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Magazin 

for Naturvidenskaberne. 

Anden Ræltkes 

 2det Binds lste Hefte. 

1. 

Indberetning om en botanisk Reise, 

i Sommeren 1833, 

af 

Blytt. 

—======= 

D, jeg forhen, især i Aaret 1826, havde bo- 

- ftaniseret i den östlige Deel af Christiansands Stift, an- 

saae jeg det for rigtigst i denne Sommer at begynde 

Excursionerne vestligere. Jeg reiste derfor, omtrent i 

Midten af Juni Maaned, med Dampskibet Constitutionen, 

herfra lige til Stavanger, hvor den egentlige Botaniseren 

tog sin Begyndelse. Da Dampskibet laae ar Dag over i 
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Christiansand, havde jeg paa en Excursion Anledning til et 

samle nogle faa nye Bidrag til Kunndskab om en Fgns Flo- 

ra, der forhen er temmeligen vel undersögt af flere kyn- 

dige Botanikere. | 

Christiansand. 

Her saavelsom overalt paa Vestkanten af Norge findes 

ved Bredderne af Sumper og i Bække en Varietet af Ranun- 

eulus Flammula, som forekommer mig temmelig udmærket. 

Efter Linnæi Flora svecica, der diagnoserer R. Flammula 

ved: ”caule declinato” og efter Fl. lapp. ved: ”caule pro- 

cumbente,” have de fleste Forfattere, saavel ældre som 

nyere, troet i denne Stængelens Direetion at finde et af 

de væsentligste Kjendemærker, ved hvilke denne Plante 

skulde adskille sig fra dens Slægtsforvandte. Ingen af de 

mig bekjendte Forfattere have, uagtet de alle ere enige 

i, at R. Flammula er en Plante, der varierer meget, afve- 

get fra Linné med Hensyn til Beskrivelsen over Plautens 

Stængel. Den Eneste, mig: bekjendte, soni synes at modi- 

ficere de ældre Diagnoser, er Reiehienbach i hans nye 

Værk: Flora germanica exeursoria, hvor han i & D. p. 

722 tillægger R. Flammula en ”caulis adscendens basi 

repens.” 

/— Den af mig bemærkede Form udmærker sig ved en 

eaulis omnino erectus, og synes at gjöre en tydelig Over- 

gang til R. Lingva, hvis Bladform den ogsaa viser sig til- 

böielig til at antage. FI.D. T.575, der af de fleste For- 

fattere citeres ved R. Flammula, har en mere end almin- 

delig opret Stængel, og nærmer sig meget min Plante, der 

dog er höiere og spædere af Væxt.  Maaske er det 

denne Plante, som i Schlecthend. Animadv. p. 17 an- 
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föres som R. Flammula var. b. og som tillægges en caulis 

ærectus og folia lanteolata ete. 

Den Plante, jeg, i min Reiseberetning fra Aaret 1829, 

har anfört, som voxende ved Laurvig og paa flere Steder 

i Christiansands Stift, under Navn af Cardamine hirsuta 

L. er 0. hirsuta var. sylvestris Fries Novit. fl. svec. ed. 2 

p. 102. | 

Professor Fries har paa det ovenciterte Sted beskre- 

vet en nye Art af Barbarea under Navn af: B. parviflo- 

ra, ”siliqvis filiformibus adpressis strictis, petalis linea- 

ribus, foliis imis sublyratis, lobo terminali oblongo, late- 

ralibus obsoletis, summis integris crenatis.” 

— Formedelst de meget smaae Blomster og Overeens- 

stemmelsen med Frieses Beskrivelse antager jeg, at den 

ved Christiansand voxende Barbarea, som man hidindtil 

har anseet for B. vulgaris (Erysimum Barbarea L), bör hen- 

föres til den af Fries beskrevne Art. 

Foruden de almindelige Former af Viola canina fand- 

tes paa sandige Steder ved Christiansand en Form, der 

nærmer sig meget V. lancifolia Thore, saadan som den 

er afbildet i Reichenbachs Icones pl. crit. 1 tab. XCVL 

og aldeles svarende til authentiske Exemplarer af samme, 

-seete i Decandolles Herbarium. Da Pianten imidlertid 

fandtes afblomstret, tör jeg ei med Bestemthed a gjöre, 

om -den er den virkelige V. lancifolia Thore, hvilken 

dog efter Fleres Mening ei er specifik forskjellig fra V. 

lactea Sm. Engl. Bot. 445. | | 

Polygala vulgaris L. er en Plante, som varierer me- 

get efter Voxestedets forskjellige Beskaffenhed. Paa græs- 

rige bjergagtige Steder naaer den en Frodighed, som gjör, 

at den nærmer sig i det Habituelle meget SG Tacqv, | 
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fra hvilken den dog ellers ved tilstrækkelige Mærker er for- 

skjellig. Paa Sumperne og Törvemyrene i Christiansands Stift 

viser den sig derimod meget liden, nedliggende, mere gre- 

net, og med blegere, ja ofte -hvide Blomster. Den ved 

Christiansand voxende svarer fuldkommen til Afbildningen 

af P. vulgaris cyanea Rehb. Ic. 1 fig. 52, som Fries i de 

cit. Novit. p. 225 tillægger Fpithetet: ”optima” og anseer for 

Hovedarten. 

Den i Norge meget sjeldne Cerastium arvense, som jeg 

forhen kun har fundet ved Christiania, forekommer ogsaa 

ved Christiansand. 

Horneman, de svenske Botanikere, Gaudin i Fl. Helv. 

og Smith i Engl. Flora antage, at Fl. D. T. 527, fore- 

stiller Lathyrus pratensis L.; men Reichenbach kalder i 

sin Fl. ger. excurs. 8 p. 589, denne Plante L. sepium, 

og adskiller den fra Lathyrus pratensis L., som han 

paastaaer er sjeldnere end den Foregaaende, og af faa 

Botanikere rigtigen forstaaet. Som Afbildning citerer han 

Sv. Bot. Tab. 49, og som Characterer opstiller han for 

L. pratensis L. fölgende: ”Pedunculis multifloris, cirrhis 

setaceis simplicibus, foliolis stipulisqve lanceolatis 

acuminatis, internodiis acutangulis, seminibus unicoloribus 

spadiceis; for L. sepium: Peduneulis multifloris, cirrhis 

divisis, foliolis lanceolatis, stipulis hastatis, seminibus 

marmoratis.” Forfatteren siger fremdeles om L. pra- 

tensis, at den er meget spædere af Væxt og har mindre 

Smaablade og Blomster end L. sepium. — 

Den ved Christiansand voxende Plante, som er den sam- 

me Form, F. D. fremstiller, svarer i enhver Henseende 

til Reichenbachs Beskrivelse over L. sepium; men jeg er 

alligevel tilböielig til at ansee den som en Varietet af L. 
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pratensis, voxende paa skyggefulde Steder, hvor den naaer 

en större og frodigere Væxt. Den paa törre Enge almin- 

deligen voxende Form er altid spædere, knap een Fod höi, 

medens den christiansandske naaer en Höide af 2—3 Fod. 

Jeg er saa meget mere tilböielig til at ansee den for blot 

Varietet, da det forekommer mig, at de af Reichenbach 

udhævede Distinctioner ei ere skarpe nok, eller i Harmonie 

med de af andre Forfattere opstillede Kjendemærker paa 

L. pratensis. Hvad for det förste Slyngetraadene betræf- 

fer, saa siger Linné selv i Fl. svec. ”cirrkis diphyllis simp- 

licissimis.” Smith siger i Engelsk Flora 3 p. 276: ”Ten- 

drils for the most part simple, sometimes devided.” 

Gaudin i Fl. Helv. 4 p. 491 siger: ”cirrho modo simplici, 

modo 2—3 furcato” ”cirrhis 2 phyllis composi- 

tis” Spreng. Syst. Veg. & p. 263. ”Bladstilten ender sig 

den temmelig lang, deelt og meget snoet Slyngetraad.” 

Hornem. Plantel.  Udg. p. 764. OQverensstemmende med 

disse Forfatternes forskjellige Anskuelser er min egen Er- 

faring, da jeg har fundet Slyngetraadene hos den större 

og mindre Form meget variable. 

Hvad det andet af Reichenbach angivne Kjendemærke, 

memlig Axelbladenes Form angaaer; da bemærkes, at Lin- 

né i Fl. svec. p. 258 ved L. pratensis anförer: ”Stipulæ 

integerrimæ, hastatæ.” Smith characteriserer dem: ”une- 

qvally arrow-shaped, taper-potnted.”” I Decandolles Prodro- 

mus 2 p. 376 heder det: ”stipulis sagittatis ovatis foliolis 

brevioridus.” ; 

Det sidste af Reichenbach opstillede distinctive Mærke, 

nemlig Fröenes forskjellige Farve hos de tvende Arter, 

synes i.og for sig for ubetydeligt, til derpaa at grunde 

nogen specifik Forskjel. Desuden ere ei heller alle For- 
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fattere enige med ham i denne Heuseende, Gaudin tillæg- 

ger i det mindste Lath. pratensis: Semina flavescentia.” 

Til Nuancerne i Farver hos Fröene bidrager vistnok den 

forskjellige Alder hos Planten meget. 

Af andre Leguminosæ forekomme ved Christiansand: 

Ononis arvensis Retz. og Medicago Lupulina. Denne sidste 

Plante, der i Almindelighed holder sig ved Sökysterne i 

den sydlige Deel af Christiansands-Stift og nordefter til 
Christiania paa lignende Localiteter, men findes sjelden i 

det Indre af Landet, er maaske , ligesom Melilothus offi- 

cinalis, fra först af tilfört med Ballastjord. 

Der findes i Christiansauds-Stift flere Former af Ru- 

bus, som jeg hidindtil, af Mangel paa tilstrækkelige litte- 

rære Hjelpemidler, ei har været istand til at bestemme. 

Den almindeligste, som forekommer ved Christiansand og 

paa Veskanten lige op til Bergen og nordligere, synes at 

nærme sig meest R. fruticosus saadan som den er beskre- 

vet af Linné i Flora svecica. 

Af Rosaceæ findes fremdeles ved Christiansand: Pru- 

nus spinosa, Pyrus Åria, Pyrus Malus, Rosa cinnamomea. 

Sedum anglicum, som er saa almindelig paa hele Vest- 

kysten, fandt jeg ved Christiansand i skjönneste Flor, paa 

Strandklipperne. Længere imod Nord i Stiftet og i den 

sydlige Deel af Bergens Stift stiger den op paa Fjeldene 

til en Höide af maaske 1509 Fod. 

Af Chrysanthemum Leucanthemum forekommer en 

Form, som ved dybt indskaarne, næsten finnede Blade ad- 

skiller sig fra den i det östlige Norge almindeligst fore- 

kommende Form. Udentvivl er det denne, som i Reichen- 

bachs Fl. germ. anföres som var: coronopifolia: føliis 
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grosse incisis, caule plerumgve ramoso.  Chrysanthemum 

Leucanthemum Curt. Lond. II. 174? 

- Anthemis arvensis, der er sjelden paa Vestkanten, be- 

mærkedes ved Christiansand. 

Den kjærkomneste Planteg jeg fandt ved Christiansand, 

var Pyrola media Swartz, som jeg forhen ikke havde seet 

j Norge. Jeg fik den senere fra Sandvigsfjeldene ved 

Bergen. Pyrola rotundifolia, som er saa almindelig i Sko- 

vene i det östlige Norge, er sjelden paa Vestlandet. 

I min Reiseberetning for Aaret 1826 har jeg anfört 

som voxende ved Laurvig og i Christiansands Stift: Myo- 

sotis verstcolor Roth. men den saaledes benævnte Plante 

er M. collina Ehrh., M. hispida Schlectendahl. Ehrhart sy- 

nes imidlertid at have forbundet M. wersicolor med sin 

collina, fra hvilken den dog vistnok er aldeles forskjellig *). 

M. cæspitosa Schultz. er her som ved Christiania al- 

mindelig. | 

Den ved Christiansand voxende Ajuga, som man har an- 

taget for Ajuga reptans, er neppe andet end Å. pyramida- 

dis, som voxer her luxurierende, men altid uden Stolones. 

Rumex obtusifolius L., der savnes ved Christiania og 

nordligere, begynder ved Laurvig at vise sig sparsomt. 

Den findes ogsaa ved Christiansand, og er paa Vestkysten 

en af de almindeligste Arter af Slægten. 

Af Salices ere ved Christiansand almindelige: S. ca- 

præa, S. cinerea og S. repens; den sidste qaa sandige 

Steder, og, som sædvanligen paa saadanne Steder, varie- 

rende med mere eller mindre laadne Blade — 8. fusca 

Auctorum. | | 

*) Deu virkelige M. versicolor er ale ogsaa fundeu ved 
Christiansand, af Capitain J. Broch. 
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Ved Bredderne af Sumper og i Bække viser sig ved 

Christiansand og overalt paa Vestkysten Potamogeten na- 

tans, var. minor Mert. Koch. Dids. Fl. 1. p. 839 som den 

almindeligst forekommende Art af Slægten. 

