastighed ved Taarnets 

Top og Fod, som kommer i Betragtning. 

En nødvendig Følge af Hypothesen om Jordens aarlige 

Bevægelse om Solen er, at den rette Linie fra Jorden til en 

given Fixstjerne maa forandre Retning i Aarets Løb. Denne 

Retning kan udtrykkes ved Tal, og disse Tal kan bestemmes 

ved Observation. Hvis altsaa en og samme Fixstjerne obser- 

veres til forskjellige Tider af Aaret, maa Tallene falde for- 

skjellig ud. Dette var naturligvis noget, som Copernicus var 
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fuldt opmærksom paa, og for paa Forhaand at gardere sig mod 

den Indvending, som kunde hentes fra, at hverken han eller 

andre kunde paavise nogen saadan aarlig Parallaxe, anfører han 

blandt de Axiomer, som han stiller i Spidsen for sin Udvikling, 

ogsaa det, at Fixstjernernes Afstand er saa stor, at den Vinkel, 

hvorunder Jordbanens Diameter vilde vise sig, seet fra dem, er 

umærkelig for den Tids Observationer. Paa GCopernicus' Tid 

vilde nu dette ikke sige saa stort. Tycho Brahe forøgede 1 høi 

Grad Observationernes Nøiagtighed; han følte sig overbevist 

om, at hvis den nævnte Vinkel oversteg 1", vilde han kunne 

paavise den, men han mærkede fremdeles intet Spor. Foreløbig 

havde dette ikke anden Betydning, end at den nedre Grænse 

for Fixstjernernes Afstand blev betydelig udvidet. Men samtidig 

havde Tycho Brahe ogsaa udført en anden Række Observationer. 

Han havde nemlig foretaget sig at maale Fixstjernernes Dia- 

metre og var derunder kommen til det Resultat, at Stjernerne 

af iste Størrelse viste sig under en Vinkel paa et Par Bue- 

minutter, de klareste endog næsten 3”. Nu kunde han altsaa 

sige som saa: Her staar jeg paa Jorden og maaler Diameteren 

af Vega If. Ex. og finder, at den viser sig under en Vinkel paa 

3. Havde jeg staaet paa Vega, vilde hele Jordbanens Diameter 

have været ganske umærkelig, d. e. den vilde vise sig under 

en Vinkel, som er mindre end 1”. Men heraf følger, at Dia- 

meteren af denne ene Stjerne maa være mindst 3 Gange saa 

stor som hele Jordbanens Diameter, hvoraf igjen Solens kun 

udgjør en ringe Brøkdel. Og paa samme Maade med de andre 

Stjerner. 

At Tycho Brahe fandt dette Resultat saa urimeligt, at han 

maatte se sig om efter en anden Udvei, kan man ikke fortænke 

ham 1. 

Her var det atter Kikkerten, som nogle Aar senere fældte 

Dom i Sagen. Det viste sig, at Tycho Brahes Maalinger af 

Stjernernes Diametre beroede paa en Illusion. Naar Stjernerne 

for blotte Øine ser ud som Prikker af forskjellig Størrelse, saa 

beror det kun paa deres Lysstyrke. Selv i Nutidens mægtigste | 
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Instrumenter ser man ikke Spor af noget, som staar 1 Forbin- 

delse med deres virkelige Dimensioner. 

Efter dette stod Sagen indtil videre saa, at Copernicus” og 

Tycho Brahes Hypotheser i geometrisk Henseende kunde være 

lige gode, om end den Analogi, som viste sig at finde Sted 

mellem Jorden og de andre Planeter, maatte veie til Fordel for 

Copernicus. Den langt senere følgende Opdagelse af Lysets 

Aberration gav et mere bestemt Udslag, forsaavidt som dette 

Fænomen vilde være en fuldstændig Gaade, saafremt Jorden 

stod stille. Da var imidlertid Sagen forlængst ført over paa et 

helt andet Grundlag; for den mekaniske Betragtning af Pro- 

blemet var Tycho Brahes Hypothese ganske utjenlig. 

Skal man forsøge en kort Karakteristik af Tycho Brahe, 

vil en Modsætning kanske kunne tjene til at fremhæve det eien- 

dommelige ved ham. Paa alle Livets Felter har der til alle 

Tider været en hel Del Mennesker, for hvem det er magtpaa- 

liggende at være paa Moden, følge med Tiden, som det kaldes 

1 visse Forbindelser. Dette er 1 og for sig bra og rigtigt nok. 

Men nu er det ikke enhver givet at kunne gjøre sig op en vel 

begrundet selvstændig Mening om de Spørsmaal, som maatte 

forefalde. Det kan være, fordi man simpelthen ikke kan, eller 

det kan være af Mangel paa Tid eller Leilighed; Stoffet kan 

være for overvældende, selv paa et noksaa begrænset Felt. Man 

er da henvist til at holde sig til de Resultater, som andre 

maatte være kommen til, hvad der navnlig falder let, ifald en 

eller anden anerkjendt Autoritet har behandlet Sagen. Dette 

medfører imidlertid med Nødvendighed, at der paa alle saadanne 

Felter opstaar Flokke af Kompanitravere — ikke saa at forstaa, 

at alle siger det samme, thi Erfaring viser, at der gjerne er 

Plads nok for Uenighed ved Siden af, men med en vis Uselv- 

stændighed i Opfatningen som Særkjende, noget som paa Viden- 

skabens Felt bl. a. kan give sig tilkjende derved, at man i en 
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Diskussion undertiden kan se mere af Gitater end af Argu- 

menter. | 

Nu kan der siges meget om Tycho Brahe, og der har 1. 

Tidens Løb været sagt ikke saa lidet paa ham, baade med 

Hensyn til hans videnskabelige Virksomhed og hans Optræden 

som Borger i Staten, og navnlig synes den sidste ikke at have 

været udadlelig. Men under alle Omstændigheder var han 1 

udpræget Grad en original Forsker, en uafhængig Aand, som 

med sikkert Blik for, hvad der paa den Tid var saa at sige det 

ene fornødne, satte hele sin Kraft ind paa at samle Erfa- 

ringer, og som, da dette Maal stod ham klart for Øie, ikke 

alene anvendte alle sine Indkomster og en betydelig Del af sin 

Formue, men ogsaa hele sit store mekaniske Talent paa at give 

sine Observationer den størst mulige Fuldkommenhed. Hvad 

nu Bearbeidelsen af Observationerne angaar, saa kunde allerede 

Tycho Brahe selv fremlægge en hel Række viglige Resultater, 

hvoraf kun lidet har kunnet berøres 1 det foregaaende; men 

Udledelsen af de vigtigste Resultater tlfaldt hans store Fiter- 

følger Kepler, som derved igjen banede Veien for sin endnu 

større Efterfølger Newton. Det er vel heller ikke sagt, at denne 

Bearbeidelse havde ligget for Tycho Brahes Natur; hvad dertil 

krævedes var nemlig — først og fremst naturligvis en duelig 

og uhildet Mathematiker — men som tillige maatte være 1 

Besiddelse af en vidunderlig Ihærdighed og Taalmodighed, nem- 

lig til Udførelsen af de vidtløftige numeriske Beregninger, som 

her var saa nøie sammenknyttet med den theoretiske Behand- 

ling af Problemerne, at de vel neppe i nogen væsenllig Grad 

kunde udskilles. At det blev netop Kepler, som kom til at ud- 

føre dette Arbeide, beror først og fremst derpaa, at han var 

Tycho Brahes Medarbeider 1 det sidste Aar af dennes Levetid; 

at han som tilstedeværende ved Tycho Brahes Dødsleie modtog 

hans Opfordring til at fortsætte det paabegvyndte Arbeide; og 

endelig at han som Tycho Brahes Efterfølger 1 Keiserens Tje- 

neste kom 1 uhindret Besiddelse af hans efterladte rige Skat af 

Observationer. Nu traf det sig tillige saa, at Kepler var meget | 

mere end en duelig Mathematiker med de andre fornødne Egen- 
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skaber; han var i høi Grad opfindsom, fuld af originale Ideer, 

derhos overordentlig produktiv; naar man ser lidt paa, hvad han 

har udrettet, ved man ikke, hvad man skal beundre mest, Skarp- 

sindigheden eller Taalmodigheden. 

Naar jeg har dvælet et Øieblik ved Kepler, er det bl. a. 

fordi man undertiden kan se Forholdet mellem Tycho Brahe og 

Kepler fremstillet ved den Sammenligning, at Tycho Brahe 

egentlig var den simple Årbeidsmand, som møisommelig slæbte 

Stenene sammen til Brug for Kepler som den fine Arbeidsherre 

eller Arkitekt. Dog maa jeg tilføie, at jeg ikke kan mindes at 

have seet nogen Sagkyndig fremstille Forholdet paa denne 

Maade. Den er ogsaa aldeles uoverensstemmende med Keplers 

egen Opfatning. Ligesom Tycho Brahe meget snart opdagede, 

hvad der boede i Kepler — da denne havde været hos ham i 

to Maaneder i Bøhmen, skrev han til en østerrigsk Baron, som 

var gift med en dansk Dame, og som kjendte Kepler: ,Angaa- 

endis forbemelte M. Keplero, war hans Ankombst mig ochsaa 

saare angenehm, thi ieg haffuer udj lang thudt holdit megit aff 

hannom for hans herlige ingenium og skickellighedt Skyldt 1 

de Mathematische og Astronomische Konstert! — saaledes fore- 

ligger der ogsaa tilsvarende Udtalelser fra Keplers Side. Heraf 

skal jeg indskrænke mig til at nævne en, som 1 al sin Korthed 

og Simpelhed tør være tilstrækkelig betegnende, nemlig Slut- 

ningsordene af det før omtalte Appendix til den udvidede Ud- 

gave af Bogen om den nye Stjerne: Om hin Stjerne ikke havde 

anden Betydning, saa havde den ialfald den, at den gav Anled- 

ning til, at der fremstod en stor Astronom.* 

Historisk-filosofisk Klasse. 25de Oktober. 

(Formand: Lieblein). 

1. Sophus Bugge meddelte en Oversættelse og Fortolk- 

ning af den Runemdskrift fra Ringerike, som 1 sin Tid er kopi- 

eret af Antikvaren Kliiwer fra en Runesten, som nu er tabt, 

* Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og hans Slægtninge, 

samlede og udgivne af F, R. Frus, 
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og som afvigte Høst forgjeves har været eftersøgt. Fiter Bugges 

Læsning er Stenen reist til Minde om en Mand, som har deltat å 

i en Vinlandsreise. 

Dernæst fortolkede han Runeindskriften fra Those i Smaa- 

lenene, i hvis Slutning Runestavene er stillet 1 urigtig Orden 

som en Gaade for Læseren, noget som oftere findes paa svenske 

Rumestene. | | 

2. Lieblein fremviste og forklarede en Del ægyptiske 

(Oldsager, som ved hans Mellemkomst er skjænket vort ethno- 

grafiske Museum af Flinders Petrie. De er afvigte Vinter ud- 

gravede i al-Amrah 1 Øvre-Ægypten og skriver sig fra Over- 

gangstiden mellem den forhistoriske og historiske Tid, er følge- 

lig omkring 6000 Aar gamle og uden Tvil de ældste Monu- 

menter, som findes i vor ethnografiske Samling. 

Fællesmøde. $de November. 

(Præses: Mohn). 

Tilstede var foruden Medlemmerne 250 Indbudne. 

1. Præses hilsede Forsamlingen. 

2. Hagerup holdt en Mindetale over Bernhard Getz. 

Talen er trykt 1 Tidsskrift for Retsvidenskab for 1901. 

9. Hægstad fremlagde til Trykning en Afhandling ,om 

Maalet 1 de gamle norske Kongebrev*. 

Afhandlingen vil blive trykt i den historisk-filosofiske Klas- 

ses Skrifter for 1902 som No. 1. 

Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. 

22de November. 

(Formand: Brøgger) 

1. F. Nansen holdt et Foredrag, hvori han fremholdt, at 

den kontinentale Platforms jævne Niveau langs Europa's og 

Nordamerika's samt Polarhavets Kyster synes at bevise, at 

de større tilsyneladende Hævninger og Sænkninger af Landet, 

som har fundet Sted i senere geologiske Perioder og efter at 

denne Platform oprindelig blev dannet, maa skyldes Forskyv- 
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ninger af Hydrostæren og ikke direkte Bevægelser i den faste 

Jordskorpe. 

Foredraget fremkaldte en Diskussion mellem de Hrr. 

Reusch, Mohn og Brøgger samt Foredragsholderen. 

2. H. Goldschmidt fremlagde til Trykning en Afhandling 

af Amanuensis G. Dedichen: ,Neue Synthesen in der Tetra- 

zin- und Triazolgruppe.* 

Afhandlingen vil blive trykt i den math.-naturv. Klasses 

Skrifter for 1902 som No. 3. 

3. N. Wille fremlagde en Afhandling bl Trykning af 

H. Chr. Geelmuyden: ,0Om kvantitativ Bestemmelse af Sø- 

vandets kvælstofholdige Bestanddele.* 

Afhandlingen vil blive trykt i den math.-naturv. Klasses 

Skrifter for 1902 som No. 4. 

4. R. Collett fremlagde til Trykning 1ste Del af sit 

Arbeide over: =,Norges Fiske", omfattende lagttagelser fra 

Aarene 1885—1900. 

Afhandlingen vil blive trykt 1 Forhandlinger for 1909 

som No. 1. 

5. Carl Størmer fremlagde til Tryknimg: ,Nogle geome- 

triske Satser fra den moderne Taltheori.* 

Afhandlingen vil blive trykt i Forhandlinger for 1902 

som No. 2. 

Fællesmøde. 6te December. 
(Præses: Mohn). 

1. Arbo gjorde Prof. G. Retzius's Crania suecica antiqua 

til Gjenstand for en længere Omtale. 

Prof. G. Retzius har benyttet sit Otium efter sin Afgang 

fra Professorstillingen ved Carolinska Institutet til at levere 

Videnskaben et Pragtværk over en Del af Sveriges forhistoriske 

Cranier, udgivet 1899, et rigtig standard work. 

Dette Værk indeholder saameget af Interesse ogsaa for 

Norges Anthropologi, at det ikke bør lades uden Omtale i dette 

Selskab, hvis Medlem Retzius har været siden 1888. 

Det er forfattet 1 Lighed med hans tidligere udgivne store 

Pragtværk ,Finska cranier* og egnet ,Minnet af Sven Nilsson, 
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banbrytaren på fornforskningens områden.* TI sin Fortale 

omtaler Forf., hvordan et betydeligt Antal af de forhistoriske 

cranier er gaaet tilgrunde ved den Ildebrand, som truede med 

at ødelægge det carolinska Instituts anatomiske Samling, lige- 

ledes, at en Del er bortkommen eller beskadiget ved Flytning, 

eller bragt saa i Uorden, at de ikke kunne identificeres. 

I Værkets første Kapitel giver han en kortfattet histo- 

risk Fremstilling af Udviklingen af vor Kundskab om de euro- 

pæiske Folks Racecharakter og i Forbindelse dermed af 

Udviklingen af den eraniologiske Forskningen selv. 

Andet Kapitel indeholder en kortfattet Fremstilling af 

Udviklingen af vor Kundskab om Racecharaktererne hos vor 

Verdensdels tidligere Beboere og 

I tredie giver han en historisk Redegjørelse for den for- 

historiske Begravningsskik i Sverige (ledsaget af prægtige 

Fotografier), alt eftersom denne kan have Betydning for 

Bedømmelsen af Craniernes og de øvrige Skeletdeles Beskai- 

fenhed, og saa 

kommer en Monografi over de forhistoriske Granier 

fra Sten-, Bronce- og Jernalderen, ledsaget af ikke mindre end 

92 Plancher med Fotografier i naturlig Størrelse, indbefattende 

91 Nummere. For at indskrænke mest mulig den perspektiviske 

Indvirkning af Fotograferingen er de udført med en Camera 

med den størst mulige Focalafstand (2,75 Meter) 1 Lighed 

med Studers og Bannwarths bekjendte Arbeide over de schweizi- 

ske Pælebygningsfolk og fotograferet igjennem Glaspladerne 

for at beholde den rigtigst mulige Størrelse af Billedet. 

Saa prægtigt dette Arbeide end er, kan jeg dog ikke andet 

end udtrykke min Beklagelse over, at R. ikke fuldstændig har 

fulgt det schweiziske Forbillede, og som der ladet Fotografierne 

følge i en Mappe for sig, istedetfor som ved hans , Finska cranier* 

at hefte dem ind i selve Værket, hvorved det 1 høi Grad vanske- 

liggjøres at følge Beskrivelsen og Fotografiet samtidig, idet 

man maa slaa efter bag i Bogen. Det har derved tabt adskil- 

ligt i praktisk Brugbarhed, men han har vel syntes at maatte 

følge Planen for de ,Finska cranier*, som har samme ulempe- 
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lige, men storartede Format. Ligeledes vilde det være ønskeligt, 

om Forf. havde samlet alt svensk forhistorisk Craniemateriale, 

saaledes ogsaa det, som fandtes i Upsala og Lund. 

Værket bærer forøvrigt i stærk Grad Præget af den Pietet 

og Beundring, hvormed For. ser op til sin Fader — ,,Cranio- 

logiens Fader* forøvrigt — men det kan jo heller ikke nægtes 

andet, end at de yngre Forskere har glemt eller maaske slet 

ikke kjender til Anders Retzius' banebrydende Virksomhed 

paa dette Omraade og hans mærkelige Overblik allerede den- 

gang over Europas Folkestammers Graniologi og hans korrekte 

Opfatning af Cranieformerne. 

Vi skulle nu gaa over til selve Cranierne. | 

Fra Stenalderen har han 42 Cr. — deraf er ingen fra 

Svenskernes saakaldte Dösen, men ifra Gånggrifter og Hållkistor, 

der har vist sig at være Familiebegravelser, hvor fra 50—150 

Lig har været begravne — i nogle, som det synes, i hukende 

Stilling, men ellers liggende. 

Retzius siger, at Cran. frembyder ingen Fællestypus 

(29 ere Dolichocephaler, 10 Mesocephaler, 3 Brachycephaler), men 

man kan derimod med stor Lethed skille 5 bestemt udprægede 

og meget forskjellige Typer, 1 dolichocephal, Å mesocephal 

med Helding til Brachycephali og 1 brachycephal. 

I. Den dolichocephale er ræpræsenteret i saavel mandlige 

som kvindelige Cranier. 

a) Mandlig Type (Index fra 68,5—73,0) er repræsenteret 1 

No. 1 og No. 9 begge fra Vestergötland, samt 1 No. 43 og 44 

fundne i Myrer paa Samsø og i Skaane, de saakaldte Mosefund 

altsaa. 

b) Det kvindelige Gran (Index fra 69,5—72,2) 1 No. 

2, No. 18 og 26, ligeledes fra Vestergötland. Som 

Charakter set i Norma verticalis angives, at det er 

elliptisk eller smal ovalt med smal Panderegion, og ud- 

skydende sq. oce., svagt udviklede Pande- og Parietaltubera — 

chamocephale og chamoprosope, microseme. 

II. Den mesocephale Type, bedst repræsenteret i No 355 

fra Fjelkinge i Skaane, hvortil slutter sig No. 30 sq. (fra 

Vestergötland) samt No. 16 (fra Bohuslån) og No. 41, 
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endvidere efter min Opfatning No. 14, 20, 24, 35, 37, alt- 

saa alt ialt 10 Exemplarer (25 9). 

Som Charakter i Norma verticalis (Ind. ceph. 78) viser 

det en meget bred, næsten firkantet, Ovalform med stærk Til- 

bøielighed til Brachycephali og Hypercephali. Den minder, 

siger R., meget om den finsk-tavastlånske Type, 

endskjønt denne i Virkeligheden er mere brachy- 

cephal (80,00). 

II. Den brachycephale Type bedst repræsenteret 1 Gr. 

No. 21 fra Karleby 1 Vestergötland og i No. 40, hvortil 

slutter sig No. 32 og 39, altsaa 1 det hele 4 Exemplarer. 

Norma verticalis (Ind. ceph. 85,5). 

Betydelig Bredde i Forhold til Høiden, med stor Mastoideal- 

bredde og høi Parieto-mastoidealindex. Pande og Issetubera lidet 

udviklede, Panden temmelig smal, Craniet gjør Indtryk af en 

vis Afrunding, lig Lappecranier, sq. oceipitalis derimod tem- 

melig stærkt udviklet. Ansigtet er bredt og lavt. Ansigtets 

Ben er ikke kraftig udviklet, ligesom i Almindelighed Cra- 

niets Processer og Muskelansatser viser mindre stærk Udvik- 

ling. Paa No. 39 ligger Foramen magnum usædvanlig langt 

tilbage som paa Cran. fra Svelvik. 

Det minder unægtelig meget om Lappecraniet og 

var det, der foranledigede S. Nilsson til at opstille sin Theori 

om, at skandinaviska Nordens urinvånare var af lappisk eller 

hyperboræisk Stamme. 

Jeg skal i Forbindelse hermed nævne, at 1 Danmark, hvor 

1 sin Tid R. Virchow har undersøgt de derværende forhistoriske 

Skaller, siges om den danske Stenalders Cranier, at de ere 

mesocephale med Helding til Brachycephali. Der er alt- 

saa en temmelig betydelig Forskjel mellem de danske og svenske 

Stenalderseranier; dog ogsaa mellem de danske finder man denne 

lappoide Type repræsenteret. 

[ Norge er til Dato kun fundet Craniet fra Svelvik, 

der har en Index af 76,41 (eller kanske rettere 77, da det 

jo er lidt defect) paa Grund af sin usædvanlig udviklede squa- 

ma oceipitalis; ogsaa paa dette ligger Foramen magnum usæd- 
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'vanlig langt tilbage. Jeg var engang meget utilbøielig til paa 

Grund af dets noget extraordinære og exceptionelle Forhold at 

opstille det som Type, men da der gaar omkring en hel Del 

Mennesker hertillands, ja sogar 1 Thinget sidder en Mand med 

dette eiendommelige Mopseansigt, saa maa det vel siges ogsaa 

at repræsentere en Type af Stenalderens allerede saa eiendom- 

melig sammensatte Befolkning. 

De øvrige dolichocephale og leptoprosope Granier 

fra Stenalderen frembyder efter Retzius' Mening intet typisk, 

hvortil jeg ganske slutter mig, men synes at være et ubestemt 

Blandingsprodukt, der i1alfald ikke minder om det Cranium, som 

vi finder hyppigst optrædende under Jernalderen og er bleven 

vant til at betragte som det typiske for Nordgerma- 

nerne, hvilket er næsten identiskt med Folkevandringsfolkenes 

Cranier (Franker-, Allemanner- og Burgundereranierne fra Syd- 

tysklands Reihengråber). 

I mit Foredrag paa Naturforskermødet 1 Stockholm 1898 

sør der foregaaet nye Indvandringer i Norden" siger jeg, at 

Stenalderens Dolichocephaler er udelukkende chamo- 

prosope og chamocephale og skiller sig deri fra senere 

archæologiske Perioders Dolichocephaler. Da under Foredragets 

Trykning Retzius” Crania antiqua netop udkom, ændrede jeg 

i en Anmærkning denne min Opfatning, da jeg ikke fik tilstræk- 

kelig Tid til at granske hans Arbeide tilstrækkelig, og han 

anfører, at det overveiende Antal er orthocephale og leptoprosope. 

Ved nærmere Undersøgelser optager jeg imidlertid igjen 

min første Opfatning; det er kun den, som kan opstilles 

som en egen Type — de leptoprosope Dolichocephaler gjør et 

saa uensartet Indtryk, at de ikke kunne opstilles som nogen 

bestemt Type, men et Produkt af forskjellig Raceblanding. 

Broncealderen er repræsenteret af 20 Cramer, hvoraf 17 

dolichocephale, 3 brachycephale. GCranierne er overveiende 

dolichocephale og chamoprosope uden at frembyde 

nogen fælles charakteristisk Type, men kun den samme, som 

er beskrevet under Stenalderen. R. kan ikke finde, at nogen 
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ny Type optræder. Heri kan jeg ikke være ganske enig, i 

No. 52 (maaske ogsaa 54) forekommer det mig, at vi har, hvad 

Eeker beskriver som Breisgauerschådel og Fransk- 

mændene som type celtique. 

Af Stenalderstypen No. 33 — den finsk- onsilinele 

— skal efter R. intet være repræsenteret. 

Derimod finder han den lappiske eller hyperboræiske 

Type repræsenteret i No 56. 

I Danmark finder Søren Hansen, at det braehycephale 

Element fra Stenalderen ikke er repræsenteret, men vel 

det langskallede (Cro-Magnon-Typen), ligesom han tror at 

finde Indblanding af frisisk og keltisk-liguriske Flementer, der 

minder meget om de sydtyske Brachycephaler. 

I Norge har vi fra Broncealderen kun to Calotter fra Nor- 

dre Throndhjems Amt i Throndhjems Videnskabernes Selskabs 

Musæums Samling (Todnæs) — den ene af disse har den bekjendte 

lappoide Type, den anden minder mere om GCranierne fra de 

schweiziske Pælebygninger og No. 52 og 54 af de svenske 

Broncealderscranier. 

I Broncealderens Cran. forekommer det ialfald mig, at man 

ømmer en ny GCranietype 1 No. 52 og 54, samtidig som det 

er noksaa mærkeligt, at man hverken 1 Sverige eller 

Danmarks Broncealdersgrave synes at gjenfinde det 

finnoide Cranium. 

Er der allerede da indtraadt en social Sondring, som maa 

sættes 1 Forbindelse med Tilstedeværelsen af forskjellige Race- 

elementer 1 Befolkningen? 

De fine, elegante, kunstfærdig udførte og kostbare Sværd 

og Dolke med de mærkværdig smaa Sværdfæster passede 

øiensynlig for finere Hænder, end man kan tænke sig hos Sten- 

alderfolkene med de næsten australoide Skaller og sandsynligvis 

grove og plumpe Næver. 

Det er næsten lignende smaa Sværdfæster, som man ogsaa 

finder fra Vikingefolkets Sværd, og hvor ogsaa Sporer og Stig- 

bøiler passer til Folk med fine Fødder og Hænder, der ikke var 

blevne grove og tykke ved lungt Arbeide. Englænderne sige 
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Jo ikke uden Grund, at smaa Hænder og Fødder er ,the only 

sign of blood, which aristoeracy can generate*, og Vikingefolket 

levede vistnok som den Tids Aristoerater kun for Krigshaand- 

værket eller Handel, som ogsaa betragtedes som gentilt, og 

overlod Trællene det tunge Arbeide. 