Af Luzula campestris føndtes paa sandige Steder en 

besynderlig Form, der muligens ei er andet end en mo- 

dificeret Udvikling af. L. c. var. congesta Meyer, der netop 

yoxte paa sumpige Steder i Nærheden. Den adskilte sig 

fra Formen: congesta ved 1—12 'Tomme lange buedannede 

Axstilke, hvis Antal varierede fra 8—5, kun et eneste Ax 

var siddende. Den havde megen Lighed med den paa Höi- 

fjeldene voxende L. hyperborea K. Br. L. campestris var. 

F. D., med hvilken den dog ei kan forenes. 

- Af Carices optegnedes: UC. arenaria, C.intermedia, C. 

remota, C ericetorum, C. digitata, UC. hirta. 

Af Gramina vare de sjeldneste: Agrostis Spica venti 

(paa Byens Gader), Åira fleruosa var. (liig A. fl. var: 

uliginosa Fries Novit. Fl. svec. ed. 2 p. 11), Festuca gra- 

cilis 0. 8. V. 

Egersund. 

Da Dampskibet ankom den fölgende Dag i betimelig 

Tid, anvendte jeg en Deel af Fftermiddagen til en Ex- 

cursion i Omegnen. 

Pingvicula vulgaris varierer meget med Hensyn til 

Störrelsen, Skafternes Antal (1—5), Blomsternes Storhed, 

blegere eller mörkere Farve m. v. - En större Form er i 

Rehb. Icones 1 p. 70. Tab. LXXXIV f. 175 beskrevet 

og afbildet under Navn af P. vulgaris var. alpicola, og som 
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siges at være: ”Duplo major, ex omni parte, qvam forma 

vulgaris borealis, qvam Sturmius bene dedit. IV 14.” [sin 

Fl. germ. excurs. 2 p. 887 henförer han alligevel denne 

Form til Linnés Hovedart, og citerer foruden sin egen Fi- 

gur, Fl. D. P. 98. Sv. Bot. 186. Wahlenberg citerer li- 

geledes i den sidste Udgave af Fl. svec. den reichenbach- 

ske Figur under P. vulgaris L. 

Denne större frodigere Form er almindelig ved Eger- 

sund. - | | 

- Orobus sylvaticus. Linn. Sp. Pl. 1029. Smith Engl. 

fli8. p. 272. Engl. Bot. 8. 518. Hook Lond. t. 8. Vi 

cia cassubica Fl. D. T. 98 (non Linn.), som jeg paa min 

foregaaende Reise i Christiansands-Stift, ved Vandsöe Præ- 

stegaard paa Lister, fandt afblomstret, stod nu i sin skjön- 

neste Flor og i stor Mængde paa Bjerghældingerne omkring 

Egersund. Den har hidindtil været anseet for en sjelden 

Plante i Norge; men den er udentvivl almindelig fra Li- 

ster til den sydligere Deel af Bergens Stift, paa de mod 

Havet beliggende Bjerge og paa de lavere Öer; thi den var 

overalt paa Engene ved Stavanger, paa Öernei Stavangerfjor- 

den, og siden sparsommere indtil Selböe, 4—6 Miil syd- 

for Bergen, det nordligste Sted, hvor jeg bemærkede 

den. 

Formedelst dens Lighed med Vicia eassubica (hvor- 

fra den dog foruden ved Slægtscharacteren adskiller sig ved 

de af flere Forfattere opstillede specifike Mærker, tagne 

af Smaabladenes Antal, Slyngetraadenes Tilværelse, Blom- 

sternes Faårve etc.) har den af ældre Forfattere været 

forvexlet med denne Plante; endogsaa i nyere Tider har, 

f. E. Decandolle., i Prodr. 2. p. 356, næret en Tvivl om den, 

idet han siger: ”An potius Vicia cassubica floribus pallidis?"” 
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en Tvivl, som bevæger Reichenbach i F. germ. excurs. 8 
p. 538 til fölgende Yttring: Ceterum vix credibile, qvod 

in Dec. prodr. interrogetur,” ”an potius” etc.? Mea certe 

planta Distinctisma, et nisi plantam ipsam vidit ereditus 

generis monographus, tamen Hookerianam analysin cog- 

noscere debuisset.” 

Jeg har i Decandolles Herbarium overbeviist mig om, 

at hans Or. sylvaticus Prodr. er aldeles den samme som 

vor nordiske; men jeg troer, at man ogsaa bör hertil hen- 

före den i Prodr. 2 p. 896. beskrevne Vicia cassubiea. var. 

Orobus (Ser. mss.), der er synonym med Orobus sylvati- 

eus DC. fl. fr. 4 p. 596 og Vicia Orobus DC. fl. fr. 5 p. 

577. | | | 
En anden Plante, som jeg i Aaret 1826 fandt i Sel- 

skab med Orobus sylvaticus, men paa fugtigere mere mo- 

seagtige Steder, nemlig Sangvisorba officinalis, sluttede 

sig ogsaa til den her, og syntes siden ved Stavanger, paa 

Öerne i Fjorden og i den sydlige Deel af Bergens Stift, 

hvor jeg saae den for sidste Gang ved Kaarevigen paa Stor- 

Øen, at ynde samme Localiteter som Orobus. 

Af Compositæ fandtes, foruden Hieracium boreale Friés | 

Novit. fl. svec. ed. 1. p. 17 et ed, 2. p. 261. (bedækket over 

hele Stængelen med stride lange graae Haar) en anden 

Hieracium, der synes at svæve imellem H. murorum og 

H. alpinum, dog uden at antyde Overgangen saa tydeligen 

som H. nigrescens Willd. WUdentvivl er det denne Form, 

Fries har haft for Öie, naar han i Novit. ed. 2. p. 257. 
siger, i en Bemærkning under H. murorum:” in reliqva 

Svecia freqventior in betuletis elatioribus, rupestribus etc. ; 

sed minor foliis plerumqve angustioribus, floribus paucio- 

ribus majoribus (herba fere vulgaris formæ, sed flore uni- 
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co terminali maximo e& Færöis habeo) usgve dum in alpi- 

bus exstat forma (Hall. en p. 745 åa IV) de cujus ab H. 

alpino limitibus dubitari possit, cum qva planta australior 

a nemine facile comparabitur.” 

Satyrium albidnm, der ellers i Norge kun findes paa 

de höiere Fjelde, er ved Egersund, Mandal og Stavan- 

ger aldeles inferalpinsk. 

Stavanger. 

Den ellers alpinske Plante, Draba ncana L. voxte 

ved Solesanden sydfor Stavanger paa de for Havstormene 

meest udsatte Steder, kun nogle faa Fod over Havfladen, 

næsten i Selskab med Cochlearia officinalis og andre Strand- 

planter. — | 

Sanden var heelt over bedækket med den samme Vi- 

ola, som voxte ved Christiansand, og som jeg antog for 

V. lancifolia Thore, tilligemed en smuk Varietet af Viola 

tricolor, en spæd Form, med smaae Blade og næsteu eens 

farvede Blomster. Ån Viola tricolor syrtica Flörke Rehb. 

fl. glrm. extc. 3 p. 710. V. littoralis Spreng. — 

Paa Strandklipperne og i disses Rifter findes en Ce- 

rastium, som synes at maatte henföres til C. semidecan- 

drum, vagtet den ved förste Öiekast seer temmelig for- 

skjellig ud. Den udmærker sig fra den almindelige Form 

ved en större, stærktgrenet, stiv Væxt, og en over hele 

Planten udbredt Klæbrighed. Reichenbach forener i. FI. 

germ. excurs. 8 p. 795 C. glutinosum Fries. med C. semi- 

decandrum L. under Navnet. var. glutinosum: ”totum glan- 
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dulosum, plerumqve majus et subdecandrum.” Min Plante 

stemmer saa godt med denne Beskrivelse, at jeg vover, 

at ansee den for den anförte Varietet. 

Af Caryophylleæ findes fremdeles: Arenaria marina 

og Spergula subulata, den sidste ofte luxurierende og i 

Habitus liig Sp. saginoides. 

Af Rosaceæ findes Arterne Rosa villosa og canina, 

Rubus fruticosus var: peduneulis bracteatis, foliolis ma- 

ximis subtus venis aculeatis; Alchemilla alpina, Sangvi- 

sorba, Prunus spinosa, Sorbus hybrida, Pyrus Malus. 

Hypericum pulchrum er her, som overalt paa Vestkys- 

ten, en af de alleralmindeligste Planter, ligesom H. qva- 

drangulum L. (dubium Lers). H. perforatum er derimod 

ei saa almindelig som paa Östlandet. H. tetrapterum har 

jeg aldrig fundet i Norge. | 

Efter Hornemans Plantelære har LinnéiSp. PI. anta- 

get, at Chærophyllum bulbosum skulde findes i Norge, og 

Gunnerus formoder: ved Stavanger. Jeg undersögte tem- 

melig nöie Omegnen, men var ei saa heldig at kunne over- 

bevise mig om Rigtigheden af Gunnerus's Formodning. 

Der voxte ved Stavanger kun de almindelige Umbelliferæ, 

hvoriblandt Ligusticum scoticum, Pimpinella Saxifraga dis- 

secta, Ægopodium Podagraria o. 8. V- 

Hedera Helix og Lonicera Periclymenum findes paa 

Klippevægge, vendende imod Syd. Den förste gaaer paa 

Vestkysten neppe nordenfor Bergen. — Den sidste findes, 

efter Fabricius's Reise, lige til Valderhoug ved Indlöbet 

til Throndhjems-Fjorden. 

Galium saxatile L. er her, som overalt paa Vestlan- 

det, meget almindelig. Paa Solesanden voxer en Varietet 
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af Galium verum, som ligner meget Galium arenarium L., 

med Hensyn til Voxemaaden. Denne Varietet udmærker 

sig ved en fremliggende meget grenet, nedentil glat, oven- 

til haaret (pubescent) Stængel. Den bör vistnok henföres 

til G. verum var. maritimum DC. fl. fr. 4 p. 248 et Prodr. 

4p.603, der ligeledes skal findes i Sand ved Havkanterne. 

Paa de törre bjergagtige Enge omkring Byen viste Hiera- 

cium murorum og H. vulgatum sig i saa höist ustadige 

Former, saa at jeg med Fries i Novct. fl. svec. 2 p. 246 

maae bekjende, at det er vanskeligt at skjelne imellem dem. 

Han siger nemlig 1. c. — — — — ”inter Pulmonareas qvid 

Species, qvid varietas vix satis scio, vel, si stire credam, 

dicere non ausim.” Foruden den Form af H. murorum, 

som fandtes ved Egersund, saaes en anden, der udmær- 

kede sig: ”caule omnino glabro superne magis ramoso, 

foliis radicalibus lanceolatis subintegris ciliatis subtus glau- 

cescentibus;” en tredie Form forekom: ”caule subflexuoso 

 petiolisqve intimis villosis, folio caulino unico grosse den- 

tato;” Overgangene til H. vulgatum viste sig ved: ”cauli- 

libus simplicibus vel e basi magis minus ramosis, foliis 

caulinis 2—6, subintegris (sæpius grosse dentatis) omni- 

bus lanceolatis utrinqve attenuatis.” | Endeligen forekom 

en Form, som i Habitus havde meget tilfælles med H. 7:- 

gidum Martm, hvilken Fries forener med sin H. boreale. 

Den af mig samlede Plante udmærker sig: ”caule rigido 

-subflexuoso, foliis inferioribus longius petiolotis subinteg- 

ris maculatis, superioribus angustissimis brevissimis den- 

tatis vel integris.” 

Af Tribus Pilosellæ forekomme de almindelige: H. 

Pilosella L. og H. Auricula L. 
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Paa Sumpenge findes en luxurierende Form af Gna- 

phalium dioicum med meget lange Pedunkler; det er uden- 

tvivl denne, der omtåles af Smith i Eng, Flora 3 p. 415, 

naar han siger: ”A very fine variety, almost twice the size 

of the common sort, with the upper surface of the leaves 
dawny, at least while young, was gathered on Breeze hill 

in the isle of Skye, by the late M. G. Maikay, which so- 

me have thought a new species.” Jeg har, i Supplementet 

til Engl. Bot., seet denne samme Plante beskrevet af Donn 

under Navn af Gn. (hyperboreum(?); men jeg er fuldkom- 

men enig med Smithi, at det er intet andet end en Form 

af Gn. dioicum, der er meget variabel. Gn. hyperboreum 

DC. Herb. ex insula Sky misit Winch, er aldeles den sam- 

me som den stavangerske. 

Paa Solesanden fandt jeg, næsten i Havets Niveau, og 

i Selskab med Draba incana, en Varietet af Serratula al- 

pina:” foliis angustissimis capitulis minoribus.” | 

AE Apargia autumnalis forekom en Form: foliis sub- 

pinnatifidis hirsutis, calycibus nigro-villosis. A. atitumna- 

lis asperior. Hornem. Plantel. 8 Udg. p. 815. Af Com- 

positæ findes forresten ved Stavanger, foruden de al- 

mindelige, Prenanthes muralis, Hypochæris maculata og ra- 

dicata, Artemisia vulgaris (sjeldnere i Bergens Stifts Hav- 

egne), Senecio Jacobæa, Aster Tripolium, Årnica montana 

(i Mængde), Centaurea nigra, Jacea og Scabiosa (den sid- 

ste sparsomt ved Solesand). 

Af Myosotis Slægten ere de almindeligste: M. inter- 

media, M. cæspitosa Schultz og M. strigulosa Rehb. hvil- 

ken sidste Art jeg ikke forhen har fundeti Norge. Fries 

har i Novit. ed. 2 p. 68 forenet den med M. palustris og 
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Wahlenberg i Fl. svec. ed. 2 p. 125 med M. scorpioides 

som var. 8. strigulosa. Mine Exemplarer svare fuldkom- 

men til Beskrivelsen i Rchb. Fl. germ. excurs. p. 841— 

342, hvor den tillægges en: ”corollæ limbus planus og 

lobi emårginati,” ligesom M. palustris, men adskilles fra 

samme, der har en ”caulis patentipilosus” ved en ”cau- 

lis adpresse-strigulosus.” Den adskiller sig desuden fra 

M. palustris, idet mindsté saadan som denne sidste er 

afbildet i Fl. D., ved en spædere Væxt, hvortil ogsaa 

Reichenbach alluderer. 

I mine Tanker staaer M. strigulosa nærmere ved M. 

cæspitosa Schultz (M. lingulata Lehm. Fries.) end ved M. 

palustris; men den adskiller siz dog ogsaa fra M. cæspi- 

tosa ved de udmærket skjönne store Kroner, der have gi- 

vet den Plads i vore Blomsterhaver under Navn af den 

ægte Forglemmigei. 

Paa fleré Steder i Norge, som ogsaa her ved Stavan- 

ger, findes en större frodigere mere rigid Form af Sero- 

fulåria nodosa, som Flor i Catalogen over Christianias 

Planter har antaget for Ser. aqvatica L., fra hvilken den 

dog er aldeles forskjellig ved uvingede Stæugler, en 

mörkebran Colorit og en Inflorescents, der tydeligen vi- 

ser Identiteten med Ser. nodosa. I Wydlers Essai mo- 

nographique sur le genre Scrofularia antages det, at Scr. 

 marylandica L, der tillægges en ”caulis obtusangulus” og 

”folia cordata serrata acuta, basi rotundata” neppe er for- 

skjellig fra Ser. nodosa L. ved andet end en höiere Stæn- 

gel og mere dybttandede Blade. Jeg kjender ikke fra 

Herbarierne den Form, som man har kaldet Scr. marylandiea; 

men, hvis der ei er nogen anden end den af Wydler an- 
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givne Forskjel, da skulde jeg næsten formode, at den af 

mig fundne Form bliver at ansee derfor. 

Digitalis purpurea er her, som overalt paa Vestkys- | 

ten, meget almindelig. Den gaaer imod Nord næsten op 

til Throndhjem, og paa Fjeldsiderne næsten op til den 

grændsen. 

Ligeledes forekommer ved Stavanger Primula acaulis, 

en Plante, som med Hensyn til dens nordligste Grændse 

(Hitteren ved Throndhjem Gunn.) fölger den Foregaaende; 

men som med Hensyn til Höiden over Havet lyder andre 

Love, idet den altid holder sig paa de laveste sgesfulle 

Steder i Havets Niveau. 

Foruden de almindelige Plantagines (major, media, 

maritima) findes en Form af Pl. lanceolata med Skafterne 

nedentil og Bladstilkene stærkt haarede: PI. lanceolata 

var. dubia Wahl. svec. ed. 2 p. 99. | 

Imellem Stavanger og Solesanden fandt jeg, for för- 

ste Gang i Norge, Orchis Morio. Forresten ere her de 

almindeligste Arter af Slægten: Orchis maculata og 0. bi- 

folia. Satyrium albidum L. sees sparsommere hist og her 

paa Törvemoserne. | | | 

Man bör være opmærksom paa den Plante, vi i Al- 

mindelighed kalde Orchis bifolia; thi der skjuler sig under 

samme 8 forskjellige Former, hvilke Reichenbach, Wall- 

roth m. fl. have ophöiet til lige saa mange Arter. De ere 

alle tre beskrevne og afbildede i Rchb. Iconogr. Cnt. 9 
under fölgende Navne: 

Platanthera bifolia Rich. petalis superioribus arrectis 

acuminatis, calcare ovarium plus duplum longo descen- 

dente. anthera oblonga fornicata. Rehb. l.c. p.19. Tab. 

DCCCLI. 1143. 
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P. brachyglossa (Orch.) Wallr. petalis superioribus 
conniventibus obtusis, calcare ovarium sesqvilongo descen- 

dente, anthera oblonga truncata.  Rchb.1.e. Tab. DCCCLI. 

1144. 

P. chlorantha Cust. petalis superioribus conniventibus 

obtusiusculis, calcare ovarium duplum longo horizontaliter 

porrecto, anthera truncata inferne duplo latiore. Rechb.Il.c. 

Tab. DCCCLI. 1145. Orchis bifolia. F. D. T. 235. 

Curt. Lond. T. 186. 

Alle disse trende Former findes i Norge. Den förste 

ved Chrissiansand og paa flere Steder; den anden, som 

udentvivl er sjeldnere, ved Stavanger; og den tredie, som 

er den almindeligste, overalt, især paa Östlandet. 

Imidlertid bör man lægge nöie Mærke til, om ikke 

Modificationer i Formerne antyde Overgange fra den ene 

til den anden. 

Foruden de almindelige Arter af Iuncus (nl. I. con- 

glomeratus, effusus, filiformis, sqvarrosus, acutiflorus uli- 

ginosus, bulbosus maritimus, bufonius, Luzula campestris 

og pilosa) viser her L. campestris congesta tydeligen Over- 

gangen til L. campestris erecta. (L. ereeta Desv. Iourn). 

Paa Solesanden voxte i störste Mængde I. balticus, 

en Form, der, med Undtagelse af den mere sammensatte 

Inflorescents, har saa meget tilfælles med I. arcticus, at 

man, om man fandt den under lignende Localiteter, ei vilde 

| betænke sig paa at forene dem. 

Af Familien Cyperaceæ findes de almindelige Arter 

af Scirpus (palustris cum. var. minore, cæspitosus, lacustris). 

Sc. sylvaticus savnes; heller ikke saae jeg Sc. maritimus. 

- Eriophorum vaginatum, latifolium og triqvetrum. Den sid- 

ste er, idetmindste paa Östlandet, en sjeldnere forekom- 
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mende Art. Af Carices: C. dioica, pulicaris, ineurva (paa 

Solesanden), arenaria, leporina, canescens, stellulata, cæs- 

pitosa, pilulifera, flava, pallescens, panicea, glauca, am- 

pullacea. 

Som sjeldnere Arter af Gramineæ findes: Cynosurus 
cristatus (almindelig overalt paa Vestlandet), Aira præ- 

c0x (ligeledes almindelig), Holcus avenaceus, H. lanatus, 

Festuca covina vivipara (overalt paa Vestkanten fra Lister) 

F. rubra arenaria (i Flyvesand), Bromus mollis, B. secalinus 

etc. etc. : 

Af Filices findes sparsomt: Blechnun crispum, Lycopo- 

dium inundatum og selaginoides, med Asplenium Adianthum 

nigrum, der er hyppigere paa Öerne i Stuvangerfjorden. 

Den har hidtil været anseet for en sjelden norsk Plante, 

og gaaer imod Nord (efter Fabricius's Reise) lige til Val- 

derhoug i Throndhjems Stift. 

Findöe. 

Af Rannuculus acris fandtes en Varietet, udmærket 

fra den almindelige glatte Form ved, at den nederste Deel 

af Stængelen, Bladstilkene og Bladene vare stærkt besatte 

med lange blöde retudstaaende Haar. Den forhen anförte 

Varietet af R. Flammula var ligeledes almindelig, og for- 

resten af Ranunculaceæ: Ficaria rananculöides. 

Af Cardamine hirsuta fandtes paa Klipperne i det 

saakaldte Vigefjeld en liden Form, næsten glat med kor- 

tere Skulper, og meget smaae Blomster. Den har nogen 

- Lighed med C. parviflora. Den samme Plante har jeg 

paa lignende Localiteter fundet ved Laurvig. 
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Paa Vigefjeld fandt jeg, for förste Gang i Norge, Stel- 

laria Holostea, der, forsaavidt mig bekjendt, er kun fun- 

den i Norfjord (efter Krogh i Norfjords Beskrivelse), hvis 

man tör lide paa Angivelsen. 

Spergula subulata, der ynder Havluften, holder sig 

endnu paå Öerne i Stavangerfjorden; nordligere har jeg 

ikke bemærket den. | 

Ved Gaarden Landa paa Vestsiden af Öen fandtes 

Hypericum montanum, en Plante, som hidtil kun er be- 

mærket paa Vestkysten af Norge. 

Der gives ikke en tör Eng eller Bakke, der ei er 

bedækket med Orobus sylvaticus, som ret syues her at 

være i sit rette Climat. Ved Landa voxte ogsaa sparsomt 

Orobus niger, og Orobus tuberosus overalt. Forresten af 

Leguminosæ, foruden de almindelige: Vicia sylvatica, Er- 

vum tetraspermum, og den i Norge meget sjeldne Trifolium 

filiforme. Nordfor Iudeberg paa Findöe har jeg ikke 

seet den. Den torde her have naaet sin nordligste Grændse. 

Af Rosæ findes her en Rosa canina (petiolis aculeatis) 

og en Form ef R. tomentosa Smith. M. K. Dlds FI. (acu- 

leis ramorum subfalcatis, petiolorumgve minimis rectius- 

culis, petiolis nudis, fructibus oblongis glabris, calyeibus- 

gve glanduloso-hispidis). 

| Af Rubus-Slægten findes R. idæus, R. fruticosus? 

(den samme Varietet som ved Stavanger og Christian- 

sand). R. saxatilis forekommor sparsommere end paa 

 Östlandet, og R. Chamæmorus bemærkede jeg ikke her 
eller ved Stavanger. 

Forresten fandtes af denne naturlige Familie: Prunus 

Padus, Sorbus aucuparia, $. hybrida (å stor Mængde), S. 

Aria, Mespilus monogyna, M. ee Pyrus Malus, 
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og den paa Vestlandet meget sjeldne Agrimonia Eupatoria 

(ved Landa, hvor deu maaske har naaet sin nordligste 

Grændse paa Vestsiden af Norge). Paa Östsiden forsvin- 

der den paa Næs i Hedemarken. 

Paa skyggefulde Steder her som overalt paa Vestkys- 

ten luxurierer Circæa alpina og nærmer sig, dog uden at 

tabe den specifike Character, i Störrelse næsten C. Lute- 

tiana. Lignende Former vise sig i de lavere Dele af 

Aggershusstift, f. Ex. ved Christiania, paa Hvalöerne o. 

BSE. 
Myriophyllum spicatum er, som overalt i Norge, al- 

mindelig i Bække; M. verticillatum, der hörer til de i 

Norge sjelden forekommende Planter (f. E. ved Drammen) 

savnes paa Vestlandet. : 

Foruden de almindelige Arter AE Umbelliferæ fand- 

tes: Torilis Anthriscus (Vigefjeld, Landafjeld), og Sanicula 

europæa (Landa). . 

Af Hieracium-Slægten findes atter, voxende paa törre 

Bakker, en Form, som jeg ikke veed, hvortil jeg skal hen- 

före den; den synes ligesom at gjöre en Overgang fra H. 

boreale til H. prenanthoides; men da den ikke kan — 

forenes med nogen af de nævnte to Arter, vil en kort | 

Beskrivelse over samme maaske her være paa sit rette 

Sted: ”Caulis pedalis, subflexuosus scabriuseulus pilis spar- 

sis incanis instruetus. Folia radicalia oblonga, in petiolum 

brevissimum decurrentia; caulinia sessilia subcordato-ovata, 

omnia grosse serrata, ciliata, subtus pallidiora. Flores fere 

H. murorum, sed minores.” 

Fremdeles findes: den almindelige H. vulgatum og 

en mere spæd smalbladet Form af samme; den alminde- 

lige H. murorum, og en den nærstaaende Form med læn- 
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gere smalere nedenunder blaagraae Rodblade; H. Pilosella, 

H. paludosum og H. umbellatum, og overhoved de samme 

Compositæ som ved Stavanger. Arnica montana voxer 

her og paa Rennisöe i störste Mængde. Beboerne af disse 

Egne kunde udentvivl gjöre sig en Indtægt ved dens 1nd- 

samling for Apothekerne, naar de kjendte Planten. 

Lobelia Dortmana forekommer fremdeles som overalt i 

Christiansands Stift, i Damme og Söer; og de törre Bakker 

og Bjerge ere bedækkede med lasione montona. 