Det vilde derfor i denne Henseende være af stor Interesse, 

om der blev foretaget Undersøgelser af de Extremitetsknog- 

ler, som der findes i vore nordiske Musæer fra den Tid, forat 

man, om end kun tilnærmelsesvis, deraf kunde faa Begreb om 

den daværende Befolknings Legemshøide — det kunde jo 

muligens ogsaa have været forholdsvis smaa Folk 

med tilsvarende smaa Hænder og Fødder. 

Jernalderens Cranier er væsentlig repræsenteret af Fund 

fra Gotland og danner altsaa et temmelig ensidigt Materiale. 

Det er 43 Cr., deraf 37 fra Gotland, 3 fra Öland og fra Upland. 

R. siger, at man her finder udpræget Dolichocephali 

med overveiende Orthocephali og Leptoprosopi. Han 

har ikke trukket noget Skille mellem Cran. fra den ældre og 

den yngre Jernalder. 

Hvad hans Gran. fra den ældre Jernalder angaar, fin- 

der jeg, saavidt jeg kan se, intet, der repræsenterer den Type, 

jeg synes hos os er saa charakteristisk for denne Periode — 

Eckers Higelgråbertypus. 

Fra Gran. fra den yngre Jernalder har man derimod i 

No. 86 fra Björby paa Gotland og No. 90 fra ,svarta Jorden* 

paa Björkö, gode Repræsentanter for Vikingetidens alminde- 

ligste Cran., udpræget langskallet med svag Udvikling af tub. 

pas. og front., tilspidsende Baghoved, høit smalt Ansigt (Eckers 

Reihengråbertypus). 

De brachycephale Cran. ere svagt brachycephale og frem- 

byder intet Exemplar af den hyperboræiske Form, 

men vel Lighed med den finnoide (No. 73, 74, 76 og 80) efter 

min Opfatning. 

For Danmarks Vedkommende kom Virchow, da han (rig- 

tignok for mange Aar siden) undersøgte de forhistoriske Cran. 

i Kjøbenhavn, til det Resultat, at Cranierne fra Jernalderen 

4 
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vare uden Undtagelse virkelige Dolichocephaler og 

forete langt ringere individuelle Differentser end 

Stenalderens og gjøre det Indtryk at tilhøre et andet 

Folk. 

For Norges Vedkommende forekommer det mig, at man 

med Lethed kan skille den ældre Jernalders Cran. fra den yngre. 

Det er Eckers Higelgråbertypus i Modsætning til hans Reihen- 

gråbertypus, saaledes som han beskriver den i Gran. germ. 

meridion. oceident. 

Tilslut resumerer da Retzius sine Undersøgelsers Resultat 

i følgende 3 Satser: 

1. At, saavidt de her beskrevne Gr. fra Sten-, Bronce- og Jern- 

alderen kan bevidne, har Dolichocephalien i Fortiden 

i Sverige været den afgjort overveiende. 

2. At Befolkningen allerede under Stenalderen ikke var ren og 

ublandet, men at allerede da 2 brachycephale Elementer 

af en anden Racetypus var indblandede. 

3. At de tilgjængelige forhistoriske Cranier ikke tilkjendegive, 

at under de nævnte Tidsperioder Indvandring af nye Race- 

element ikke i nogen betydeligere Grad har fundet 

Sted, men at den samme Folkerace har beboet Sve- 

rige under hele Fortiden, og at den nuværende Befolk- 

ning 1 sine Grundelementer nedstammer fra den 

forhistoriske Befolkning, om end i Tidernes Løb i 

større eller mindre Skala Immigration af fremmede 

Elementer har fundet Sted. 

Som man ser, udtrykker R. sig med stor Forsigtighed lige- 

overfor Spørgsmaalet om Indvandring af fremmede 

Elementer. 

At den nuværende Befolkning nedstammer fra den for- 

historiske, er noget, som er en anerkjendt almen Sats og af 

mig gjentagne Gange fremhævet: At man nemlig ved de 

nuværende europæiske Befolkninger altid maa kunne 

vente at finde de forskjellige, selv de tidligste Stam- 

mer eller Racer, hvoraf de er sammensat, repræsen- 

terede. 

. 
5 
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Vi maa regne saavel med de forskjellige archæologiske 

Perioders Typer eller Racer som med senere Tiders Indvandrere 

— det er en simpel Følge af Atavismens Lov, der jo maa 

betragtes som en Naturlov. 

Prof. Montelius, som vel største Delen af mine Herrer hørte, 

afviste imidlertid med Myndighed, da han ogsaa kom ind paa 

dette Spørgsmaal, al Tanke om ny Indvandring i Norden og 

betragtede de brachycephale Skaller, som fandtes i Gra- 

vene, som kun tilhørende Trælle, der havde maattet 

følge sin Herre i Døden. Da han kom ind paa Grav- 

skikken, specielt den eiendommelige Gravskik, som man fandt 

paa Vestkysten af Sverige (Götheborgslån), med den runde 

Aabning i Dørhellen eller Stængselshellen for en Del af Sten- 

alderens Grave, antog han imidlertid, at dette maatte skyldes 

fremmed Paavirkning sandsynligvis fra de britiske Øer. 

Jeg skulde da havt Lyst til at spørge den lærde Professor, 

hvordan han havde tænkt sig denne fremmede Paavirk- 

ning ved Gravskikken var foregaaet. Antog han, at Sten- 

aldersfolk i sine Ekstokke havde været ovre i England og der 

blevet saa indtaget i denne fornemme Gravskik, at de ved sin 

Tilbagekomst til Sverige gik igang med at indføre den, lige- 

som man indfører en ny Mode fra Paris nutildags, eller troede 

han, det skede ved Missionærer fra de britiske Øer, der ind- 

førte en ny Kultus. 

Kan man 1 hine fjerne Tider i det hele taget 

tænke sig anden Indflydelse end igjennem Indvan- 

dring af — lad os sætte kun en liden Stamme — som førte 

denne Gravskik med sig? 

I det hele taget kunne ikke Archæologerne skildre 

Begivenheder, men kun Tilstande. 

Betragte vi Forholdene 1 Norge, kunne vi heller ikke saa 

let komme fra dette, at det kun skulde været nogle en- 

kelte Trælle af brachycephal Stamme, hvis GCranier 

vare fundne i Gravene, og hvis Fiermænd 1 sin Tid vare bragte 

sandsynligvis som Offer til den Afdøde. 
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Som mine Herrer maaske bekjendt, og som jeg gjenta- 

gende Gange har paavist, er en stor Del af Norges Kyst- 

rand, Fjorddistricter og Udøer befolket af en blond 

brachycephal Race (svagt brachycephal for en stor Del, 

saa at paa det for Bløddele blottede Cranium (Cephalindex vil 

blive mesocephal henved 78,00 —), der forresten ogsaa ellers — 

forekommer spredt. hist og her mellem den norske, ellers lang- 

skallede Befolkning hele Landet over. 

Denne blonde, svagt brachycephale Befolknings GCra- 

nium, slig som vi kjender det fra Cranierne fra Sole paa 

Jæderen, er saa typisk ligt det af Retzius beskrevne og 

afbildede mesocephale Stenalderscranium, som han siger minder 

saa meget om det finsk-tavastlånske, at det efter min Op- 

fatning maa anses for at være identiskt, og vi kan dels paa 

Grund af dets eiendommelige Udbredelse hertillands og Talrig- 

heden af dets Forekomst ikke godt antage det for blot at skrive 

sig fra Efterkommere efter Befolkningens tidligere Trælle. 

Det maa utvivlsomt antages for en gammel Befolknings- 

rest, en væsentlig engang fiskeridrivende Kystbefolkning, der 

sandsynligvis er Landets ældste Beboere, maaske 1 Slægt 

med Danmarks hidtil ukjendte Kjøkkenmøddingsfolk og ialfald 

ganske forskjellig fra Landets nordgermaniske Befolkning for- 

øvrigt. 

Spørgsmaalet blir da — saafremt den oven anførte Antagelse 

maa anses for rigtig — til hvilken Folkestamme dette 

blonde, kortskallede Folk har hørt, og da er vi kun hen- 

vist til den finske — den eneste blonde braeycephale 

Folkestamme, der findes i Europa. 

Vi maa da antage, at det har været en med disse ialfald 

nær beslægtet Stamme (der nu forresten viser sig lidt mere 

brachycephal), og nægtes kan det jo ikke, at Navnet Fin fore- 

kommer noksaa hyppigt hertillands — helt borte i Ryfylke har 

vi Finø og Finborgen (en gammel Bygdeborg), og Finnerne næv- 

nes endog af gamle Forfattere som tidligere Beboere af en 

egen Landsdel af Sverige, idet Jordanes (550 e. Ch.), der stod 

Gotherne nær og altsaa maatte antages at have Oplysninger fra 

HE åå i 
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første Haand, nævner Finnerne, som beboende en Del af det 

midterste Sverige (Finveden?), og Adam af Bremen og Saxo kalder 

endog det svenske Grændselandskab imod Danmarks dengang 

skaanske Besiddelser Finnia og Beboerne Finnenses. 

Det er i denne Henseende noksaa charakteristisk, at den 

bohuslånske Ø, Malmøens, eiendommelige Befolkning, de saa- 

kaldte ,Malmøpyttar*, efter Sagnet dersteds var Fimner og kom 

drivende paa et Isflag; Befolkningen skal ogsaa være brachy- 

cephal. 

Hvad Sveriges nuværende Befolkning angaar, da 

bærer den jo ofte stærke Præg af finsk Blod -- den brede 

kraftige Underkjæve med den ligesom udadbrettede brede, bagre 

Maxillarvinkel er et Finnemærke, som længe sidder igjen som 

Tegn paa denne Tilblanding — ligeledes de brede, kraftige 

Overkjævepartier og Kindben. 

I Norge er dette Ansigt ikke saa hyppigt, fordi den blonde 

brachycephal, der fortrinsvis har været en Kystbefolkning, der 

mest har giftet sig inden sig selv, og Underkjæven maaske paa 

Grund af anden Ernæring ikke har fuldt saa kraftig Udvikling 

fikke Brug af Knækkebrødet). 

Vore nulevende Historikere vilde kanske reise Indsigelse 

ligeoverfor den her af mig fra anthropologisk Synspunkt frem- 

satte Paastand om en, med Finnerne nær beslægtet, Ur- 

befolkning i Skandinavien, og de faar da det. 

Jeg har kun villet paavise, at uden at Retzius og jeg 

har været vidende om hinandens Arbeider og Ansku- 

elser, altsaa ganske uafhængig af hinanden ere vi 

komne til samme Resultat. 

I min anthropologiske Beskrivelse af Stavanger Amt, der 

udkom i 1895, er jeg nemlig ved Undersøgelser af Cranierne fra 

Sole gamle Kirkegaard kommen til det Resultat, at en hel Del 

af de deri forekommende brachycephale GCranietyper bringer 

Tanken hen paa det finske Cranium, og at de ogsaa der 

forekommende chamocephale og chamoprosope Dolichocephaler 

sansynligvis er Ffterkommere efter Stenalderens Dolichocephaler. 

Det er jo en fastslaaet Kjendsgjerning, at Jæderen var den 
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under Stenalderen tættest befolkede Del af Norge, derfor vilde 

man ogsaa der kunne træffe denne Tidsalders forskjellige 

Cranieformer hyppigst repræsenteret; det hævder jeg der, og det 

synes jo ogsaa at slaa til. 

Naar man betænker, at der ligger 6000 Aar eller kanske 

mer mellem disse Cranier ifra Sveriges Stenalder og Jæderens 

nuværende, maa man ikke hænge sig i, at Maalene ikke netop 

ere de samme, og at der kan være enkelte Smaauligheder, det 

er de store Træk eller Typen af Craniet, som i Sammenlig- 

ningen her maa være det essentielle. 

Naar Prof. Montelius derfor siger, at det samme Folk har 

beboet Norden 1 6000 Aar — Prof. Brøgger sætter endog 9000 

som sandsynligt — kan derimod imtet invendes — det samme 

Cranium som dengang gjenfinder man jo den Dag idag — det 

er, som allerede engang af mig nævnt, ganske naturligt. Den 

oprindelige Befolkning forsvandt ikke saa let, lod sig vanskelig 

udrydde, de havde Skovene og Bjergene til Tilflugtssteder, indtil 

fredeligere Tilstande indtraadte, og man skaanede ialfald stadig 

Kvinderne; dermed var jo Chancen med det samme given for 

den oprindelige Befolkning til at gjøre sig gjældende igjennem 

Arv paa Mødrenesiden og Atavismen forresten. Saaledes ind- 

træffer ogsaa her det mærkelige Tilfælde, at et Cranium, som 

R. beskriver under Jernalderen No. 78, b som deformeret og 

mierocephalt og derfor betragter som en Undtagelse, som 

man ikke kan tage Hensyn til, forøvrigt gjenfindes i 2 Exem- 

plarer (mandligt og kvindeligt) i den saakaldte Sørengssamling. da 

denne var complet. Det var altsaa ogsaa en Type i Norden, 

skjønt i alle Henseender mærkelig forskjellig fra alle de andre; 

jeg har ogsaa iagttaget den hos Levende. 

Naar midlertid Archæologerne endog gaar saa langt, at de 

paastaa, at det samme Sprog endog har lydt her 1 6000 

Aar, saa maa jeg paa det bestemteste protestere. Ligesaalidt 

som vor Kystrands talrige blonde Brachycephaler oprindelig har 

været af nordgermanisk Stamme, ligesaalidt har de fra først af 

talt Norrønamaal — de har sandsynligvis talt et ikke-arisk 

Sprog, men hvor længe kan naturligvis ikke afgjøres. 

- 
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De kan ikke være identiske med de Brachyce- 

phaler, som man finder længere nede i Folkevandringstiden 

indblandet i Reihengråbernes Cranieserier — det var Schwarz- 

walds og Alpelandenes Brachycephaler af rhætisk 9: keltisk- 

ligurisk og maaske ogsaa af slavisk Herkomst — det var 

mørkhaarede Folk, det ser man, og Germanernes Blondhed 

har ligesaalidet som deres Dolichocephali influeret paa dem i 

Raceblandingen, tvertimod disse bleve ogsaa brachycephale. Sam- 

tidig hermed maa altsaa Paastanden om, at der ikke har 

foregaaet nye Indvandringer i Norden, bortfalde. 

Disse i Cranieform saa forskjellige Stammer kunne neppe 

være indvandrede samtidig, de brachycephale som de 

andres Trælle, som af Montelius antydet, derimod taler deres 

Udbredelse hertillands; men hvem der er kommen først, kan 

jo heller ikke angives anderledes end helt conjecturalt. En 

Indvandring af et nyt Folk er foregaaet, det lader sig 

vel neppe længer bestride, men naturligvis ere de ikke fore- 

gaaet 1 saa store Flokke som Folkevandringens Skarer, dette 

forbød saavel Landets Beliggenhed som dets Natur — det 

kunde kun foregaa i Lande, der allerede vare ryddede og op- 

dyrkede af tidligere forholdsvis talrige Beboere, og hvor man 

saaledes kunde gjøre Bytte og finde den nødvendige Føde — 

men det har vel kun sket 1 Smaaflokkevis, der senere har sluttet 

sig sammen i Hereder (Hundrader) og tilsidst i Fylker, da vore 

Fylkesbefolkninger inden sig dog i Almindelighed vise temmelig 

ensartede Charakterer. 

Hvad Slags Folk Stenalderens chamocephale Lang- 

skaller har været, lader sig endnu vanskelig afgjøre — de 

skille sig fra de sildigere Perioders Befolkning ved sin lave 

Isse og sit lave Ansigt — de, de nærmest skulle slægte paa, 

maatte da være Friserne, der af Virchow ere beskrevne 

som lavissede, om han end siger, at de nu tenderer til Brachy- 

cephali. Dette sidste benægtes nu imidlertid af en hollandsk 

Anthropolog Dr. Folmer, som siger, at Virchows Materiale er for 

recent — i de gamle ,Terper* — kunstige Forhøininger i Mar- 

sken, hvorpaa tidligere Bebyggelse, før Digerne bleve almindelige, 
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finder man gamle Begravelser, og GCranierne herfra er Dolicho- 

cephaler og Chamoprosoper, endskjønt blandede med Lepto- 

prosoper. 

Jeg har i sin Tid opstillet den Theori, at Befolkningerne 

rundt Nordsjøens Kyster i hine fjerne Tider, da Jyl- 

lands og Hollands Kyster maaske havde en anden Configuration 

end nu, skulle have været samme Stamme, den saa-* 

kaldte Nordsjørace. 

Naar man erindrer de primitive Baade, hvormed Sydhavs- 

insulanerne gjorde lange Tog og erobrede eller befolkede fjernt- 

liggende Øer — vigtignok 1 det ,stille* Ocean, forekommer det 

mig ikke at være noget iveien for at antage, at ogsaa vort 

Stenaldersfolk kan have communiceret over Havet. Rigtignok 

havde Jæderen Flint in natura, og de talrige Bopladsfund der- 

steds tyde paa, at der dreves en Slags Flintværktøisindustri, men 

det kunde dog vist neppe tilfredsstille Behovet, meget maatte 

være kommet andenstedsira. 

Den 3die svenske Stenalderstype — den lappoide 

— findes ikke repræsenteret i CGraniesamlingen fra Sole — dog 

tror jeg 1 sin Tid at have iagttaget den 1 Sørengssamlingen, før 

denne blev berøvet nogle af sine mest charakteristiske Cranier. 

Som man vil se, er altsaa allerede under Stenalderen 

3 af de Folkestammer repræsenteret i Norden, som det senere i 

Aartusinders Forløb skulde times Skandinaverne at komme i 

Berøring med og have til sine nærmeste Naboer, og som ogsaa 

synes at udgjøre en Del at Befolkningen nutildags, Finner, 

Friser og muligens Lapper. Det er noksaa mærkeligt. 

Man har for at finde de nuværende Befolkningers 

Urtypus, forsøgt at føre de craniologiske Undersøgelser her- 

over saa langt tilbage som muligt, til en Tid, da al Historie 

glipper — da troede man sig sikker for al fremmed Indblanding 

og at kunne finde Racen ren — men man er bleven skuffet 

allevegne. 

Urgermanerne har man vistnok funden, forsaavidt man 

1 Reihengråberne ved, at man har med frankiske, allemanniske 

og burgundiske Cranier at bestille, men nu er jo denne Cranieform 

å 
4 
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næsfen ganske forsvunden i de Dele af. Tyskland, hvor de tid- 

ligere udgjorde Hovedmassen. 

Ureelterne har man endnu slet ikke faaet Rede paa, lige- 

saalidt som paa Urslaverne; der hvor disse sidste nu sidde 

med sine brachycephale Skaller, har tidligere Langskaller været 

Landets Befolkning (Bogdanows Kurganbefolkning). Har altsaa 

ogsaa Urslaverne oprindelig været Långskaller ligesom de andre 

Arier, eller er det gamle germaniske Stammer, der har havt 

disse Lande inde? 

Saaledes ogsaa med crania suecica antiqua — allerede da 

en stærk Raceblanding sogar her oppe i Norden. 

Jeg finder dette imidlertid ganske naturligt. Hos Folk, som 

stod paa et saa lavt Kulturtrin som Nordens Stenaldersfolk i 

sin Tid — som Australnegrene omtrent nutildags — brugte 

man ligesom disse i sine indbyrdes Kampe vist neppe at gjøre 

sine Fiender til Slaver — en væsentlig af Fiskeri og maaske 

lidt Kvægavl levende Befolkning havde ikke synderlig Brug for 

Slaver, de blev dem heller til Bryder: — Kampene mellem 

Stammerne gik som hos Australnegrene kun ud paa 

at røve hinandens Kvinder, Mændene dræbte man — derfor 

opstod ogsaa den ubegrændsede Promiscuitet 1 Æigteskaber 

og al denne iømefaldende Blanding af Folketyper allerede saa 

tidlig i Menneskeslægtens Tilværelse. Jo mere et Folk kom 

til Selvbevidsthed og steg i Selvfølelse, desto mere und- 

gik det at blande sig med Fremmede, da gjaldt det at holde 

Racen ren, det blev en Æressag, saaledes ogsaa med Germa- 

nerne i Folkevandringstiden, da deres Stammer vel stod paa 

sin største Høide. Fftersom de kom 1 intensere Berøring med 

de erobrede, sydligere Folks Kultur, deres Fordærvethed og 

Blødagtighed, gik det hurtig tilbage med dem, de bedste faldt vel 

i Kampene for at hævde sin Selvstændighed, eller bleve fordrevne 

til Bjergegne, Resten absorberedes med en forbausende Hur- 

tighed af Landets oprindelige, egne Børn, som jo havde ganske 

andre physiologiske Betingelser for at trives paa sin hjemlige 

Jordbund end den fremmede Erobrerstamme, hvis Vugge havde 

staaet under andre Himmelstrøg og andre Livsvilkaar, 
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Ogsaa hos vore mest stolte og selvbevidste Bygdebefolk- 

ninger mærker man en vis Uvillie mod at gifte sig udenfor sit 

Bygdelags Grændser, og den betragtes som en daarlig Karl, som 

ikke kan blive gift i sin egen Hjembygd. 

Idet jeg afslutter dette Referat med disse epikritiske Be- 

mærkninger, kan jeg kun beklage, at Danmarks usædvanlige 

rige forhistoriske Craniemateriale (saa betydelig forøget siden 

Virchows Undersøgelser) fremdeles skal henligge ubenyttet og 

ubearbeidet; men det synes jo, som Anthropologien skal ligge 

øde her i Norden undtagen da 1 Sverige, der jo stadig har 

fostret de største Foregangsmænd paa Naturvidenskabernes Om- 

raade f. Eks. en Linné, Berzelius, Sven Nilsson, Retzius med flere. 

2. Thrap meddelte endel Oplysninger om Henr. Werge- 

land som Embedsansøger og det Forhold, hvori hans Proces 

med Praem stod til Ansøgningerne. — 

3. Der anmeldtes til Trykning Afhandlinger af Dr. A. 

Bugge: ,Mac Firbis, on the Fomorians and the Norsemen* 

og af Torp: ,Etruskische Beitråge* I. — 

Afhandlingerne vil blive trykte i Skrifterne for 1909. 

4. Valg for 1902. Til Præses valgtes Prof. Mohn, 

til Vicepræses Prof. Lieblein, 

til Generalsekretær Prof. G. Storm, 

til Revisorer Prof. Broch og Dr. Alf Guldberg. 

Prof. Blix, som skulde fungere som Præses 1 1902, havde 

bedt sig fritaget af Helbredshensyn. 

[ den math.-naturv. Klasse, hvor Prof. Nansen rykker op 

til Formand, valgtes til Viceformand Prof. Brøgger, til Sekre- 

tær Prof. G. Guldberg. 

I den hist.-filos. Klasse, hvor Prof. Joh. Storm rykker op 

til Formand, valgtes til Viceformand Expeditionschef Ræder, 

til Sekretær Prof. Taranger. 

Til Komité for Øwres Legat for Aarene 1902—06 valgtes 

D'Hr. Prof. Hiortdahl, Apotheker Dr. Hvoslef og Proi. 

Poulsson. 
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Størmer, Carl, Universitetsstipendiat. 1900. 
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Hægstad, Marius, Professor. 1901. 

Ibsen, Dr. Henrik. 1896. 

Ingstad, Dr. M. P., Professor. 1876. 

Jæger, Dr. Oscar, Universitetsstipendiat. 1901. 

Kiær, A. N., Direktør. 1870. 

Knudtzon, Dr. J. A., Docent. 1894. 

Konow, Dr. Sten, Docent. 1894. 

Kristensen, Dr. W. Brede, Professor, Leyden. 1898. 

Larsen, Dr. Amund B., Adjunkt, Arendal. 1892. 

Lieblein, J.. Professor. 1864. 

Løchen, Dr. Arne, Professor. 1898. 

Løseth, Dr. O. E., Docent. 1892. 

Michelet, Dr. Simon Temstrup, Professor. 1896. 

Moe, I. Moltke, Professor. 1889. 

Morgenstierne, Dr. Bredo von Munthe af, Professor. 1888. 

Nielsen, Dr. Yngvar, Professor. 1875. 

Nygaard, M., Rektor, Drammen. 1880. 

Odland, Dr. Sigurd, Professor. 1892. 

Petersen, Fr., Professor. 1884. 

Platou, Dr. 0. L. S., Professor. 1879. 

Qvigstad, Just Knud, Seminarbestyrer, Tromsø. 1888. 

Ross, H., Stipendiat. 1892. 

Rygh, K. D., fhv. Overlærer, Trondhjem. 1878. 

Ræder, Dr. A., Expeditionschef. 1892. 

Sars, Dr. J. E., Professor. 1867. 

Scheel, Dr. Herman, Assessor. 1898. 

Schiøtt, P. O., Professor. 1867. 

Schreiner, E. T., Rektor. 1887. 

Seippel, Alexander, Professor. 1897. 

Skrefsrud, L. O., Missionær, Santalistan. 1889. 

Sommerfelt, Chr., fhv. Provst, Trøgstad. 1875. 

Stang, Fr., Professor. 1900. 

Stenersen, Dr. L. B., Professor. 1876. 

Storm, Dr. Gustav, Professor. 1874. F 

Storm, Dr. Johan F. B., Professor. 1872. | 

Taranger, Dr. Absalon, Professor. 1892. 

Thrap, Daniel, Sogneprest. 1892. 

Tonning, Dr. K. K. Krogh, fhv. Sogneprest. 1888. 

Torp, Dr. A., Professor. 1886. 

sm SE 
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Vold, Dr. J. Mourly, Professor. 1892. 

Western, Dr. A., Overlærer, Fredrikstad. 1894. 

Østby, P., Skolebestyrer, Fredrikstad. 1892. 
Sum 77. 

II. Udenlandske Medlemmer. 

a) svenske, danske og islandske: 

Almkvist, Dr. Herman, Professor, Upsala. 1892. 

Bricka, Dr. C. F., Rigsarkivar, Kjøbenhavn. 1899. 
Bruun, Dr. Chr., fhv. Overbibliothekar, Kjøbenhavn. 1898. 

Danielsson, Dr. 0. A., Professor, Upsala. 1898. 

Erslev, Dr. Kristian, Professor, Kjøbenhavn. 1898. 

Fridericia, Dr. I. A., Professor, Kjøbenhavn. 1899. 

Gertz, Dr. M. Cl., Professor, Kjøbenhavn. 1898. 

Hildebrand, Dr. H. H., Riksantikvar, Stockholm. 1887. 

Hjårne, Dr. Harald. Professor, Upsala. 1896. 

Holm, Dr. Edv., fhv. Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Jönsson, Finnur, Professor, Kjøbenhavn. 1901. 

Kålund, Dr. Kr., Bibliothekar, Kjøbenhavn. 1899. 

Kock, Dr. Axel, Professor, Lund. 1901. 

Madsen, Dr. P., Professor, Kjøbenhavn. 1894. 

Malmström, Dr. C. G., fhv. Rigsarkivar, Stockholm. 1891. 