Paa Strandbredderne sees her, som paa Östlandet, 

den ellers i Norge ikke almindelige Convolvulus Sepium. 

Af Boragineæ ere Myosotis cæspitosa og intermedia 

de almindeligste. M. stricta fandt jeg ved Vigefjeld; 

den synes at være sjeldnere paa Vestkanten. Lycopsis 

arvensis er almindelig; men man savner i disse Egne: 

Asperugo, Cynoglossum, Echium og Anchusa.- 

Af Solaneæ seer man Verbaseum nigrum og Thapsus; 

men man savner, som overalt i disse Egne, den paa Öst- 

landet almindelige Solanum Dulcamara. 

Pedicularis sylvatica, som overalt i Christiansands 

Stift, almindelig. å 

Ved Bække og paa fugtige Steder fandtes en endnu 

ikke blomstrende Mentha, der formedelst Bladformen sy- 

nes at nærme sig M. aqvatica. 

Ved Bredderne af Vande og Sumper: Littorella lacustris 

Ved Gaarden Landa paa Öens vestlige Side Serepias 

latifolia, Luzula maxima, Luzula campestris pallescens, 

Scirpus Bæothryon, og den sjeldne Bromus asper. 

Ved Vigefjeld: Holcus mollis. Almindelige ere frem- 

deles: Aira præcox, Triodia decumbens og Cynosurus cri- 

status. 
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Asplenium Adianthum nigrum er her, saavelsöm paa 

Rennisöe, almindelig i Sprækkerne af de bratte Fjeld- 

vægge. 

Rennisöe. 

Vegetationens almindelige Character er den samme 

her som paa Findöe. Under et kort Ophold optegnede 

jeg: Schoenus fuscus, Erica cinerea, som voxte i stor 

Mængde paa de törre sydligste Bjerghældinger af Öen, 

Malazis paludosa, og Ophrys ovata. 

Neerstrand. 

Fra Rennisöe reiste jeg over Stjerneöerne til Neer- 

strand i Hinderaa, hvor jeg botaniserede 8-4 Dage, og 

- derfra igjennem den to Mile lange Neerstrands-Fjord 

til Sandeid. Her naar man den almindelige Postvei, 

som förer over en omtrent 3 Miil bred Landstrimmel til 

Öhlen ved en Arm af den store Hardangerfjord. Stifts- 

delet imellem Christiansands-og Bergens-Stift passeres 

omtrent halvveis imellem Sandeid og Öhlen. 

Ved Neerstrand voxte Aqvilegia vulgaris og Cheli- 

donium majus; 

| I Agre ved Sandeid og ved Veien til Öhlen i Mængde 

den, for Norges Flora nye Fumaria capreolata. 

Af Crucieræ: Cardamine hirsute, ved Neerstrand, 

og Raphanus Raphanistrum overalt ved Strandkanterne og 

i Agre. 
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I Christiansands Stift er Drosera longifolia L. Wahl. 

fl. svec. den almindelige Form; her sees derimod, lige- 

som overalt paa Östlandet, den större Form, Dr. longi- 

folia var. major Wahl. (Dr. anglica auctor.), tilligemed den 

almindelige Dr. rotundifolia. 

Af Cariophylleæ foruden de almindelige: Ære- 

naria peploides, ved Sandeid. Det var mig paafaldende, over- 

alt paa Vestkysten at savne Årenaria serpyllifolia, der er 

saa almindelig paa andre Steder i Norge. I Haverne ved 

Neerstrand voxte Cerastium ovale Persoon, C. vulgatum var. 

subviscosum Reichb Fl. germ. excurs. PI. erit. 111 ic. 387. 

Den paa Vestkysten almindeligen voxende Spergula 

nodosa er forskjellig fra den ved Christiania og anden- 

steds paa Östlandets Strandklipper voxende Form, der 

er helt over bedækket med glandelbærende Haar. Den 

vestlandske henföres vel rigtigst til Linnés Sp. nodosa, 

medens den sidste bör ansees som Varietet. Sp. nodosa 

var. Rehb fl. germ. excurs. 3.p. 795. Sp. glandulosa Bess. 

gal. 593. Vol. 2. Append. 459 (ex M. K. Dids. FU). 

Dex Aqvifolium voxer ved Neerstrand meget frodi- 

gen, og danner Træer med lige oprette Stammer; for- 

resten varierer den her, som overalt paa Vestlandet, med 

aldeles heelrandede Blade. 

Paa Hemmakonna, et Fjeld, der hæver sig op over 

Neerstrand til maaskee 2000 Fods Höide (?), findes flere 

virkeligen alpinske Planter, og den i de lavere Dele af 

Christiansands Stift sjeldne Rubus Clamæmorus viser sig 

igjen her. Rubus saxatilis synes ligeledes at være hyp- 

pigere end paa Öerne. 

Den virkelige Circæa Lutetiana voxer ved Neerstrand, 

det eneste Sted i Christiansands Stift, hvor jeg har seet 
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den. Den er funden ved Byen Christiansand; mener for- 

resten vistnok sjelden. Hvad jeg i norske Samlinger har seet 

under dette Navn har for det meste ei været andet end 

den forhen omtalte luxurierende Form af C. alpina. 

— Af Familien Crassulaceæ forekomme fremdeles Se 

dum Telephium, Sedum Rhodiola, acre og anglicum. Den 

sidste stiger op lige til Toppen af Hemmakonna, hvor 

den befinder sig i Selskab med virkelige alpinske Planter, 

saasom Hieracum alpinum, Carex saxatilis, Lycopodium al- 

pinum etc. etc. 

| I Bækkene ved Neerstrand og ved Indgangen til en 

Hule lige over for Husene (det saakaldte Svartehullet) 

fandt jeg for förste Gang i Norge Chrysosplenium op- 

postifolium. Den er forhen fundet i Hardanger af Chri- 

stian Smith (cfr. Von Buch i Indl. til Beskrivelse over de 

canariske Öer). 

Ægzopodium Podagraria er ligeledes almindelig ved 

Neerstrand, saavelsom Torilis Anthriscus. Bunium Bul- 

bocastanum, som vel er angivet at voxe ved Stavanger- 

fjorden, saae jeg först ved Öhlen, hvorfra den er almin- 

delig, og skalgaaenordefter lige op til Romsdalen. Paa — 

Garnholmen voxte den paa Strandkanterne almindelige 

Angelica, som af Nogle er forenet med æÆArchangelica, 

af Andre med 4. sylvestris. Fries og Hartman antage 

den for en egen Art under Navn af 4. littoralis (cfr. Hart. 

Sc. fl. ed. 2 p- 79). 

—— Foruden de forhen anförte Rubiaceæ fandtes Aspe- 

rula odorata å Mængde ved Neerstrand. Galium saxatile 

stiger paa Hemmakonna op til de höieste Punkter i Sel- 

skab med Sedum anglicum. Disse to Planter synes over- 

alt paa Vestkysten at ynde samme Localiteter. 
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Paa Hemmakonna viser sig Hieracum alpinum under Skik- 

kelser, derantyde dens nære Forvandtskab med H. murorum. 

Den er her mere smaablomstret end paa Höifjeldene, men va- 

rierer med 1-4 Blomster, med bladlös og bladet Stængel, 

med större eller mindre Laadenhed o. s. v. 

Af Briceæ findes ved Neerstrand: Andromeda døde 

folia, Arbutus alpina (Hemmakonna), Arb. uva ursi, Pyro- 

Ja secunda, Erica Tetraliz(uæsten op til Toppen af Hem- 

makonna). 

Veronica opaca ries. er almindelig i Haverne ved Neer- 

strand. 

En Form af Plantago maritina med meget höie Skaf- 

ter (over een Fod) og lange brede flade lidt tandede Blade, 

er almindelig her paa Strandkanterne. 

Til de almindelige Salices kommer 8. herbacea, der 

paa Hemmakonna antyder den begyndende Alpevegetation. 

Myrica Gale er som overalt paa Vestkysten almindelig. 

Betula nana, ellers sjelden i Bergens Stift og paa Vest- 

kanten overhoved, paa Hemmakonna. Taxusbaccata spar- 

somt paa Klipperne ved Neerstrand. 

Ved Indgangen til Svartehullet voxte et enkelt Exemplar 

af Allium ursinum. Til de forhen anförte Iunceæ kommer 

I trifidus (paa Hemmakonna); til Carices: GC. pauciflora, 

(Hemmaxonna), C. saxatilis (Hemmakonna), C. marttima 

(Öhlen), C. salina, (Öhlen), C. distans L. (Garnholmen 

ved Neerstrand). OC. fulva er fremdeles en af de almin- 

ligste Arter. C. filiformis (Hemmakonna). Til Gramina 

kommer: Poa glauca Vahl (Hemmakonna), Elymus are- 

narius, Triticum caninum. 

Paa Hemmakonna er Lycopodium alpinum meget al- 

mindelig tilligemed Blechnum boreale. 
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Plantenavne, brugelige paa Findöe og Rennisöe. 

Iönsokblomme. Arnica montana. 

Qvelkure, Telletong. Lotus corniculatus 

Krölleblom. Gentiana campestris. 

Smörblom. 'Tormentilla. 

Marirok. Orchis maculata. 

Homleblom. Melampyrum pratense. 

 Pöskeblom. Orobus sylvaticus. Orobus tuberosus. (Le- 

guminosæ overhoved). 

Skiveblom, Pengegræs. Rhinanthus. 

Mölkerose. — Pingvicula. 

Kjæmper. Plantago media. 

Lækeblomster. Plantazgo major. 

Balderblom. Pyrethrum inodorum. 

Kraagestie.  Schoenus fuscus. 

Bragaal. Rhamnus Frangula. - 

Röllek. Achillea Millefolium. 

Sötekolle. Trifolium pratense og repens. 

 Strandblomst. Armeria maritima. 

Aakerkoll. Galeopsis canabina. 

Sol og Maane, Nat og Dag. Viola tricolor 

Solöier.  Potentilla anserina. 

Vasarv. Alsine media. 

Souablomsiter.  Hieracium-Arterne. 

Neerstrands Beboere lægge sig meget efter Ha- 

vedyrkning.  Foruden de almindelige Kjökkenurter, 

der afsættes til Stavanger, dyrkes her en Dcel offici- 

nelle Planter, saasom Salvia, Mentha, Thymus, Rosa, 

Lavandula etc. og af Frugttræer: Æ bler, Blommer, Kir- 

sebær, Pærer, Stikkelsbær, Ribs og Solbær. Som Exem- 

pel paa, hvorvidt denne Industrie drives, anförte man mig, 
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at man i de större Haver höster aarligen omtrent 10-14, 

og å de mingre 5-10 Vaager Timian, som, afsat i Ber- 

gen, betales med 1-2 Spd. pr. Vaag. Myntevandet sæl- 

ges for 12 Sk. indtil 108 Sk. pr. Pot. Der afsættes fra 

hver Have fra 1-8 Ankere. Rosenvandet betales med 12 

Sk. Flasken. Blandt de Kjökkenurter, som fortrinligen 
dyrkes, ere: Kaalrabi, Grönkaal, Næper, Gulerödder, Ær- 

ter, Persille etc. Climatet er her saa mildt, at Val- 

nöddetræerne (af hvilke her) gives et Par) aarligen 

bære moden Frugt. Af hvert Træ (der var om- 

trent 380 Aar gammelt) sagde man mig, at man aarli- 

geu kunde höste omtrent en Skjæppe Nödder. Det er 

ellers paafaldende, at man her, hvor locale Omstændighe- 

der synes at være gunstige, ei lægger sig mere efter dette 

Træes Dyrkning. 

Fra Öhlen reiste jeg over Hardangerfjorden til Stor- 

öen; paa [holmen udenfor Fjeldbergöen optegnede jeg föl- 

genge Planter: Erica cinerea, Holcus mollis, Luzula cam- 

pestris congesta, Schoenus albus, Cynosurus eristatus, Ga- 

lium saxatile, Sedum anglicum, Digitalis, Hypericum qva- 

drangulum L. (dubium Leers), Hypochæris radicata, Arnica 

montana, Senecio Iacobæa, Centaurea nigra etc. Den mærke- 

ligste Plante, jeg her saae, var en Cvrex, der staaer nær 
ved Arterne: UC. distans L. og C. fulva Good., men er 
dog forskjellig fra begge. leg fandt den siden paa Sand- 
vigsfjeldene ved Bergen. Den samme er for flere Aar 
tilbage funden ved Molde af Brigadelæge Wolff og i Ber- 
gens Stift af Prof. Smith, der antog deu for et nyt Spe- 
cies. Den ligger, samlet af Smith, med Paategning: n. 

 sp- i Herbariet paa Töien og i Hornemans Samling i Kjö- 
benhavn. Den hörer under Underafdelingen: Spicis mon- 
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oicis: mascula solitaria: foemineis peduncalatis; og kunde 

beskrives paa fölgende Maade: Radizx fibrosa, fibris rigi- 

diusculis.  Culmus (interdnm duo ex eadem radice) inferne 

nodulosus, erectus, 2Z—3 pedalis, acute triqveter, lævis, superne 

scabriusculus. Folia vaginantia, erecta latiuscula plana apice 

triqvetra, culmo breviora, margine carinaqve scabra. Bracteæ 

foliis similes, inferiores planæ, superiores canaliculatæ angus- 

tiores, omnes vaginantes pedunculum includentes. Spica mas- 

cula basi attenuata, semin ucialis multiflora, glumis imbricatis, 

ellipticis obtusis, fuscis cum nervo dorsali viridi subexeurren- 

te; foemineæ tres, sparsæ, cylindraceæ (interdum basi attenu- 

atæ), inferiores remotissimæ, pedunculis vaginam parum su- 

perantibus. Glumæ ovatæ, fuscæ, carina virente scabra subex- 

currente. Fructus glumis longiores, late ovati breviter ro- 

strati, glabri, extus planiusculi fusci, intus converiusculi 

pallidi cum marginibns fuscis. Semina aeute triqvetra, vi- 

ridescentia cum angulis pallidioribus.” 

Hoppe har i sin Caricologia germaniea. p. 76. beskre- 

vet en C. Hornschuchiana, der skal staae nær C. fulva Good. 

C. distans L. og C. binervis Smith. Han eiterer ved alle 

disse Arter Schkuhrs Tabelier, som jeg ei har ved Haan- 

den, og tör altsaa ei afgjöre, om min bliver at henföre til 

C. Hornschuchiana eller til C. binervis; den synes imidlertid 

ei at svare nöiagtigen til Beskrivelserne. Den er aldeles 

forskjellig fra den, jeg anseer for UC. fulva. Good. Hartm. 

Sc. fl. ed. 2: saavelsom fra den, jeg betragter (efter Con- 

ference med svenske Botanikere) for C. distans L. Hartm. 

Sc. fl. ed. 1. Hornem. Plantel. 3 udg. p. 943. F.D. T. 
1049. (C. speirostaclia Wz. Hartm. Sc. fl. ed.2). Hartm. 

forener hermed C. Hornschuchiana Hoppe og C. binervis 

Wg. Fl. Sc. ed. 1. leg troer ogsaa, at C. binervis Hor-. 
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nem. Plantel. (efter Voxestedet) bör henföres under samme. 

Nærmere synes min at staae C. distans L. Hartm. Sc. fl. 

ed. 2. p. 254. Med Hensyn til Voxestederne for de af 

mig fundne ovennævnte nærstaaende Arter; da forekommer 

C. fulva altid paa udyrkede fugtige Enge, C. distans paa 

Strandbredderne, og den af mig beskrevne paa lyngbevoxne 

hedeagtige törre og fugtige Bjergheldinger. Ved Lyonni 

Frankrige har jeg paa fugtige Enge fundet en Art, som 

ligeledes er mig ubekjendt, og som ligner i flere Hense- 

ender den norske ubekjendte, fra hvilken den synes at 

afvyige, ved tykkere Hunax og blegere större Frugter. 

Storöoen. 

Ved Leervig paa Storöen voxte en Form af Aqvilegia, 

forskjellig fra den i Fl. D. T. 695 afbildede A. vulgaris 

ved: stærkt pubescente Stængler og mindre Blomster, der 

ere af forskjellige Farver, dels blaae, dels mörkere eller 

lysere violette. Med Hensyn til Blomsternes Störrelse 

ligner den mere Afbildningen af A. vulgaris Sv. Bot. T. 

118, hvorfra den alligevel fjerner sig ved Pubescentsen. 

Reichenbach citerer i sin Fl. germ. ved A. vulgaris Fl. 

D. og Sv. Bot. og beskriver den saaledes: ”Caulis 1—2 

pedalis firmus, simplex aut ramosus, medio glabrescens, 

superne plus minus pubescens ”ete.” Da min Plante vari- 

erer med mere eller mindre pubenscent Stængel og for- 

resten svarer til Reichenbachs Beskrivelse og Figuren i 

Sv. Bot. er der vel ingen Tvivl om, at den ei er andet 

end en mindre almindelig Form af A. vulgaris. 
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Arabis hirsuta, der paa Vestkysten er sjeldnere end 

paa Östlandet, forekom sparsomt paa Storöen, hvor for- 

resten de samme Cruciferæ som i Stavangerfjorden ere de 

- almindelige. 

Silene rupestris, som er saa almindelig overalt paa 

Vestkysten, viser sig her med meget brede elliptiske 

Blade. 

Gera nium sangvineum er almindelig; sjeldnere, f. 

E. ved Leervigen, fandtes Geranium columbinum, som 

jeg forhen ikke har seet i Norge. 

Omnonis arvensis, Vicia sylvatica og Trifolium medium, 

vare de tre sjeldnere Arter, som her viste sig af Legu- 

gaminosernes Familie. leg savnede her Orobus sylvaticus, 

som dog siden viste sig nordligere paa Selböen. 

Af Rosaceæ fandtes: Rosa villosa (fructu globoso nu- 

do pedunculisqve aculeato-hispidis), R. canina (foliis niti- 

dis). R. canina nitens Desv? For förste Gang i Norge 

saae jeg Rosa spinosissima L. Sp. pl. Fries Nov. Den fandtes 

temmelig sparsomt ved Leervigen paa Bjerghældingerne ved 

Söen. Den er, efter Fries i hans Novit. ogsaa forhen funden 

paa Storöen i Bergens Stift, og efter Horneman paa Stor- 

öen i Tyrifjorden. 

Ved Fruegaard paa Storöen fandt jeg, ligeledes for 

förste Gang i Norge, Potentilla reptans. Den er vel af 

Horneman (formodentlig efter en mindre paalidelig An- 

givelse af Wilse i Spydebergs Beskriv.) anfört som vox- 

ende i Norge. Men man kjendte hidtil ei noget speci- 

elt Voxested for den. Ved Kaarevigen syntes Sangvisorba 

officinalis at have naaet sin nordligste Grændse. Forres- 

ten af Rosaceæe: Potentilla argentea (mindre hyppig paa 
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Vestkysten), Sorbus hybrida, S. Aria, Mespilus monogyna 

Pyrus Malus, etc. 

Epilobium angustifoltum, luxurierende, voxer paa skyg- 

gefulde Steder her paa Öen til Mands Höide, og antager et 

saa fremmedt Udseende, at man let kunde fristes til at 

antage den for en egen Art. Paa törre Klipper voxer en 

Form af Epilobium montanum, som ved den meget grene- 

de Stængel, dé mindre Blade og Blomster fjerner sig 

fra den almindelige E. montanum L. F.D. og Rchb. Iconogr. 

Denne Varietet er formodentlig: E. mont. ramosissimum 

Schum. Hornem. DC. fl. fr. E. M. S.collinum M. K. Dids. 
FI. E. collinum Gmel. F. bad. Rchb. fl. germ. excurs. 

Det er interessant at see Sasifraga Cotyledon og 

Sedum Rhodiola (to sande Alpeplanter) her paa Strandklip- 

perue voxe lige ned til Havkanterne, beskyggede af Hedera 

Helix, Lonicera Periclymenum og andre Væxter, hörende 

til en sydligere lavere Vegetation. 

Linnæa borealis, som er sjeldnere i den lavere Deel 

af Christiansands Vestkyst, viste sig igjen paa Hemmakon- 

na ved Neerstrand, og var i stor Mængde i Fyrreskovene 

her poa Öen. 

I Selskab med de forhen anförte Former af. den me- 

get polymorphe Slægt Hieracium fandtes 1) en Form, nær 

H. murorum med Stængler, grenede fra Grunden af, med 

langstilkede dybt oprettandede Blade, 2) en spæd Form 

af H. boreale? den synes at danne en Overgang til den 

sydeuropæiske H. sabaudum, og 8) en paa skyggefulde 

Steder voxende större og og frodigere Form af den paa 

Findöe voxende, som jeg har beskrevet, og som nærmer 

sig meget H. preanthoides. Af denne naturlige Familie 

fandtes fremdeles: Apargia hispida, voxende i Selskab 
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med Hypochæris rrdicata overalt paa törre Bakker ved 

Leervig, Fruegaard etc. Den er nye for Norges Flora, 

og formodentligen hidindtil overseet paa Grund af dens 

Lighed med Hypochæris radicata. | 

Chrysanthemum Leucanthemum Fl. D. (Hovedformen, 

forskjellig fra den ved Christiansand fundne Varietet) fand- 

tes sparsomt paa Engene ved Fruegaard, det eneste Sted, 

hvor jeg saae den paa Vestlandets Havkyster. 

Tanacetum vulgare, Senecio sylvaticus, Solidago Vir- 

gaurea (med store Kroner, liig S. caubrica), foruden de 

forhen anförte Arter af Familien. 

Erica cinerca, som man hidtil har anseet for en sjel- 

den norsk Plante, er meget almindelig paa Nordenden af 

Storöen og paa alle Holme og Skjær imellem denne Öe 

og Bergen. Den holder sig overalt helst ude imod Havet, 

og findes sjelden inde i Fjordene. Den ynder törrere 

Voxesteder end E. Tetralix, der i Almindelighed hyppigst 

forekommer paa Törvegrund. 

Convolvulus sepium, der paa Storöen ligeledes fore- 

kommer paa Strandenge, har udentvivl her naaet sin nord- 

ligste Grændse paa Vestkysten. | 

Af Labiatæ fandtes den paa Findöe bemærkede Men- 

tha aqvatica var., Prunella vulgaris (med hvide Kroner), - 

Scutellaria gallericulata, Lycopus europæus, m. fl. 

I Skoven ved Kaarevigen fandt jeg, for förste Gang 

i Norge, den smukke og sjeldne Lysimachia nemorum. 

Den er forhen fundet af Brigadelæge Wolff ved Molde, 

hvor den udentvivl har naaet sin nordligste Grændse. 

Studiosus Koren har fundet den paa Ulriken ved Bergen, 

og jeg imellem Natland og Byen. 
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Af Plantago lanceolata findes en stor Varietet, meget 

Hig den, der ligger i Linnés Herbarium uuder Navn af 

PI. altissima. Iaqvins PI. altissima. (Observ. IV t. 83) 

ligner den norske Plante med Undtagelse af, at den af- 

bildede Plante har tydeligere tandede Blade. Rchb. (fl. 

germ.) anförer den som en egen Art under Naynet: PI. 

altissima Tacq. Formodentlig er det den samme, Horne- 

man har som Varietet under Pl. lanceolata. (Plantel. p. 

165). PI. lanceolata var. sylvatica Pérs. M.K. Dids. Fl. 1. 

p- 805? Dernæst findes paa Strandklippérne og i disses 

Rifter en udmærket Varietet af Plantago maritima med 

stærkt haarede Blade og Skafterne ved Roden bedækkede 

af snehvide silkeagtige Haarduske, ligesom hos de sydeu- 

ropæiske Arter: PI. argentea og Pi. albicans. I Form 

staaer den nærmest ved Fig. Fl. Dan. T. 691. (PI. mar. | 

sqvamata Hornem. Plantel. p. 166). PI. maritima var. tenu- 

jssima; lana evidentissima Wahl. svec. ed. 2. p. 98. P. 

albicans Retz; men den adskiller sig fra samme ved: 

stærkt haarede Blade, Skafternes Haar tiltrykte og ved 

stivhaarede Grifler; og den er, i det Hele taget, en spæ- 

dere Form. 

Polygonum amphibium terrestre er paa Vestkysten 

hyppigere end Hovedarten, der er saa almindelig paa Öst- 

landet. 

Mercurialis perennis, der paa Östlaudet har naaet sin 

nordligste Grændse ved Dröbak, fandtes her i Krat paa 

Klipperne imellem Leervig og Fruegaard. Nordligere ér 

den ikke bleven bemærket. 

Orchideæ vare de samme som paa Öerne i Stavanger- 
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fjorden, nemlig: Orchis bifolia, maculata, conopsea, Saty- 

rium albidum, Ophrys ovata, Serapias latifolia. 

Allium arenarium L. (ved Fruegaard) og Allium ursi- 

num (ved Kaarevigen). 

Schoenus rufus, Scirpus Bæothryon, Carex ales 

C. maritima, C. salina, C. fulva, C. sylvatica, vare de 

sjeldnere Arter, som her viste sig af Cyperaceæ. | 

Foruden de almindelige Arter af Filices fandtes: 

Aspidium spinulosum (var. an dilatatum?), A. aculeatum 

(Fruegaard). 4. Oreopteris, (Leervig), Asplenium Ruta 

muraria, 4. viride (Fruegaard, altsaa i Havets Niveau) 

etc. etc. 

——===0 Ten 

Fra Storöen fortsatte jeg Reisen nordefter til Ber- 

gen. leg var paa et Par Steder, nemlig paa Nordhuglöe 

og i Bækkervig paa Selböen, iland. Vegetationens Hoved- 

character var den samme som paa Storöen; og de Opteg- 

nelser, jeg havde Anledning til at gjöre, vare kun faa. 

Huglöe. 

Lycopus europæus. 