Mehren, Dr. A. M. F. van, Professor, Kjøbenhavn. 1891. 

Montelius, Dr. 0.. Professor, Stockholm. 1887. 

Miiller, Dr. Sophus, Musédirektør, Kjøbenhavn. 1896. 

Nielsen, Dr. Fr., Biskop, Aalborg. 1894. 

Noreen, Dr. Adolf, Professor, Upsala. 1896. 

Qdhner, Dr. C. T., Riksarkivar, Stockholm. 1891. 

Piehl, Dr. Karl, Professor, Upsala. 1898. 

Rydin, Dr. H. L., fhv..Professor, Upsala. 1876. 

Rørdam, Dr. Holger, Sogneprest, Lyngby pr. Kjøbenhavn. 1898. 

Scharling, Dr. H., Professor, Kjøbenhavn. 1894. 

Sehiick, Dr. Henrik, Professor, Upsala. 1901. 

Smith, Dr. S. Birket, Overbibliothekar, Kjøbenhavn. 1898. 

Steenstrup, Dr. Johannes, Professor, Kjøbenhavn. 1896. 

Sørensen, Karl, Kaptein, Kjøbenhavn. 1898. 

Tegnér, Dr. Esaias, Professor, Lund. 1891. 

Thomsen, Dr. Vilh., Professor, Kjøbenhavn. 1887. 

Ussing, Dr. L. J., fhv. Professor, Kjøbenhavn. 1887. 

Weibull, Dr. Martin, Professor, Lund. 1900. 

Wimmer, Dr. Ludvig, Professor, Kjøbenhavn. 1887. 

Porkelsson, Dr. Jön, fhv. Rektor, Reykjavik. 1887. 
Sum 35. 
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b) fra andre Lande: 

Amira, Dr. Karl von, Professor, Minchen. 1896. 

Andersson, Joseph, Director, Edinburgh. 1901. 

Dareste, Dr. Adolphe, Conseiller å la cour de cassation, Paris. 1885. 

Dörpfeld, Wilhelm, Prof. ved det tyske arkæologiske Institut, Athen. 1899. 

Heinzel, Dr. Richard, Professor, Wien. 1896. 

Jagic, Dr. V., Hofrath, Wien. 1901. 
Kermode, P. M. C., Man. 1900. 

Lehmann, Karl, Professor, Rostock. 1900. 

Maspéro, G., Professor, Paris. 1885. 

Maurer, Dr. Konrad von, Geheimrath, Minchen. 1876. 

Naville, Edouard, Professor, Genéve. 1896. 

Schåfer, Dr. Dietrich, Professor, Tibbingen. 1894. 

Schuppe, Dr. Wilhelm, Professor, Greifswald. 1901. 

Sievers, Dr. Ed., Professor, Leipzig. 1887. 

Vinogradov, Pavel Gavrilovitsch, Professor, Moskva. 1898. 

Sum 15. 



Gaver til Selskabets Bibliothek i 1901. 

(Meddelt af A. G. Drolsum.) 

A. Offentlige Institutioner. 

1, Norske. 

Bergen. 

Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. 

Aarsberetning 1900. Bergen [1901]. 8. 
Fiskeritidende, Norsk. Aarg. 19. H. 4. Aarg. 20. H. 1-8. 

Bergen 1900—01. 8. 

Christiania. 
Den kgl. norske Regjerings Finants- og Told-Departement. 

Oversigt over Kongeriget Norges Statsindtægter og Statsudgifter 

Budgetterminen 1899 —1900. Kra. 1900. 4. 

Specifikationer til Kongeriget Norges Statsregnskab for Budget- 

terminen 1899—1900. Kra. 1900. 4. 
Den kgl. norske Regjerings Kirke- og Undervisnings-Departement. 

Arkiv för nordisk filologi. B. 17. N. F. B. 138. Lund 1901. 8. 

Generalstabens Bibliothek. 

Tillægs-katalog no. 3. Omfattende tidsrummet ste januar 1897— 

Site december 1900. Kra. 1901. 8. 

Det norske Historiske Kildeskriftfond. 

Stavanger Domkapitels Protokol 1571—1630. Udg. ved Andreas 

Brandrud. H. 38. Chra. 1901. 8. 

Landbrugsdirektøren. 

Aarsberetning angaaende de offentlige Foranstaltninger til Land- 

brugets Fremme i Aaret 1900. I. IL. Kra. 1901. 8. 

Namnsenfondet. 
The Norwegian North Polar Expedition 1893—1896. Scien- 

tific results edited by Fridtjof Nansen. Vol. II. (GChra., London, 

Lpz. 1901. 4. 

Statssekretariatet. 
Lovtidende, Norsk. iste Afd. 1900. No.51—583. 1901. No. 1—44. 

2den Afd. 1900. H. 3.4. 1901. H. 1.2. Overenskomster med frem- 

mede Stater. 1900. No.6. 1901. No. 1. 85—6. Kra. 8. 
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Det kgl. Selskab for Norges Vel. 

Beretning f. Aaret 1900. Chra. 1901. 8. 

Tidsskrift for det norske Landbrug. Aarg. 8. 1901. H.1-—7. 

Chra. 8. 

Angaaende Oprettelse af kommunale Skogfonds. Kra. 1901. 8. 

Stavanger. 
Stavanger Museum. 
Aarsberetning for 1900. Stavanger 1901. S. 

Throndhjem. 
Trondhjems biologiske Station. 

Meddelelser fra Stationsanlæggets Arbeidskomite. Thjem. 1901. 8. 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 

Skrifter. 1900. Thjem. 1901. 8. 

Tromsø. 

Tromsø Museum. 

Aarsberetning for 1899. 1900. Tromsø 1900—01. 8. 

Aarshefter. 923. 1900. Tromsø 1901. 8. 

2. Udenlandske. 

Åbo. 
Åbo stads Historiska Museum. 
Bidrag till Åbo stads historia. Utg. på föranstaltning af Bestyrelsen 

för Åbo stads Historiska Museum. 1. Serien. XI-XII. Utdrag ur Åbo 

domkyrkas råkenskaper 1634—1700 utg. af R. Hausen. Helsingfors 

19019888: 
[Faksimile-Reproduktion af Abo Akademis Indstiftelsesbrev af 

26de Marts 1640]. Pat. 

Baltimore. 
Johns Hopkins University. 

Johns Hopkins University Cireulars. No. 144—149. Baltimore 

1900—01. 4. 

Basel. 

Naturforschende Gesellschaft. 
Verhandlungen. Bd. XIIL. H.2?. & Namenverzeichnis u. Sach- 

register der Bånde 6 bis 12 1875—1900, von Georg W. A. Kahlbaum. 

Basel 1901. 8. 

Batavia. 

De koninklijke natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indié. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indiö. D.LX. 10. serie. 

D. 3. Weltevreden, Amsterd. 1901. 8. 

Belfast. 

The Belfast Natural History & Philosophical Society. 
Report and Proceedings for the session 1899—1900. Belfast 

1900. 8. 
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Berkeley. 
University of California. 

Agricultural Experiment Station. Bulletin. No.127—1830. Berkeley 

& Sacramento 1900. 8. 

Bulletin of the Department of Geology. Vol. 2. No. 7. Berkeley 

1900. 8. 
Register of the Umversity of California. 1899—1900. Berkeley 

1900. 8. : 
Biennial Report of the President of the University on behalf of the 

Board of Regents, to his Excellency the Governor of the State. 1898 

—1900. Berkeley 1900. 8. 

Report of work of the agrieultural experiment stations of the Uni- 
versity of California for the years 1897—8. Sacramento 1900. 8. 

The University Chronicle, an official record. Vol. III. 1900. 

Berkeley. 8. 

Whilelaw Reid. Our new interests. An address. Berkeley 1900. 8. 

Berlin. 

Gesellschaft fur Erdkunde. 

Verhandlungen. B. XXVII. No. 9.10. B. XXVIII. No. 1—7. 

Berlin 1900—01. 8. 

Zeitschrift. B. XXXV. No. 4—6. B. XXXVI. No. 1-8. Berlin 

1900—01. 8. 
Gesellschaft naturforschender Freunde. 

Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1900. Berlin 1900. 8. 

Deutsche Physikalische Gesellschaft. 

Verhandlungen. Jahrg. 2. No.16. 17. Jahrg. 8. No. 1. 4—6. 

8—10. Lpz. 1900—01. 8. 

Bistritz. 

Gewerbelehrlingsschule. 
XXV. Jahresbericht 1899—1900. Bistritz 1900. 8. 

Bologna. 
La R. Accademia delle scienze dell Istituto di Bologna. 
Memorie. Serie V. T. VII. Bologna 1897. 4. 

Rendiconto delle sessioni. Nuova serie. Vol. II. (1897—98). 

Vol. IT. (1898—99). Bologna 1898-—99. 8. 

Bonn. 
Niederrheinische Gesellschaft fir Natur- und Heilkunde. 

Sitzungsberichte. 1900. Bonn 1900. 38. 
Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlamde, Westfalens 

u. des Reg.-Bezirks Osnabrick. 
Verhandlungen. Jahrg. 57. Bonn 1900. 38. 

Bordeaux. 
Société des sciences physiques et natwrelles. 
Mémoires. 5e série. T, I-IV, T, V, 1, Cahier. Paris, Bordeaux 

1896—99. 8, 
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Proceés-verbaux des séances. Année 1894 —1895. 1895 —1895. 1896 

—1897. 1897—1898. 1898—1899. Paris, Bordeaux 1895—99. 8. % 

Boston, Mass. 

The American Academy of arts and sciences. 

Proceedings. Vol. XXXVI. No. 2. Boston 1901. 8. 

Bremen. 
Naturwissenschaftlicher Verein. 
Abhandlungen. B. XV. H.83 (Beitråge zur nordwestdeutschen 

Volks- und Landeskunde. H. 3). Bremen 1901. 8. 

Brooklyn. 
Museum of the Brooklyn Institute of arts and sciences. 

Seiencee Bulletin. Vol. I. No. 1. New York 1901. 8. 

Bruxelles. 

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Bel- 

gique. 
Annuaire. Année 67. 1901. Bruxelles 1901. 8. 
Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et poli- 

tiques. 1899. 1900. Bruxelles 1899—1900. 8. 

— de la classe des sciences. 1899. 1900. Bruxelles 1899 — 
1900. 8. 

Société malacologique de Belgique. 

Annales. T. XXXIV. Amnnée 1899. T. XXXV. Amnnée 1900. Bru- 

xelles 1900—01. 8. 

Budapest. 

Ungarische Akademie der Wissenschaften. 

Almanach. 1901. Budap. 1901. 8. 

Ertesitö, Archæologiai. 

Uj folyam. XX kötet. Szåm 335. 
—- =— XXI kötet. Szåm 1. 2 

Budap. 1900—01. 8. 

Ertesitö, Mathematikai és természettudomånyi. 

XVIII kötet. Fözet 3—5. 

NIX ENER 
Budap. 1900—01. 8. 

Közlemények, Mathematikai és természettudomånyi. 

XXVIIL kötet. Szåm 5. 

Budap. 1901. 8. 

Közlemények, Nyelvtudomånyi. 

XXX kötet. Fözete 3. 4. 
XXXI —. — 12 

Budap. 1900—01. 8. 

Rapport sur les travaux de VAcadémie des seienees de Hongrie en 

1900. Budap. 1901, 8. 
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Daday Jenö. Å magyarorszågi kagylösråkok magånrajza. Ostracoda 
Hungariæ. Budapest 1900. 8. 

Munkåesi Bernåt. årja és kaukåzusi elemek a finn-magyar nyelv- 

ekbin. I. kötet. Budapest 1901. 8. 
Universitetet. 

Aeta Reg. scient. universitatis Hung. Budapestinensis. Fasc. I. 
Budapest 1900. S. 

Tanrende. MDCGCO—MDCGCCCI. Felére 1. 2. Budapest 1901. 8. 

Tanulmånyi, fegyelmi és tandij-szabålyzata. Budapest 1900. 8. 

Buenos Aires. 

Biblioteca del Museo nacional de Buenos Aires. 

Comunicaciones. Tomo I. No. 8. 9. Buenos Aires 1901. 8. 

Sociedad cientifica Argentina. 

Amales homo LNM Entr. 42—6.1 Tomo bi Tomol LINN Entr 13) 

Buenos Aires 1900—01. 8. 

Cambridge, Mass. 

The Museum of comparative zoölogy at Harvard College. 
Bulletin. 

Vol. XXXVI. No. 5—24. 926—298. 

PKKKVI:. - 3: 

XVII 0 14 

Cambr. 1900—01. 8. 
Report, Annual, of the Assistant in charge for 1899—1900. Cambr. 

1901. 8. 
— Annual, of the Keeper, for 1900—01, Cambr. 1901. 8. 

Chicago. 
Field Columbian Museum. 
Publication 51. Anthropological Series. Vol. II. No. 4. 

— 54. Zoological Series. Vol. III. No. 8. 

Chicago 1900—01. 8. 

Cordoba (Rep. Argentina). 
Academia nacional de ciencias. 

Boletin. Tomo XVI. Entr. 2—4. Buenos Aires 1900—01. 8. 

Dorpat (Jurjew). 

Naturforscher-Gesellschaft bei der Umiversitåt Jurjerw (Dorpat). 
Sitzungsberichte. B. 12. H.8. 1900. Jurjeff (Dorpat) 1901. 8. 

Frankfurt a. M. 
Aerztlicher Verein. 
Jahresbericht iiber die Verwaltung des Medicinalwesens, die 

Kranken-Anstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhåltnisse der 

Stadt Frankfurt a. M. Hg. von dem Aerztlichen Verein. Jahrg. XLIV. 

1900, Frankf. a. M. 1901, 8, 
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Geneve. 
Société de physique et d'histoire naturelle. 
Mémoires. T. XXXIH. P.292. Genéve & Paris 1899—1901. 4. 

Göttingen. 
Kömigliche Gesellschaft der Wissenschaften. | 

Nachrichten. Math.-physikal. Klasse. 1900. H. 38.4. 1901. H.1. 
Göttingen 1900—01. 8. SN 

= Philol.-histor. Klasse. 1900. H.8. 1901. H. 1.29. 
Göttingen 1900—01. 8. 

— Geschåftliche Mittheilungen. 1900 H.29. 1901. H.1. 

Göttingen 1900—01. 8. 

Groningen. 
Het Centraalbureau voor de kenmis van de provincie Groningen en 

omgelegen streken. 

Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen. Deel I. 

Stuk 38 en 4. Groningen 1901. 8. 

Giistrow. 
Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 

Archiv. dJahrg. 58 (1899). Abth. IT. Jahrg. 54 (1900). Jahrg. 55 

(1901). Abth. I. Gistrow 1899—01. 8. 

Göteborg. 

Göteborgs Högskola. 
Årsskrift. B.6. 1900. Göteborg 1901. 8. 

Göteborgs Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhålle. 
Handlingar. 4. följden. H. 8. Göteborg 1901. 8. 

Haag. 

Ministerinm der kolonien. 

Die Triangulation von Java ausgefiihrt vom Personal des Geogra- 

phischen Dienstes mm Niederlåndisch Ost-Indien. Abth.6. Haag 1900. 4. 

Haarlem. 

Teyler's Genootschappen (Fondation Teylerienne). 

Arehives du Musée Teyler. Serie II. Vol. VII. P.383. Haarlem 
1901. 4. 

Société hollandaise des sciences. 

Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Série II. 

T. IV. Livwr. 2.3. T. V. VI. La Haye 1900—01. 8. 

Habana. | 
Academia de ciencias médicas, fisicas y naturales de la Habana. 

Anales. Tomo XXXVII. Entr. 429 —430. Habana 1900. 8. 

Halifax, Nova Scotia. 

The Nova Scotian Institute of Science. 

Proceedings and Transactions. Session of 1899—1900. 9. Series. 
Vol. 8. P.2. Halifax 1900. 8. 
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Halle a. S. 

Verein fir Erdkunde. 

Mitteilungen. 1900. 1901. Halle a. S. 1900—01. 8. 

Hamburg. 

Naturhistorisches Museum. 

Mitteilungen. Jahrg. XVI. 1898. XVII. 1899. Hamburg 1899— 

1900. 8. ; 

Hannover. 

Naturhistorische Gesellschaft. 

48. und 49. Jahresbericht, 1897/98 u. 1898/99. Hannover 1900. 8. 

Heidelberg. 

Naturhistorisch-medicinischer Verein. 

Verhandlungen. N. F. B.6. H. 4.5. Heidelberg 1900—01. 8. 

Helsingfors. 
Société finmno-ougrienne. 

Journal. XIX. Helsingisså 1901. 8. 

Mémoires. XVI 1. Oskar Kallas. Die Wiederholungslieder 

der estnisehen Volkspoesie. I. Helsingfors 1901. 8. 

Finlands Geologiska Undersökning. 

Kartblad No. 36. 37. 

Beskrifning till Kartbladet No. 36. 37. Kuopio 1900. 8. 

Redaktionen. 

Finnisch-ugrisehe Forschungen. —Zeitschrift för finniseh-ugrische 

Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger, hg. von E.N. Setålå u. 

Kaarle Krohn. B.1. 1901. H. 1.9. Helsingfors 1901. 8. 

Umiversitetet. 

21 akademiske Afhandlinger. 

5 andre akademiske Skrifter. 

Kassel. 
Verein fir hessische Geschichte und Landeskunde. 

Mittheilungen an die Mitglieder. Jahrg. 1899. Kassel 1901. 8. 

Zeitscehrift. Neue Folge. Bd. 24. Heft 2. Kassel 1901. 8. 

Kiel. 

Gesellschaft fir Schleswig-Holsteimische Geschichte. 

Zeitschrift. Bd. 830. Kiel 1900. S. 

Naturwissenschaftlicher Verein fir Schleswig-Holstein. 

Schriften. B. XII. H.1. Kiel 1901. 8. 

Kiew. 
Société des naturalistes. 
Zapiski (Mémoires). T. XVI. Livr. 2. Kiew 1900. 8, 
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Kjøbenhavn. 

Indenrigsministeriet. 

Le Danemark. Etat actuel de sa civilisation et de son organisation 
sociale. Quvrage publié å l'occasion de Exposition universelle de Paris 
1900 par J. Carlsen, H. Olrik, C.-N. Stareke. Copenhague 1900. 8. 
Direktionen for Carlsbergfondet. 

Oversigt over Carlsbergfondets Virksomhed siden dets Stiftelse 

25. September 1876. Udarbejdet paa Foranstaltning af Direktionen for . 
Carlsbergfondet. Kbh. 1901. 4. 

Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse. 

Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. B. 5. H.1. Extra-Hefte. 
Kbh. 1900—01. 8. 
Den naturhistoriske Forening. 

Meddelelser, Videnskabelige, for Aaret 1900. Kbh. 1901. 8. 

Det Jydske historisk-topografiske Selskab. 

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. Bd. II. H.5. 
BIE 1 Kbb 19002008: 
Det Kongelige Damske Videnskabernes Selskab. 
Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs For- 

handlinger i Aaret 1900. No.4—6. 1901. No.1-8. Kbh. 1900—01. 8. 

Regesta diplomatica historiae Danicae. Series IIda. Tom. II, 5. 
Kbh. 1901. 4. 

Vid. Selsk. Skr. 6. Række, historisk og filosofisk Afd. V,1. Kbh. 

1900. 4. 
— 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. X, 2. Kbh. 

1901. 4. 

Tyehonis Brahe operum primitias De nova stella denue ed. Regia 

Soce. seient. Danica. Haumæ 1901. 4. 
Fortegnelse over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs 

Forlagsskrifter Januar 1901. Kbh. 1901. 8. 

Danmarks geologiske Undersøgelse. 

I. Række. No. 7. 8. Kjøbenh. 1900. 8. 

Königsberg in Pr. 

Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
Scbriften. Jahrg. 41. 1900. Königsberg 1900. 4. 

Krakow. 
Akademija umiejetnosci mw Krakomie. (Académie des sciences de 

Oracovie). 
Atlas geologiczny Galiceyi. Zeszyt VIII. Opracowal Wawrzyniec 

Teisseyre.  Kraköw 1900. Fol. & 8. 

Biblioteka pisarzöw polskich. Krakow. 8. 
Nr. 38. Bartosza Paprockiego Dwie broszury polityezne z lat 1587 

i 1588, wydal Jan Czubek. 1900. 
Nr. 39. Jodoei Ludovici Decii De Sigismundi regis temporibus liber, 

1521, wydal Wiktor Czermak. 1901. 
Nr. 40. Martini Cromeri Polonia sive de situ, populis, moribus, ma- 

gistratibus et Republica regni Polonici libri duo, 1578, wydal 

Wiktor Czermak. 1901, 
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Bulletin international. 1900. No. 10—12. GCracovie 1900. 8. 

— == E Classe de philologie, classe d'histoire et de 

philosophie. 1901. No. 1—7. — Cracovie 

1901096e: 
—= — Classe des sciences mathématiques et natu- 

relles. 1901. No.1—6. (Cracovie 1901. 8. 

Gollectanea ex arehivo Collegu juridiei. Kraköw 1900. 8. 
Materyaly 1 prace komisyi jezykowej. Tom I. Zeszyt 1. W Kra- 

kowie 1901. 8. 

Rozprawy Akademii umiejetnosci. W Krakowie. 4. 
Wydzial filologiezny. Serya II. Tom XVI. XVII. 

1900—01. 
— Wydzial historyezno-filozofiezny. Serya II. Tom XIV. 

XV. 1900—01. 
Sprawozdanie komisyi fizyjografieznej. Tom XXXV. W Krako- 

wie 1901. 8. 
Jan Karlowiez. Stownik gwar polskich. Tom II. F do K. Krakow 

1901. 8. 
«Katalog literatury naukowej polskiej. Tom I. Rok 1901. Zeszyt 

I. I. Kraköw 1901. 8. 

La Plata (Republica Argentina). 

Facultad de ciencias fisico-matemdticas de la universidad. 

Publicaciones de la universidad de la Plata, facultad de ciencias 

fisico-matemåticas. No. 1. Julio 1901. La Plata 1901. 8. 

Lawrence, Kansas. 

The Kansas Umiversity. 
The Kansas Umversity Quarterly. Vol.IX. 1900. Series A. No.5. 

Lawrence, Kansas 1900. 8. 

Leiden. 

Nederlandsche dierkundige Vereeniging. 

Tijdsehrift. QYde-serie. D. VII. Afl. 1. Leiden. 8. 

Lincoln, Nebraska. 

Umiversity Agricultural Experiment Station. 

Bulletin. No. 60. 64. Lincoln 1899—1900. 8. 

Liverpool. 

The Liverpool Biological Society. 

Proceedings and transactions. Vol. XIV. Session 1899—1900. 

Liverpool 1900. 8. 

London. 
Royal Society. 

Sir David Gill's Draft Report on the African Arc of Meridian. 

London 1901. 8. 

Reports to the Malaria Committee. 4. Series. London 1901. S. 

Zoological Society. 

Proceedings. 1900. P, IV, 1901. Vol, I. Vol. II. P.I, Londou 
1901, 8, 
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Transactions. Vol. XV. P.5—7 Vol XVI P(T 
1900—01. 4. 

Lund. 

Universitetet. 

Acta Universitatis Lundensis. — Lunds Universitets Års-Skrift. 

Tom. XXX VI. 1900. Lund 1900. 4. 

Luxembourg. 

L Institut grand-ducal de Luxembourg (Sectiom des sciences natu- 
relles & mathématiques). 
Publications. T. XXVI. Luxembourg 1901. 8. 

Lyon. 

La Direction du Bulletin historique du Diocése de Lyon. 

Bulletin historique du Diocése de Lyon. Année 1. 1901. No. 38. 
Lyon 1901. 8. 

Madison. 

The Wisconsin Academy of sciences, arts, and letters. 

Transactions. Vol XII P9 018990 Vol STB SEG00 

Madison, Wisconsin 1900—01. 8. 

Madrid. 

Real Academia de ciencias exactas, fistcas y naturales. 

Memorias. Tomo XIV. XIX. Madrid 1890 —1901. 4. 

Manchester. 
The Manchester literary & philosophical Society. 
Memoirs and proceedings. Vol. 45. (1900—1001). — Manchester 

190108: 

Melbourne. 

The Royal Society of Victoria. 
Proceedings. New Series. Vol. XII. P.1II. Vol. XIIT. P. I. II. 

Vol. XIV. P.1I. Melbourne 1900—01. 8. 

Mexico. 

Academia Mexicana de ciencias exactas fisicas y naturales corre- 

spondiente de la Real de Madrid. 
Anuario. Aio III. 1897. Mexico 1899. 8. 

Instituto geolögico de México. 

Boletin. Num. 14. Mexico 1900. 4. 

Observatorio meteorolögico central. 
Boletin mensual. 1900. Num. 6—12. 1901. Num. 1—6. Mexico 

1900—01. 4. 

Sociedad cientifica ,Antonio Alzate". 
Memorias y Revista. Tomo XIV. (1899-1900). Num. 11, 12, 

Tomo XV. (1900—1901). Num. 1—6, México 1900—01. 8, 
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Middelburg. 
Het Zeeumsch Genootschap der wetenschappen. 

Arehief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrek- 
king tot Zeeland. D. 8. St. 3. Middelburg 1900. 8. 

Milano. 

Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. 

Memorie. Milano. 4. 

Glasse di scienze matematiche e naturali. Vol. XVIII (IX della 
Serie IIT). Fase. XI. Vol. XIX (X della Serie IT). Fasc. I -IV. 
Fase. XI. 1900—01. 

— di lettere, scienze storiehe e morali. Vol. XXI (XII della 

Serie III). Fase. II. 1900. 

Rendiconti. Serie II. Vol. XXXIH. Milano 1900. 8. 

Societå italiana di scienze naturali. 

Atti. Vol. XXXIX. Anno 1900. Fase. 8. 4. Vol. XL. Anno 1901. 

- Fasc. 1—3. Milano 1901. 8. 
Memorie. Tomo VI (della Nuova Seria). Fase. III. Milano 1901. 4. 

Milwaukee. 

The Wisconsin Natural History Society. 
Bulletin. New Series. Vol. I. No. 3.4. Milwaukee, Wisconsin 

1900—01. 8. 

Montevideo. 

Museo Nacional de Montevideo. 

Anales. Tomo II. Fasc. XVI. XVII. 

== J00G Ise, OS VIIIG XO 

= ING JRase, »XIDX, 

Montevideo 1900—01. 8. 

Moskwa. 
Société impériale des naturalistes de Moscou. 

Bulletin. Année 1900. No. 1—3. Moscou 1900—01. 8. 

Minchen. 

Academischer Verlag. 
Hochsehul-Nachrichten. Nr. 193 —133. Minchen 1900—01. 4. 

Neisse. 
Die wissenschaftliche Gesellschaft Philomathie. 