Schoenus rufus. 

Holeus mollis. 

Lysimachia vulgaris. 

Canvallaria verticillata. 

Sarifraga Cotyledon. 

Cerastium ovale Pers. 

Geraniumlucidum. 

Satyrium albidum. 
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Hymenophyllum tunbridgense. I en Klippeklöft 

lige ovenfor Huset i Selskab med Hypnum 

undulatum L. Hypnum lucens L. Bryum undu- 

latum, Hypnum Alopecurum etc. 

Selböe. 

Iris Pseudacorus. 

Holcus mollis. 

Lysimachia vulgaris. 

Lobelia Dortmanna. | 

Ribes rubrum. Meget sjelden paa Vestkysten. 

Myrrhis odorata. (Virkelig vildtvoxende). 

Viburnum Opulus. 

Allium arenarium. 

Prunus spinosa. (Nordligste Grændse)? 

Cardamine hirsuta. 

Orobus sylvatieus. (Nordligste Grændse) ? 

Senecio sylvaticus. 

Sparganium mnatans. 

Almindelige vare fremdeles: 

Veronica arvensis. 

Circæa alpina. 

- Schoenus albus. 

Scirpus Bæothryon. 

Holcus avenaceus. 

— —lanatus. 

Poa decumbens. 

Cynosurus eristatus. 

Galium saxatile. 

Cornus svecica. 
C 3 
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- Alchemilla alpina. 

Myosotis intermedia. 
— — cæspitosa. 

Primula acaulis.- | 

Lysimachia thyrsiflora. 

Lonicera Periclymenum. 

Rhamnus Frangula. 

Bunium Bulbocastanum.: 

Armeria maritima. 

Narthecium Ossifragum: 

Tuncus squarrosus. 

Luzula maxima: 

Rumex obtustfolius: 

Erica Tetraliz. 

— cinerea. 

Arbutus uvaa ursi. 

Scleranthus perennis. 

Silene rupestris. 

Stellaria uliginosa. 

Sedum Rhodiola. 

— — anglicum 

Sorbus hybrida. 

— Aria. 

Mespilus monogyna. 

Pyrus Malus. 

Rubus fruticosus var. 

Geum urbanum. 

Scutellaria gallericulata. 

Pedicularis sylvatica. 

Scrofularia nodosa. 

Cochlearia officinalis. 
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Geranium sangvineum. 

Anthyllis vulneraria. 

Orobus tuberosus. 

Vicia sylvatica. 

Trifolium medium. 

Hypericum pulchrum. 

Prenanthes muralis. 

Hypochæris radicata. 

Senecio Iacobæa. 

Aster Tripolium. 

Arnica montana. 

Centaurea nigra. 

Orchis conopsea. 

Carer pilulifera. 

— fulva. 

— — ampullacea. 

| Alnus glutinosa. 

Myrica Gale. 

Aspidium spinulosum. 

Blechnum boreale. 

Bergen. 

Ved Bergen, hvor jeg opholdt mig i 6—8 Dage, op- 

tegnede jeg omtrent 850 phanerogame Planter og Brægner, 

hvoriblandt de mærkeligste vare: 
Ficaria, Actæa og Aqvilegia vulgaris Fi. D. (pube- 

scens). Ved Natland fandtes Dentaria bulbifera, som for- 

modentlig her har naaet sin nordligste Grændse. Som 
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ny for Norges Flora voxte omkring Fæstningen: Erysia 

mum Alliaria (först bemærket af Studiosus Koren). Paa 

Gaderne, især i Nærheden af;Toldboden, saaes den i Norge 

sjeldne, af mig forhen ved Arendal bemærkede: Corono- 

pus Ruellii, formodentlig indvandret med Ballastjord. 

Sisymbrium officinale har her udentvivl naaet sin nord- 

ligste Grændse. Subularia aqvatica er almindelig ved 

Bredden af Söer og Damme. 

Paa Sandvigsfjeldene fandtes den store Form af Viola 

canina, med aborterede Blomster, som Nogle (f. E: sven- 

ske Botanikere) have kaldet: var: frustranea, og som lig- 

ger i Decandolles Herbarium under Navn: V. canina abor- 

tiva. Paa Grund af de i Linnés Fl. svec. anförte Syno- 

nymer: ”Viola martia arborescens purpurea Bauh. pin. 199, 

og ”Viola arborescens Cam. epit. 911, og den af Linné 

tilföiede Bemærkning: ”Flores qvi vere prodeunt, corolla 

instruuntur, qvi vero æstate progignuntur, 'corolla destitu- 

untur, tamen fertiles,” skulde jeg være tidöielig til at an- 

tage, at Linné har haft denne Form for Öie, da han I. 

e. beskrev sin V. montana; dog ligger i Linnés Herba- 

rium i London under Navn af V. montana: en Form al- 

deles liig Fl. D. T. 1812. | 

Arenaria serpyllifolia, som jeg saa længe havde sav- 

net, viste sig igjen ved Bergen. pe 

- Fpilobium roseum, som jeg forhen i Norge kun har 

seet ved Christiania, er ved Bergen almindelig, som Som- 

merfelt ogsaa forhen har anmærket. 

| Som Beviis paa, hvilken alpinsk Character, Vegeta- 

tionen ved Bergen allerede har antaget, tjener, at Sazi- 

fraga aizoides, oppositifolia, stellaris og Cotyledon bedække 

Bredderne af Smaabækkene lige ned til Söstranden. 
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Paa Sandvigsfjeldene voxte Sanicula europæa. Det 

er mig ei bekjendt, at den er funden længere imod Nord. 

Naar Fabricius i sin norske Reise paastaaer, at Sene- 

cio abrotanifolius voxer ved Bergen, ("auf den Felsen 

hinter der Stadt), forvexler han udentvivl S. Iacobæa 

dermed, da denne er den eneste udmærkede Art af Slæg- 

ten, som forekommer her. Ved Lungegaards-Alleen voxte 

i Gröfterne Tussilago Petasites. Studiosus Koren har 

ogsaa samlet den paa andre Steder i Byen. leg saae den 

siden ved Hamre-Præstegaard paa Osteröen, to Mile nor- 

denfor Bergen. 

Paa Klipperne omkring Svartediget, ved Foden af Ul- 

riken, viste sig atter en ualmindelig Hieracium, der siden 

syntés at være hyppig paa Strandklipperne fra Bergen til 

Bolstadören. Den lignede i flere Henseender H. prenan- 

thoides, men udmærkede sig ved en spædere Væxt, 

smalere Blade o9.s. v. Paa Sandvigsfjeldene saaes en Form 

(af H. vulgatum)? dobbelt saa höi som den almindelige, 

mere glat med dybt oprettandede Blade, og oventil mere 

grenet, i det Hele taget vi liig H: saratile Da Ob- 

serv. Tab. 80. 

Pyrola media synes paa Vestlandet at erstatte Savnet 

af P. rotundifolia, der er saa hyppig paa Östlandet. Den 

- voxte her paa Sandvigsfjeldene sparsomt i Selskab med 

P. minor og P. secunda, der begge ere almindelige, P. 

- uniflora er sjeldnere. Stud. Koren viste mig Exemplarer, 

fundne ved Bergen. 

Arbutus alpina og Asalea procumbens antyde en al- 

pinsk Vegetation, og forekomme lavt nede paa Bjergene. 

Den almindeligste Melampyrum over hele Norge, er 

M. pratensc. Paa Östlandet forekommer ogsaa overalt 
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M. sylvaticum, der er sjeldnere paa Vestkysten. Ved 

Hopsvigen i Nærheden af Bergen voxte den i Mængde. 

Glechoma hederacea er ved Bergen almindelig. 

Littorella lacustris ved Bredden af Damme og Söer. 

Chenopodium Bonus Henricus, som er sjelden paa 

Vestkysten (f. E. ved. Kintservig i Hardanger) har ved 

Bergen udentvivl naaet sin nordligste Grændse, 

Rheum digynum stiger fra Fjeldene ned lige til Hav- 

kanterne. 

De sjeldneste Orchideæ, jeg bemærkede, vare: Orchis 

mascula, Ophrys ovata og cordata. 

Luzula marima er almindelig, og paa Sandvigsfjeldene. 

voxer L. spicata til en Störrelse, som kunde lede til at 

- forvexle den med L. pedata DC:, naar den ei ved andre 

Mærker lod sig adskille. Foruden de forhen anförte Ar- 

ter af Iuncus var I trifidus nu almindelig paa Bjergene. 

Af Carices bemærkedes, foruden de almindelige, den 

paa Iholmen fundne og af mig beskrevne Art; den voxte 

i Mængde paa Sandvigsfjeldene henimod Smaamöllen og 

opefter paa Siderie af Möllerelven hist og her. Carer 

sylvatiea voxte höit oppe i Selskab med samme og Sani- 

cula europæa, Ophrys cordata ete. Ved Strandkanterne 

voxte, som sædvanligen, C. maritima og C. salina i Selskab. 

Den sidste er den meest variable af alle de norske Cari- 

ces, jeg har seet. Den fandtes her med siddende, med 

langstilkede opretie og bængende Hunax, med korte Hun- 

ax (7—8) forsynede med Hanax i Spidsen, med 1—4 Han- 

ax. med langstakkede og butte Skjæl. o. s. v. 

Scirpus uniglumis er almindelig paa Strandbredderne. 

Efter Hornemann skal Sc. ovatus være funden ved Bergen. 

leg saae den ei. 



Om en botanisk Reise. 41 

Af Gramineæ vare de sjeldneste Brachypodium gracile 

og Calamagrostis Epigeios. 

Af Filices: Aspidium aculeatum, Oreopteris og Hyme- 

nophyllum tunbridgense, alle paa Sandvigsfjeldene. Ved 

Hoop voxte MWoodsia hyperborea, som jeg ei formaaer at 

skille fra MW. ilvensis, af hvilken jeg formener den bör. 

ansees som spæd Form. 

Efter min i Christiania fattede Reiseplan, var det 

min Bestemmelse, at reise fra Bergen til Söndfjord, en 

Egn, som hidindtil ei er undersögt i botanisk Henseende; 

derfra vilde jeg gaae over Voss tilbage til Bergen. Da 

imidlertid Aarstiden var saa langt fremrykket, at jeg ei 

torde gjöre mig Haab om, at kunne realisere den först 

lagte Plan, forandrede jeg min Beslutning. Studiosus 

Landmark, der havde gjort Reisen med til Bergen, og, 

som havde været en virksom Medhjelper, tog til Sönd- 

fjord, for der at gjöre Optegnelser og Indsamlinger. Selv 

reiste jeg i Selskab med Studiosus Koren, der havde bo- 

taniseret flittigen og med Held omkring Bergen, til Voss, 

hvor jeg omtrent i 14 Dage vandrede om, især paa Fjel- 

det Graasiden og i Dörvedalen. leg havde i Aaret 1822 

i længere Tid undersögt Hangerfjeld, Lönnehorgjet og de 

lavere Dele af Egnen, og da jeg saaledes havde en fore- 

löbig Kundskab om Alpevegetationen i denne Deel af Lan- 

det, troede jeg det meest passende at samle flere Ma- 

terialier til en fuldstændigere Oversigt over Vosses Flora, 

der, i det Hele taget, har megen Lighed med Vegetatio- 
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nen i Hardanger, Indre Sogn, og saaledes med Alpevege- 

tationen overhoved i Bergens Stift. 
på 

Voss. 

Ranunculaceæ. 

Ranunculus reptans. L. svec. 495. Fl. lapp. 236. t. 

8. f. 5. Meget almindelig ved Bredderne af Vossevand. 

Fries og Reichenbach m. fl. forene den med R. Flam- 

mula L. Den höist forskjellige Skikkelse, hvorunder den 

sidstnævnte (i Norge altid inferalpinske Form) viser sig, 

taler meget for en saadan Forening. R. reptans stiger 

paa Fjeldene, f. E. paa Dovre, næsten op over Birke- 

grændsen, og det synes som om Bladene, hvis Form især 

har tjent Linné til distinctivt Mærke, blive smalere, jo 

höiere Planten stiger op paa Höiderne, eller eftersom 

Voxestedet er mindre skikket til at udvikle en större 

Frodighed hos Planten. leg har paa flere Steder i Norge 

bemærket, at R.Flammula naaer en större Udvikling med 

tykkere Stængler, bredere Blade, större Blomst o. s. v. 

paa federe sumpigere Steder i Nærheden af sterilere Ste- 

der, hvor den gaaer over i R. reptans. 

R. Flammula L. svec. 494: Almindelig. (Forskjellig fra 

den forhen under Stavanger anförte Form, ved nedliggende 

Stængler og smalere Blade). Den er her, som andensteds 

i Norge, inferalpinsk. 

R. Fiéaria. Inferalpinsk. 
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R. platanifolius. Meget almindelig i den næsten 

ved Snegrændsen höitliggende Fjelddal, Torfinddalen paa 

Graasiden. Denne Art stiger ellers i Norge, f. E. ved 

Christiania, langt ned i Skovregionen, og antyder, saavel 

i Agsershus- som i Tronhjems Stift, den hegyndende Al- 

pevegation. Fig. F.D. T. 111 er lidt forskjellig fra den 

vossiske. Plante: ved budtere mindre dybt delte Bladflige. 