Bericht, 30., (Oktbr. 1898—0Oktbr. 1900). Neisse. 8. 

Newcastle-upon-Tyne. 
Society of Antiquaries. 
Archaeologia Aeliana: or, Miscellaneous tracts relating to anti- 

quities. Vol. XXIT. P.2. Vol. XXII. P.1. London and Newecastle- 

upon-Tyne. 1900—01. 8. 

Proceedings. Vol.IX. 1899—1900. No.32. Vol. X. 1901. No.1—12. 

Newcastle-upon-Tyne. 8. 
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New Haven. 

The Connecticut Academy of arts and sciences. 

Transactions. Vol. X. P.2. New Haven 1900. 8. 
American Oriental Society. 

Vol. 21. nd Half. Vol. 22. 1st Half. New Haven, Conn. 1901. 8. 

New York. 

The New York Academy of sciences. 
Annals. Vol. XIII. 1900—01. New York. 8. 
Memoirs. Vol. II. P. II. New York 1900. 4. 

The American Museum of Natural History. 

Bulletin. - Vol. XI. P. III. 1900. Vol. XIII. 1900. New York 

1900. 8. 

Report, Annual, for the year 1900. New York 1901. 8. 

The American Mathematical Society. 

Bulletin. nd Series. Vol. VII. No. 3—10. Vol. VIII. No. 1.2. 

Lancaster, Pa., and New York 1900—01. 8. 

Annual Register. Jan. 1901. New York 1901. 8. 
Transactions. Vol. I. No.4. Vol.II. No. 1. Lancaster, Pa. & 

New York 1900—01. 4. 

Offenbach a. M. 
Verein fir Naturkunde. ; E 

37., 88., 39., 40., 41.,, und 42. Bericht, 1895—1901. Offenbach a. M. 
190128: 

Oxford. 

Radcliffe Observatory. 

Results of Meteorological Observations, in the years 1892—1899. 

Vol. XLVIII. Oxford 1901. 8. 

Padova. 

R. Accademia di scienze, lettere ed arti. 

Atti e Memorie. N. S. Vol. XVI. 1899—1900. Padova 1900. 8. 

Indicee generale per ordine alfabetico di autori e& di materie dei 
lavori letti alla R. Accademia di seienze, lettere ed arti im Padova e 

pubblicati ne' suoi atti dall'anno 1779 a tutto anno accademico 1899— 

1900 con brevi notizie biographiche, compilato da Marco Girardi e 

P. A. Saccardo, edito da Adolfo Sacerdoti. Padova 1901. 8. 

Societå Veneto-Trentina di scienze naturali. 

Atti. Ser. II. Vol. IV. Fase. 1. Anno 1899. Padova. 8. 

Bullettino. T. VI. No. 4. Padova 1900. 8. 

Paris. 

Association internationale des académies. 
Premiere assemblée générale tenue å Paris, du 16 au 20 avril 1901. 

Compte rendu. — Procés-verbaux des séances. Paris 1901. 4. 

Liste provisoire des délégués des diverses académies, arrétée au 

2 avril. Paris [1901]. 4. 
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Projet pour la eréation d'un organe spécial ayant pour destination 

de rassumer toutes les inseriptions en langues peu connues. Paris 
[1901]. 4. 

Propositions destinées å étre soumises å I'assemblée générale, qui 
doit se réunir å Paris le mardi 16 avril 1901. Paris [1901]. 4. 

Propositions présentées å l'assemblée générale de I Association 
internationale des académies. 16 avril 1901. Paris 1901. 4. 

Premiers Travaux de la Commission internationale de contröle des 
instruments enregistreurs et d'unification des méthodes en physiologie. 
Rapport présenté par M. Marey.. Paris [1901]. 4. 

Delégation pour Vadoption d'une langue auxiliaire internationale. 

L. Couturat. Pour la langue internationale. Coulombiers 1901. 8. 

Muséum d'histoire naturelle. 
Bulletin. Année 1900. No. 2—8. Paris 1900. 8. 

Societé zoologique. 
Bulletin. T. XXV. Paris 1900. 8. 
Mémoires. T. XII. Paris 1900. 8. 

Philadelphia. 
Academy of Natwral Sciences. 
Proceedings. 1900. P.38. Vol. LI. 1901. P.1. Philadelphia 

19012 8: 
American philosophical society. 

Proceedings. No. 163. 164. Philadelphia 1900. 8. 

Pisa. 

R. Scuola normale superiore. 
Amnali. Pisa. 8. 

Filosofia e filologia. Vol. XIV. 1900, 

Prag. 

Kömnigl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 

Jahresbericht för das Jahr 1900. Prag 1901. 8. 

Sitzungsberichte. 

Mathem.-naturwiss. Classe. 1900. Prag 1901. 8. 

Classe fiir Philosophie, Geschichte u. Philologie 1900. Prag 1901. 8. 
F. J. Studnicka. Prager Tychoniana. Prag 1901. 8. 

Riga. 
Naturforscher- Verein. 

Arbeiten. N. F. H. X. Riga 1901. 8. 
Korrespondenzblatt. XLII. XLIV. Riga 1900—01. 8. 

Rochechouart. 

La Société Les amis des sciences et arts. 

Bulletin. T.IX. No.6. T.X. No. 1—4, Rochechouart 1899—1900. 8. 

Rochester, N. Y. 

Academy of science. 
Proceedings. Vol. 4. PP.1—64. Rochester, N. Y. 1901. 8. 
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Rom. 
Reale Accademia dei Lincei- 

Atti. Serie V. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche 

e naturali. Vol. IX. 2" Semestre. Fase. 11.12. Vol. X. 1" Semestre. 

Vol. X. 2 Semestre. Fasc. 1—9. Roma 1900—01. 4. 
Rendiconto dell'adunanza solenne del 2 giugno 1901. Roma 1901. 4. 

Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di seienze 

morali. storiche e filologiche. Ser. V. Vol.IX. Fasc.7.8. Roma 1900. 8. 

Mimisterio della istruæione pubblica. 

Le opere di Galileo Galilei. Vol. X. Firenze 1900. 4. 

Rostock. 

Die Grossherzogliche Landes-Universitåt. : 

Verzeichniss der Behörden, Lehrer &e. Winter-Sem. 1900—01. 
Rostock 1900. 4. 

= — Sommer-Sem. 1901. Rostock 1901. 4. 

Verzeichniss der Vorlesungen im Winter-Sem. 1900—01. Rostock 

1900. 4. 
Æ — = Sommer-Sem. 1901. Rostock 1901. 4. 

Papyri Argentoratenses graecae, editae a GCarolo Kalbfleisch. 
[Rostock 1901]. 4. 

OQ. Langendorff. Die physiologisehen Merkmale der Nervenzelle. 
Rede. Rostock 1901. 8. 

135 Inaugural-Dissertationer. 

9 Habilitations-Skrifter. 

Rouen. 

Socicté des amis des sciences naturelles. 

Bulletin. 4e série. Année 35. fer & 9* semestres 1899. Rouen 

1900. 8. 

San Fernando. 
Instituto y Observatorio de Marina. 

Almanaque nåutico para el aöo 1903. San Fernando 1901. 38. 

San Francisco. 
The California Academy of sciences. 

Qecasional Papers. VII. San Francisco 1900. 8. 

Proceedings. San Francisco. 8. 

3. Series. Botany. Vol. I. No. 10. Vol. II. No. 1.2. 1900. 

Geology. Vol. I. No. 7—9. 1900. 

Math.-Phys. Vol. I. No. 5—7. 1899 —1900. 

Zoology. Vol. I. No. 1 =8- 1899 — 1900. 

St. Petersburg. 
Académie Impériale des sciences. 

Annuaire du Musée zoologique de Académie Impériale des 

sciences de St.-Pétersbourg. 1900. T.V. No.3.4. 1901. T.VI. No.1. 

St.-Pétersbourg 1900—01. 8. 
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Bulletin. Ve Série. T. XII. No.3. St.-Pétersbourg 1900. S. 
Mémoires. Ville Série. GClasse physico-mathématique. Vol. X. 

No. 7. 8. Vol. XI. No. 1—5. St.-Pétersbourg 1900—01. 4. 

Comité géologique. 
Bulletins. XIX. 1900. No. 1-6. St. Pétersbourg 1900. 8. 

Mémoires. Vol. XII. No. 3. St.-Pétersbourg 1900. 4. 
Jardin Impérial de botanique. 

Aeta Horti Petropolitani. Tom. XVI. XVIII. S.-Peterb.1900—01. 8. 

Russisch-Kaiserliche mineralogische Gesellschaft. 

Verhandlungen. 9.Serie. B.38. Liefer.2. St. Petersburg 1900. 8. 

Société des naturalistes. Section de zoologie et de physiologie. 

Travonms TMO JON se Als TEGN Tie MG 2 IE DOGG 
Lov då 2 DONNE ie 26 EDGE ie PD O GU ir 

14 TT. XXVIL. Livr. 3.4. T. XXVIIL Livr. 2.4, T. XXIX. Livr. 
9.4. T.XXX. Livr.2.4. T.XXXI. Liv.2.4, S.-Peterb.1888—1901. 8. 

Sassari. 

Universitetet. 

Studi Sassaresi. Anno I. Sez. I. Fasc- I. Sez. I. Vase. I. 

Sassari 1901. 8. 

Schwerin. 

Verein fir mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 

Jahrbiicher. Jahrgang 66. Schwerin 1901. 8. 

Stockholm. 

K. Statistiska Centralbyramn. 

Sveriges land och folk. Historisk-stalistisk handbok på offentligt 

uppdrag utg. af Gustav Sundbårg. Stockh. 1901. 8. 

Kongl. Justitie-Departementet. 

Författnings-Samling. Svensk, med Bihang. 1900. Stockholm 

1901. 4. 
Svenska Riksarkivet. 
Meddelanden. XXV. Stockh. 1901. 8. 

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien. 

Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. 

B. 26. Stockh. 1901. 8. 
Handlingar. N. F. B.33. 34. Stockh. 1900—01. 4 
TIakttagelser, Meteorologiska, i Sverige. B. 37. (2. serien. B. 23). 

1895. Stockh. 1900. 4. 
Lefnadsteckningar öfver Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens 

efter år 1854 aflidna ledamöter. B. 4. H. 2. Stockh. 1901. 8. 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar. Årg. 57. 

1900. Stockh. 1901. 8. 
Jac. Berzelius Sjålfbiografiska anteckningar. Utg. af Kongl. 

Svenska Vetenskapsakademien genom H. G. Söderbaum. Stockholm 

1901. 8. 
Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien. 
Handlingar. D. 38. N. F. D. 18. I. Stockh. 1901. 8. 
Månadsblad. Årg. . 1896. Årg. 29. 1900. Stoekh. 1901. 8. 

6 
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Udgiveren. 
Acta mathematica. 94: 3. 4. Stockh. 1901. 4. 

Sydney. 
Linnean Society of New South Wales. 

Proceedings. Vol.XXV. 1900. P.83.4. Vol.XXVI. 1901. P.1. 
Sydney 1900—01. 8. 
The Royal Society of New South Wales. 

Journal and Proceedings. Vol. XXXIV. Sydney 1900. 8. 

Tokio. 
Deutsche Gesellschaft fir Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 

 Mittheilungen. B. VIII. Th. 2. Tokyo 1900. 8. 
— Supplement. — Karl Florenz. dJapanische Mytho- 

logie. Nihongi ,Zeitalter der Götter*. Nebst Ergån- 

zungen aus andern alten Quellenwerken. Tokyo 1901. 8. 

Det keiserlige japanesiske Universitet. 

Mittheilungen aus der medicinischen Facultåt der Kaiserlich- 

Japanischen Universitåt. B.IV. No.7. B.V. No.1. Tokyo 1900—01. 8. 

Toronto. 
The Canadian Institute. 

Proceedings. New Ser. Vol. II. P.4. Toronto 1901. 8. 

Transactions. Vol. VII. P.1. Toronto 1901. 8. 

Edward C. Jeffrey. The morphology of the central eylinder im 

the Angiosperms. [Toronto 1899]. S. 

Universitetet. 

Studies. Anatomical Series. No. 1. Toronto 1900. 8. 
= Geological Series. No. 1. Toronto 1900. 8. 

= Psychological Series. No. 4. Toronto 1900. 8. 

Upsala. 

Kgl. Universitetet. 

Arsskrift. 1900. Ups. 8. 

Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala. 
Ed. by Hj. Sjögren. Vol. V. P.1. Upsala 1901. 8. 

Bulletin mensuel de I'Observatoire Météorologique de I'Université 

d'Upsal. Vol. XXXII. Amnnée 1900. Ups. 1900—01. 4. 

Sveriges offentliga bibliotek: Stockholm. Upsala. Lund. Göteborg. 

— Accessions-Katalog. 14. 1899. Stockh. 1901. 8. 

Exposition universelle de Paris 1900. Catalogue de I'Exposition 

suédoise de lenseignement supérieur. Établissements d'enseignement 

supérieur et savants, publications savantes. Upsal 1900. 8. 

Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686—1736 efter offentligt 

uppdrag utg. af Wilhelm Sjögren. I-II. Upsala 1900—01. 8. 

Kgl. Vetenskaps-Societeten. 

Nova Acta Regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. 
XIX. 1901. Ups. 1900. 4. 
K. Humamnistiska Vetenskaps-Samfundet. 
Urkunder rörande Stockholms historia. I. Stockholms Stads privi- 

legiebref 1473—1700. H. 29. Stockh. 1901. 8. 

1 
rå 
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Urbana, Ill. 

University of Illinois. 