Man har forenet R. platanifolius med R. aconitifolius L. 

og det vistnok med god Grund. Min norske Plante lig- 

ner næsten aldeles den virkelige R. aconitifolius, som 

jeg selv har samlet i Schweitz, og af hvilken jeg erholdt 

Exemplarer af Decandolle. Den eneste Forskjel, jeg kan 

opdage, er, at den norske Plante har længere aldeles glatte 

Peduncler og mörkere farvede Bægerblade. Det Mærke, 

man her villet tage af de mere taggede Blade ved Blom- 

sterne, som skulde findes hos R. aconitifolius, er ei til- 

strækkeligt til at adskille den fra R. platanifolius, da 

denne sidste (i det mindste saadan, som jeg fandt den 

paa Voss) undertiden har stærkt tandede Blomsterblade, 

skjönt byppigst dog heelrandede. Hartman har i sene- 

ste Udgave af Fl. scand. forenet den med R. aconitifolius 

under Navn var. platantfolius. Under samme Navn fore- 

kommer den i Rehb. FI. germ. excurs. 3. p. 721. 

R. glacialis. Ved Snebræerne paa Graasiden. 

R. pysgmæus Wahl. Paa Hangerfjeld, Lönnehorgiet og 

Graasiden, sjelden nedenfor Birkegrændsen, men over 

samme op til Grændsen af den evige Snee 

BE. repens. Almindelig ved beboede Steder. Paa 

Fjeldene findes den ogsaa omkring Sæterhytterne næsten 

til Fyrregrændsen. | 
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R. acris. Hovedarten (Sv. Bot. Tab. 875), er meget 

almindelig, og stiger paa Fjeldene op over Birkens Grændse, 

hvor den gaaer over i: 

R. acris. v. montanus. Hartm. Sc. fl. ed 2. 

Överst paa Fjeldene, helst over Birkegrændsen. 

Thalictrum alpinum. Almindelig endogsaa langt ne- 

denfor Fyrrens Grændse f. E. ved Vossevandets Bredder. 

126 rh. Fod o. H. (von Buch). 

Caltha palustris. Stiger op over Fyrrens, men ei 

til Birkens Grændse. 

Fumariaceæ. 

Fumaria officinalis. Almindelig i Agre. 

Cruciferæ. 

Raphanus Raphanistrum, Sinapis arvensis og Bras- 

sica campestris, almindeligt Ukrudt i Agre. 

Thalspi arvense.  Almindelig ved beboede og dyrkede 

Steder; den stiger paa Fjeldene næsten til Birkegrændsen, 

men forekommer kun omkring Sæterhytterne. 

| Caspella Bursa-pastoris. Som den Foregaaende. 

Subularia aqvatica. Almindelig ved Evangervand og 

Vossevand. 

Camelina sativa. Mist og her i Agre. 

Cardamine bellidifolia. Paa Toppen af Lönnehorgjet 

ved Bredderne af de aldrig smeltende Snefonder. 

Cardamine hirsuta (glabrescens). Ved Bækkene paa 

Graasiden stiger den til og op over Birkegrændsen. 

UC. pratensis. Paa lavere Steder. 
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Arabis alpina. Paa Fjeldene, hvor den i Alminde- 

lighed forekommer hyppigst ovenfor Birkegrændsen, til de 

perennerende Snefonder. 

A. hirsuta Scop. Paa Klipperne omkring Vossevandet 

hist og her. 

Å. thaliana. Mist og her paa inferalpinske Steder. 

A. petræa. (Cfr. Sommerf. Magazin for Naturv. 1828 

2 H. p. 257-58). Denne, i Hardangers indre Dale almin- 

deligere Plante, forekommer ogsaa nedenfor Stalheim i 

Nærödalen. 

Turritis glabra. Mist og her paa Klipperne ved Veien 

imellem Vossevangen og Vinie. Den er aldrig at see paa 

Höifjeldene. | 

Barbarea vulgaris. R.Br. Erysimum Barbarea. Sv. 

Bot. Tab. 194. Ved Bredderne af Vossevand. 

Nasturtium amphibium. R. Br. F. D. T. 984. Ved 

Vossevand. 

Violarieæ. 

Viola palustris. Almindelig. Den stiger höit op over 

Birkegrændsen, og findes ofte, f. E. i Torfinddalen, ved 

Bredderne af Snebræerne. 

V. canina sylvestris. Nedenfor Fyrregrændsen. 

V. canina montana (frustranea). Som den Foregaa- 

- ende. | | 

Vi tricolor. I Agre. 

Droseracecæ. 

Parnassia palustris. Almindelig til Birkegrændsen; 

- sjelden höiere. 
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Drosera rotundifolia. 

— longifolia anglica. 

Caryophylleæ. 

Stellaria media. Vil og over Birkegrændsen omkring 

Sæterhytterne. 

St. nemorum. Almindelig til Fyrregrændsen, höiere 

sparsomt lige op til Birkegrændsen ved Bækkene. 

St. graminea. Til og over Birkegrændsen. 

St. longifolia Fries. Almindelig i Fyrrens Region, 

höiere oppe sparsomt næsten til Birkegrændsen. 

St. alpestris Fries. Novit. Fl. svec. Mant. 1 p. 10. 

Forekommer paa Fjeldene over Fyrrens Grændse, hvor- 

fra den stiger op over Birkens. 

St. uliginosa. Stiger op over Fyrregrændsen. 

St. cerastoides. Begynder, ligesom den Foregaaende, 

först at vise sig ovenfor Fyrregrændsen, og er siden al- 

mindelig næsten lige til de perennerende Snebræer. 

Arenaria serpyllifolia. Inferalpinsk. : 

Å. trinervia. Som den foregaaende. 

Sagina procumbeus. Almindelig. Den stiger op over 

Birkegrændsen. 

Spergula arvensis. I Skovregionen aldrig over Fyr- 

regrændsen. | 

Spergula saginoides. Paa Graasiden fra Fyrrens höi- 

ere Region til op over Birkegrændsen. | 

Sp. nodosa. (Den glatte Form som overalt i Bergens 

Stift) ved Bredderne af Vossevandet. 

Cerastium vistosum Linn. Herb. Almindelig, til de 

perennerende Snebræer. 
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C. alpinum. Den sees sjeldnere nedenfor Fyrregrænd- 

sen. Over den stiger den op til Sneen. 

Silene acaulis. Besynder först at vise sig ovenfor 

Birkegrændsen, og stiger op til Sneen. 

S. rupestris.. Almindelig, og stiger op over Birke- 

grændsen. 

S. inflata. WVndertiden stiger den op over Fyrre- 

grændsen, og findes hist og her ved Sæterhytterne. 

Lychnis sylvestris. Almindelig lige til Sneen. 

L. pratensis (fl. albo). I Agre. 

L. Flos cuculi.  Almindelig i Skovregionen, hvor den 

neppe stiger op over F yrregrændsen. | 

L. alpina. Paa Lönnehorgjet. Den lader sig först 

see, naar man i Dörvedalen har passeret Fyrregrændsen. 

Lineæ. 

Linum catharticum. Inferalpinsk. 

Tiliaceæ. 

Tilia europæa. Sparsomt paa Heldingerne af Han- 

gerfjeld paa den mod Vossevandet vendende Side. 

Hypericineæ. 

Hypericum perforatum. Nedenfor Fyrregrændsen. 

H. qvadrangulum L. (H. dubium Leers). Til Bir- 

-kegrændsen. 

ÅAcerineæ. 

Acer platanoides. Sparsomt paa Heldingerne af Han- 

gerfjeld, det eneste Sted i Bergens Stift, hvor jeg har 

seet den. 
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Geraniaceæ 

Geranium robertianum. Nedenfor Fyrregrændsen. 

G. sylvaticum. Almindelig, og stiger paa ie 

op til Sneebræerne i Torfinddalen. 

Oralideæ. 

Oxalis Acetosella. Forsvinder nedenfor Birkegrændsen: 

Balsamineæ. 

Impatiens Nolitangere. I dé lavere Dele imellem Vos- 

sevangen og Evanger. 

Rhamneæ. å 

Rhåmnus Frangula. Holder sig å Fyrrens Region, 

som den neppe overstiger. 

Leguminosæ. 

Trifolium repens. Den stiger næsten op til Birke- 

grændsen. | 

Tr. pratense. Forsvinder nedenfor Fyrregrændsen. 

Lotus corniculatus. Almindelig; den stiger op over 

Fyrregrændsen. — 

- «Anthyllis Vulneraria. Stiger aldrig op over Fyrrens 

Grændse. 

Vicia Cracca. Eorsvinder'omtrent ved Fyrregrændsen 

V. sylvatica. I Skovregionen, 

V. sepium. Stiger höit op paa Fjeldkadna: men 

forsvinder dog nedenfor Birkegrændsen. 

Lathyrus pratensis. I Skovregionen, neppe op til 

Fyrregrændsen. 
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Orobus tuberosus. ISkovregionen, sjelden over Fyr- 

regrændsen. 

Rosaceæ. 

Sibaldia procumbens. Almindelig paa Graasiden, hvor 

dens Region er fra Birkegrændsen indtil Snebræerne i 

Torfinddalen. 

Tormentilla erecta: Almindelig til Snebræerne. 

Potentilla salisburgensis Huk .P. aurea F1. D. T. 114. (var. 

L.). Almindelig omkring Vossevandet. Paa Fjeldene, hvor 

den forekommer, stiger den höit op over Birkegrændsen 

lige til Snebræerne. 

P. argentea. Stiger ikke op over Fyrregrændsen. 

P. norvegica. Over Fyrregrændsen ved en Sæterhytte 

paa Graasiden. 

P. anserina. Almindelig paa de lavere Steder i Skov- 

regionen. | 

Comarum palustre. Stiger op næsten til Birkegrænd- 

sen. 

Fragaria vesca. Over Birkegrændsen blomstrende i 

Augustmaaned paa Fjeldheldingerne i Dörvedalen. 

Geum rivale. Til Birkegrændsen. Paa Hardanger- 

fjeldene har jeg seet den ovenfor Birkegrændsen, i de 

höitvoxende Salixarters Region. 

G. urbanum. Inferalpinsk. 

Rubus Chamæmorus. Over Birkegrændsen. 

R. fruticosus. Vossevangen. 

R. idæus. Den stiger op over Fyrrens, men neppe 

til Birkens Grændse. | 

R. saxatilis. Til og over Bleed 
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Alchemilla vulgaris. Stiger höit op over Birkegrænd- 

sen. 

Å. alpina. Fra Strandbredderne ved Bolstadören lige 

op til den bestandige Snee paa Lönncehorgjet og Graa- 

siden. 

Rosa villosa. | De forsvinde begge nedenfor Fyrrens 

R. canina. | Grændse. 

Spiræa Ulmaria. Omtrent til Birkegrændsen. 

Sorbus aucuparia. Forsvinder ligeledes lidt neden- 

fa Birkegrændsen. 

S. hybrida. Meget sparsomt, kun et enkelt Træ ne- 

denfor Fyrrens Grændse paa Graasiden. 

Onagrariæ. 

Epilobium alpinum. YF.D. T. 322. Meget alminde- 

lig fra Birkegrændsen op til den evige Snee. 

En Form, der er meget större, og som Synes at danne 

en Overgang til E. alsinifolium Engl. Bot. (E. alpinum 

var. Wahl. svec. ed. 2. p. 244), voxer mellem den almin- 

delige ved Bækkene. Den svarer til E. Hornemanni Rehb. 

Icon. Cent. 2. fig. 818, der neppe er den samme som 

E. nutaus Hornem. F. D. T. 1887, der udmærker sig ved 

smalere Blade og större Blomster. 

E. alpinum var. majus Wahl. 1. c. (E. origanifolium 

Lam) med violette og hvide dog mindre Blomster end 

Reichenbachs Fig. 814. * Ligesom den foregaaende almiu- 

delig ved Fjeldbækkene ved og over Birkegrændsen. Op 

E. palustre. Til Birkegrændsen almindelig, sparsomt 

over sammeé. 
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E. montanum. Stiger sjelden eller aldrig op til Bir- 

kegrændsen. 

E. angustifolium. Findes ofte ovenfor Birkegrænd- 

sen. 

Cirecæa alpina. Stiger ligeledes op over Birkegrænd- 

sen. 

Halorageæ. 

Myriophyllum spicatum. I Vossevand. 

- Callitriche rerna. Stiger op over Fyrregrændsen. 

C, autumnalis. I Vossevand. 

Portulaceæ. 

Montia fontana. Stiger op over Birkegrændsen. 

Paronychieæ. 

Scleranthus perennis. Holder sig i Skovregionen ne- 

denfor Fyrrens Grændse. | 

Crassulaceæ. 

Rhodiola rosea. Lige til Sneen. 

Sedum album. Paa Klipperue fra Vossevangen til 

Evanger hist og her. 