Bulletin of the Illinois State Laboratory of Natural History. Vol. V. 
Art. 11. 12. Urbana, Ill. 1900—01. 8. 

Venezia. 

Keale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 

(oncorsi å premio. Venezia 1901. 8. 

Washington. 

U. S. Department of agriculture. 

Yearbook of the United States Department of Agriculture. 1900. 
Wash. 1901. 8. 

U. S. Department of agriculture. — Division of Biological Survey. 
Bulletin. No. 14. Wash. 1900. 8. 
Fauna, North American. Wash. 8. 

No. 16. C. Hart Merriam. Results of a biological survey of 

Mount Shasta, California. 1899. 

No. 20. Arthur H. Howell. Revision of the skunks of the 

genus Chincha. 1901. 

No. 21. Wilfred H. Osgood. Natural history of the Queen 

Charlotte Islands, British Columbia. Natural history of 

the Cook Inlet region, Alaska. 1901. 

Department of the Interior, Bureau of Education. 

Report of the Commissioner of Education for the year 1899—1900. 

Vol. 1. 2. Wash. 1900—01. 8. 

Department of the Interior. — United States Geological Survey. 

Charles D. Walcott, director. 

Bulletin. No. 163—176. Wash. 1900. 8. 

Map of Alaska, showing known gold-bearing rocks with descriptive 

text. Wash. 1898. 8. 
Frank C. Schrader and Alfred H. Brooks. Preliminary report 

on the Cape Nome gold region, Alaska. With maps and illustr. Wash. 

1900. 8. 
Monographs. Wash. 4. 

Vol. XXXIX. T. Wayland Vaughan. The eocene and lower 

oligocene coral faunas of the Unites States with 

deseriptions of a few doubtfully eretaceous species. 

1900. 
Vol. XL. Samuel Hubbard Seudder. Adephagous and 

clavicorn Coleoptera from the tertiary deposits at 

Florissant, Colorado, with descriptions of a few 

other forms and a systematic list of the non-rhyn- 

chophorous tertiary Coleoptera of North America. 

1900. 
Report to the Secretary of the Interior, 20. Annual, 1898—99. 

POESIEN by Maps. P. 70 Wash11900. 8: 

Smithsonian Institution. — United States National Museum. 
Bulletin. No. 47. P.1IV. Wash. 1900, 8. 
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Special Bulletin. Wash. 4. 

American Hydroids. P.1I. The Plumaridae, with 34 plates. By 
Charles Cleveland Nutting. 1900. 

Report, Annual of the Board of regents, for the year ending June 

30, 1898. — Report of the U. S. National Museum. Wash. 1900. 8. 

Smithsonian Institution. — Bureau of Ethnology: J. W. Powell, 

director. 

Report, Annual, of the Bureau of Ethnology, 17.,1895—96. P.1.2. 

18. 189697. P. 1. Wash. 18982599 4 
Philosophical Society. 

Bulletin. Vol. 18. Vol. 14 pp. 1—166. Wash. 1900—01. 8. 

Wien. 

Kais. Akademie der Wissenschaften. 

Almanach. Jahrg.49. 1899. Jahrg.50. 1900. Wien 1899—1900. 8. 

Denksebriften. Wien. 4. 

Math.-naturwiss. Classe. B. 65. B. 66. Th. 1—83. B. 67. 68. 
1898—1900. 

Philos.-historisehe Classe. B. 46. 1900. 

Sitzungsberichte. Wien. 8. 

Math.-naturwiss. Classe. B. 104. Abth. I. II a. b. Il. B. 105. 

Abth. I. TT a. b. III. B. 106. Abth. I. IT a. b. III. B.107. Abth. 
I. la. b. WM. B. 108. Abtb. I OD å. b. IR MBROSSØNG Er 
II a. b. I. 1895—1900. 

Philos.-histor. Classe. B.132—142. 1895—1900. & Register zu den 

Bånden 131—140. XIV. 1900. 
Ueber die Beulenpest in Bombay im Jahre 1897. Gesammtbericht 

der von der Kais. Akademie der Wiss. im Wien zum Studium der 

Beulenpest nach Indien entsendeten Commission. Th. I und II a. 
Wien 1898. 4. 

K.-k. zoologisch-botamische Gesellschaft. 

Verhandlungen. Jahrg. 1900. B. L. Wien 1900. 8. 

Umiversitetet. 

Monatshefte fir Mathematik und Physik. Hg. von G. v. Esche- 

rieh u. L. Gegenbauer. Jahrg. XII. 1901. Wien 1901. 8. 

Das k. k. naturhistorische Hofmuseum. 

Annalen. B. XII. 1897. No.2—4. B. XII. 1898. B. XIV. 1899: 
B. XV. 1900. Wien 1897—1900. 8. 

Wirzburg. 

Physikalisch-medicinische Gesellschaft. 

Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1900. No. 1—4. Wirzburg 1900. 8. 

Zagreb (Agram). 

Hrvatsko naravoslovno drustvo (Societas historico-naturalis eroatica). 

Glasnik. God. XII. Broj 4—6. Zagreb 1901. 8. 

Zurich. 

Naturforschende Gesellschaft. 

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 45. 1900. Zurich 1900, 8. 

| 
| 
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| 



85 

B. Private Givere. 

H. H. Fyrst Albert I af Monaco. 
S. A. S. Albert I. Prince de Monaco. Notes de géographie biolo- 

gique marine. Communications faites au VII*me Congrés international 

de géographie å Berlin en 1899. Berlin 1900. 8. 

Résultats des campagnes seientifiques accomplies sur son yacht par 

Albert Ier, Prince souverain de Monaco. Publiés sous sa direction avec 

le concours de M. Jules Richard. Fase. XVII-XX. (Cartes III. 

V. VI. Monaco 1900—01. 4. 

Kaptein H. J. Barstad, Christiania. 
H. J. Barstad. Leirdølernes Saga eller Leirdalske Kompagnies 

Historie fra 1801—1817. Kra. 1901. 8. 

Professor Odin T. Christensen, Kjøbenhavn. 
Qdin T. Christensen. Undersøgelser over Manganforbindelser. 

II. Manganiacetat og Manganets Aluner. Qversigt over Det Kgl. 

Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 1900. Nr.6. [Kjøben- 

havn]. 8. 

G. Colombo, Presidente del Comitato per le onoranze a Francesco 

Brioschi, Milano. 
Francesco Briosehi. OQpere matematiche. Pubblicate per cura del 

Comitato per le onoranze å Francesco Brioschi (G. Ascoli, E. Beltrami, 

G. Colombo, L. Cremona, G. Negri, G. Schiaparelli  Tomo 1. Milano 
1901. 4. 

Théodore Crivertz, Licencié &s-scienees mathématiques, Bucarest. 
Théodore Grivertz. Essai sur léquidistante. Bucarest 1900. S. 

Gaston Féral, Albi. 

Gaston Féral. Observations météorologiques sur les pluies géné- 

rales et les tempétes. Nouv. éd. Albi 1897. 8. 

Madame Marie Godin, Guise (Aisne). 

Le Devoir. Revue des questions sociales créée en 1878 par J.-Bte 

André Godin, fondateur du Familistére de Guise. T. 24. No. 12. 

MOS NONE 11 Pans 1900201808) 

Friedrich Goppelsroeder, Basel. 
Friedrich Goppelsroeder. GCapillaranalyse beruhend auf Capil- 

laritåts- und Adsorptionserscheinungen mit dem Schlusskapitel: das 

Emporsteigen der Farbstoffe in den Pflanzen. Mit 59 Taf. Basel 1901. 8. 

F. Heydrich. 
F. Heydrich. Bietet die Foslie'sche Melobesien-Systematik eine 

sichere Begrenzung? Eine Entgegnung. Sonderabdr. aus den Berichten 

der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Jahrg. 1901, Band XIX, Hett 3. 
Berlin 1901. 8. 
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Professor Dr. S. M. Jørgensen, Kjøbenhavn. 
S.M. Jørgensen. Znr Konstitution der Platinbasen. III. Mitteilung. 

Sonder-Abdruck aus Zeitschrift fir anorg. Chemie, B. XXV. (1900). 
Hamburg u. Lpz. 1900. 8. 

Lektor W. Johannsen, Kjøbenhavn. 
W. Johannsen. Johan Kjeldahl. Særtryk af ,, Meddelelser fra Carls- 

berg Laboratoriet*. 5te Bd. iste Hefte. Kjøbenhavn 1900. 8. 

Professor emeritus Wilhelm Lilljeborg, Stockholm. 
Wilhelm Lilljeborg. Synopsis specierum hue usque in Suecia 

observatarum generis Cyclopis, sive Bidrag till en öfversigt af de inom 

Sverige iakttagna arterna af sliktet Cyclops. Med Tab. I - VII. Kongl. 

Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. B. 85. Ni:o 4. Stockh. 

1901. 4. 

Antonio de Magrinå, Tarragona. 
Antonio de Magrisiå. Ego sum. Tarragona 1901. 8. 

Professor F. Niedenzu, Braunsberg. 

Arbeiten aus dem botanischen Institut des Kgl. Lyceum Hosianum 

in Braunsberg, Ostpreussen. Braunsberg. 4. 

I. De genere Byrsonima. (Pars posterior). Autore Frane. Niedenzu. 

1901. 

Professor Ernesto Pascal, Pavia. 

Ernesto Pascal. Die Determinanten. Eine Darstellung ihrer 

Theorie und Anwendungen mit Ricksicht auf 

die neueren Forschungen. Berechtigte deutsche 

Ausg. von Hermann Leitzmann. Lpz. 1900. 8. 

— Repertorio di matematiche superiori (definizioni, 

formole, teoremi, cenni biographiei). Milano. 8. 

I. Analisi. 1898. 

II. Geometria. 1900. 

Dr. R. A. Philippi, Santiago de Chile. 

R. A. Philippi. Nueva especie chilena de zorras. (Publicado en 

los ,Anales de la Universidad". 1901). Santiago 

de Chile 1901, 8. 
—- Figuras i deseripeiones de los Murideos de Chile. 

Con 25 låminas. (Anales del Museo nacional de 

Chile. Entr. 14a). Santiago de Chile 1900. 4. 

André Poéy, Paris. 
André Poöéy. La place de la Mésologie dans la hiérarchie eney- 

clopédique. (Extrait de la Revue oceidentale, 1901, 

tome XXIII). [Paris]. 8. 
-- Nouvelle conception de V'ovule mise en rapport avec 

les fonctions cérébrales. (Extrait de la Revue occ- 

dentale, 1901, tome XXIII). [Paris]. 8. 
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Konservator J. Sparre Schneider, Tromsø. 

J. Sparre Schneider. Coleoptera og Lepidoptera ved Bergen og 
i nærmeste omegn. Mit deutschem Resumé. 

(Bergens Museums Aarbog 1901. No. I). 

[Bergen]. 8. 

— Tillæg til Tromsø og omegns Lepidopter- 

fauna. Aftryk af Tromsø Museums Aars- 

hefter 23. Tromsø 1901. 8. 

Professor Dr. Johannes C. H. R. Steenstrup, Kjøbenhavn. 

Johannes Steenstrup. De sønderjydske Stedsnavnes Vidnesbyrd 
om Folkets Nationalitet og Historie. |Kbh.]. 8. 

Dansk Navneskik. Betænkning afgiven af den af Justitsministeriet 

den 4. Maj 1898 nedsatte Kommission ved Fredrik Nielsen, Axel 
Olrik, Johannes C. H. R. Steenstrup. Kbh. 1899. S. 

Amanuensis P. A. Øyen, Christiania. 
P. A. Øyen. Variations of Norwegian Glaciers. Separataftryk 

af ,Nyt Magazin f. Naturvidenskab.* B. 39, H. 1. Kristiania 1901. 8. 
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Videnskabsselskabets Møder i 1902. 
) 
b) 
f 
1 

VImess Historisk-filosofisk Klasse. 

MU Januatsr Mathematisk-naturvidenskabelig — 

7ePebruar 100.057. Fællesmøde. | 

odekebmar 00 Historisk-filosofisk SE 

HPA Mathematisk-naturvidenskabelig 3 

Maris. 2 45 Fællesmøde. — 

April eV . . Historisk-filosofisk — 

Le TESE AT Mathematisk-naturvidenskabelig — 

SMar rn Aarsmøde. (Stiftelsesdag) 

16-Mansggort 5 SEGA. Historisk-filosofisk — 

S0MaL Ke SE 8. Mathematisk-naturvidenskabelig — > 

19:September : : . >> Historisk-filosofisk Klasse. 

26'5eptember > 1 Mathematisk-naturvidenskabelig — 

I02Oktober 2: .-> jor Fællesmøde. 

DE Oktober salsa Historisk-filosofisk == 

7 November . . . . . Fællesmøde. 

91 November . sa Mathematisk-naturvidenskabelig — 

BbaDecember .: 24: 1 Fællesmøde. 

Møderne holdes i Timerne fra 6—8 Eifterm. I Mødet den 

bte December vælges Selskabets Embedsmænd for 1908. 

Valg paa nye Medlemmer foregaar i Klassemøderne 2lde 

Febr. og 7de Marts, i Selskabet 21 Marts. 

Foredrag anmeldes hos Generalsekretæren (Prof. Dr. 

Gustav Storm, Skillebæk pr. Framnæs, Telefon: Bygdø 8). 

Anmeldelse kan ogsaa nedlægges 1 Kassen hos Selskabets Bud, 

Universitets pe del Johannesen. Anmeldelsen bør gjøres senest 

Thorsdag Kl. 12 Middag. - 
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