8. annuum. Stiger paa Fjeldene op over Birkegrænd- 

sen. 3 

S. acre. Omtrent til Birkegrændsen. 

S. Thelephium. Ei over Fyrrens Region. 
D+ 

f 
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Grossularieæ. 

Ribes rubrum. Stiger næsten op til Birkegrændsen 

ved den höitliggende Fjeldsöe Hamlegrönsvandet. 

Saxifrageæ. 

Chrysosplenium alternifolium. Paa Graasiden fandtes 

den höit over Fyrrens Grændse, næsten ved Rirkegrænd- 

sen. Paa Dovre stiger den op til Kongsvold. | 

Saxifraga nivalis. F.D. T.28. Viser sig allerede 

nedenfor Fyrregrændsen, og stiger op til Snebræerue. 

- 8. rivularis. Almindelig fra Birkegrændsen op til 

Snebræerne. 

8. cæspitosa. F. D. T. 1388. I[ Dörvedalen, hvor 

den fra Birkegrændsen stiger op til Snefouderne. 

S. oppositifolia. Fra Bredderne af Vossevand op til 

Sneen. | 

S.. aizoides. Som den Foregaaende. 

S. Cotyledon. Fra de lavere Klipper nedenfor Vos- 

sevand, lige ved Bolstadören, til höit op over Birkegrænd- 

sen. ; | 

8. stellaris. Er almindelig allerede langt nede i Fyr- 

rens Region, hvorfra den stiger op til Snebræerne. 

Umbelliferæ. 

Chærophyllum sylvestre. I Skovregioneni. 

Heracleum Sphondylium. Som den Foregaaende. 

Angelica sylvestris. Stiger op over Birkegrændsen. 

A. Archangelica. Översti Torfinddalen. 
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Torilis Anthriscus. Paa Bjergsiderne ved Vossevand. 

Carum Carvi. Til og over Birkegrændsen. 

Pimpinella Sazifraga. Forsvinder lidt nedenfor Fyr- 

regrændsen. 

Cornus svecica. Almindelig, og stiger op over Birken 

næsten til Sneen. 

Linnæa borealis. Almindelig i Skovregioneu, aparsomt 

over Fyrregrændsen paa skyggefulde Steder i Birkeli- 

erne. 

Rubiaceæ. 

Galium AÅparine. Forsvinder nedenfor Fyrregrænd- 

G. palustre. Stiger op til Birkegrændsen. 

G. boreale. Til og over Birkegrændsen. 

G. uliginosum. I Skovregionen. 

G. verum. I Skovregionen. 

Valerianeæ. 

Valeriana officinalis. Næsten lige til Birkegrændsen. 

Dipsaceæ. 

Scabiosa arvensis. Forsvinder nedenfor Fyrregrænd- 

sen. 

Sc. suecisa. Stiger op over Fyrregrændsen, men for- 

svinder nedenfor Birkens Grændse. 
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Compositæ. 

Centaurea jacea. Almindelig fra Bolstadören, hvor C. 

nigra er forsvunden, og stiger op i Skovregionen, men 

forsvinder nedenfor Fyrregrændsen. 

Artemisia vulgaris. Almindelig ved Gaarde og Agre 

især paa Vangssiden. 

Å. Absinthium. Skal findes vildtvoxende i Mörke- 

dalen. SØNN 

- Gnaphalium uliginosum, Paa lavere Steder i Skov- 

regionen. | 

Gn. sylvaticrum. F. D. T. 1820. Stiger op over 

Fyrrens, men ei over Birkens Grændse. 

Gn. sylvaticum fuscatum. Gn.FI. D. Tab. 254. Al- 

mindelig, især fra Birkegrændsen til Snebræerne. 

Denne Form ligger i Linnés Herbarium under Navn 

af Gn. sylvaticum. Reichenbach kalder den i Fl. Germ. 

excurs. Sectio 2 p. 223. Gn. fuscum Scop., anförer som 

Syn, Gn. sylv. Fl. D. 1. c. Gn. fuscum Pers. norvagicum 

Retz; og forbinder dermed som var. humilis alpina: Gn- 

supinum Willd. Gn. alpinum FI. D. T. 332. 

Denne paa de norske Fjelde meget almindelige Form, 

som ogsaa findes paa Voss i Mængde, bliver först almin- 

delig omtrent ved Birkegrændsen, hvor den smalbladede 

Form af Gun. sylvaticum (FI. D. T. 1229) forsvinder, og 

stiger siden op til den bestandige Snee. Hvis man vil 

adskille den fra de to Former (Gn. sylvaticum FI. D. T. 

1229 og Gn. Fl. D. T, 254) var det udentvivl bedre enten 

at beholde den som en egen Art, eller at ansee den for 

Varietet af Gn. sylvatieum (FI. D. T. 1229) hvilken 

den synes at staae nærmere, end med Gn. fuscum Scop. 
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(F. D. T. 254). leg har ellers paa Fjeldene og i Da- 

lene i Throndhjems Stift fundet tydelige Overgange 

fra Gn. supinum til Gn. sylvaticum, og fra Gn. sylvati- 

cum til Gn. fuscum; saa at det var maaske rigtigst at 

antage dem alle tre for blotte Modificationer af Gn. 

sylvaticum. Horneman Plantel. og Hartman i Sc. fl. ere 

gangne endnu videre, idet den förste har af Gn. supinum 

dannet Arterne: Gn. supinum og Gn. supinum var. efter- 

som Blomsterhovederne vare siddende eller stilkede. 

Denne Distinction er, i mine Tanker, alt for vidt dreven, 

da Gn. supinum viser sig höist forskjellig ihenseende til 

Pedunklernes Længde eller Korthed. 

Gn. dioicum. Stiger undertiden op over Birkegrænd- 

sen, hvor i Almindelighed paa Fjeldene den virkelige Gz. 

alpinum först begynder at vise sig. Denne, paa Hardanger- 

fjeldene og Fillefjeld forekommende, Art saae jeg ikke 

paa Voss. 

Achillea Millefolium. Stiger op til og over Birke- 

grændsen. 

- Pyrethrum inodorum. Stiger undertiden, op over Bir- 

kegrændsen, f. E. i Dörvedalen, hvor den voxte paa Sæ- 

terhytternes Tage. 

Erigeron alpinum. F. D. T. 292. Paa Klipperne 

lige ned til Bredderne af Vossevand. En stor frodig Form 

med mange (indtil 12) Blomsterhoveder (E. alp. ramosum 

Wahl.) paa höiere Steder, ved og over Birkegrændsen, i 

Dörvedalen. % 

Tussilago Farfara. I Skovregionen. 

T. frigida. I Torfinddalen .ved Bredderne af Sne- 

bræerne. 



56 Blytt 

Senecio vulgaris. Forsvinder nedenfor Fyrregrænd- 

sen. ut; 

Solidago Virgaurea. Den stiger lige op til Snebræ- 

erne i Torfinddalen, hvor den dog alligevel viser sig i en 

meget forkuet Skikkelse aldeles liig: Virga aurea montana 

minor Barrel. Ic. 783. Solidazo minuta L. Rchb. Ål. germ. 

excurs. 2. p. 246. 

Lapsana communis. I Agre. 

Apargia autumnalis. Almindelig. Den almindelige 

Form stiger op til Birkegrændsen, hvor den successive 

gaaer over i den alpinske Varietet. A. autumnalis var. 

Tarazaci. F.D. T. 1996. 1523; den stiger. lige op til 

Snebræerne i Torfinddalen. Denne Form varierer med 

1-4 Blomsterhoveder, med mere og mindre fligede, ja end- 

og blot tandede Blade; men har altid stærkt sortlodne 

Bægerskjæl. 

 Crepis tectorum. Paa Tagene og ved Husene paa Vos- 

sevangen og ved Opheimsvandet. (Opheimsvand. 944 rh. F. 

o. H. von Buch). 

Hieracium Pilosella. Næsten til Birkegrændsen. 

H. Auricula. Til Birkegrændsen. 

H. alpinum. I Almindelighed lader denne Plante sig 

först see omtrent ved Birkegrændsen, sjelden nedenfor 

samme. Den stiger derfra op lige til Snebræerne i Tor- 

finddalen, men under höist forskjellige Skikkelser, der ret 

overtyde mig om Rigtighedeu af Fries's Bemærkninger i 

Novit, fl. svec. ed. 2. p. 255: ”male hæc species vulgo 

inter Pilosellas, Dillenium in Raii syn. et aceuratum Hal- 

lerum, pone H. murorum collocantes! si. exceperis, sem- 

per enumeratur.;” thi saavel dens forskjellige Maader at 

variere paa, der synes at fölge de samme Love som H. 
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murorum, som Overgangsformerne selv, viiste mig dens 

nære Forvandtskab med H. murorum. Foruden den an- 

förte, der udmærker sig ved en lavere Væxt, 1 - (sjelden 

2) bladet Skaft, med et stort stærkt loddent Blomsterho- 

ved, og som Linné har haft for Öie i FI. svec. n. 696; 

og som ligeledes ligger i hans Herbarium under Navnet: 

H, alpinum, forekom, dog med Overgange fra den nor- 

male, fölzende Former: ; 

H. alpinum parviflorum. Retz. Hornem. Plantel. FI. 

D. T. 27, der af Hartm, Sc. fl. Rchb. fl. germ. o. fl. hen- 

föres til H. alpinum L. En mindre Modification af denne 

Form. H, pumilum Hoppe. Sturm Dids. Fl. x. 87, voxte i 

Selskab med den mere udviklede, saadan som den er af- 

bildet i FI. D. Lc. 

Paa Fjeldene i Throndhjems Stift (f. E. paa Skruen- 

 -fjeld i Renneboe, paa Hovdinfjeld i Opdal), har jeg fun- 

det den förstanförte (den storblomstrede normale Form) 

med flere Blomsterhoveder, og i dette Tilfælde altid Fn- 

deblomsterhovedet störst (ligesom paa Erigeron droeba- 

chense Miller) og Sideblomsterhovederne mindre. Paa 

samme Maade varierede ogsaa her paa Fjeldene den smaa- 

blomstrede Form. Saasnart en saadan Udvikling begyn- 

der, mærker man en kjendelig Forandring i Rodbladenes 

Form, der blive bredere, dybere tandede, undertiden næ- 

sten ægformig-hjerteformige, ligesom paa H. murorum, 

- Den gaaer i denne Skikkelse lidt efter lidt over i: 

H. mnigrescens Willd. enum. h. berol. t. X., der, efter 

Rehb. fl. germ. excurs. er en ramös Form af H. Halleri 

Vill. Denne ramöse Form faaer, i dens höieste Udvik- 

ling en saa stor Lighed med H. murorum, at man, naar ei 

de tydelige Overgange fra H. alpinum existerede, kunde 
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fristes tilat antage den for Varietet af H. murorum. Den 

beholder under enhver Skikkelse den större Endeblomst 

og de stærkt sorthaarede Bægere (H. melanocephalum 

Tsch.). Ligesom H. murorum varierer med eet og flere - 

Stængelblade, og synes at gaae over i H. vulgatum, paa 

samme Maade forholder det sig med H. nigrescens. I Dör- 

vedalen bemærkedes den med 3-8 Stængelblade, og forholdt 

sig til H. nigrescens aldeles som H. vulgatum til H. mu- 

rorum. Lignende Former have udentvivl fremkaldet föl- 

gende Bemærkning af Fries i hans Novit. under H. vulga- 

tum” Qvalis hæc (H. vulgatum) in multis regionibus, ubi 

desunt H. boreale et formæ mediæ H. murorum, nasci- 

tur, utigve distinctissima apparet, nec facile cum una al- 

terave conjugenda. Sed pro generis more valdemutabi- 

lis et formæ prorsus mediæ hine inde occurrunt, in alpinis 

aliisqve locis sterilibus humilior, immo uniflora; Grönlan- 

dica optima hujus habeo specimina, sed valde hirsuta, 

flores majores et calyces hirti nigrescunt. His sese prorsus 

associat H. nigrescens Willd! etc.” | 

H. murorum. Engl. Bot. t. 2082. Almindelig til og 

over Birkegrændsen. 

H. murorum var. (foliis caulinis 2-3 profonde it inciso- 

dentatis.  Overgangsform til H. vulgatam). Hist og 

her paa skyggefulde Steder nedenfor Fyrregrændsen. 

H. vulgatum Fries. Hall. Novit. ed. 2. p. 258. H. 

silvaticum FI. D. T. 1113. Almindelig i Kratskovene ved 

Bredderne af Vossevand. 

H. paludosum. Hist og her paa fugtige skyggefulde 

Steder i Skovene, 

H. boreale. Fries Nov. ed. 1. p. 77 ed. 2. p. 261. 

Ved Bredderne af Bordalselven og paa flere Steder. 
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H. nmbellatum L. Almindelig, især nedeufor Fyrre- 

grændsen, siden sparsommere lige til og over Birkegrændsen. 

Leontodon Tararacum. Almindelig lige op til Sne- 

bræerne i Torfinddalen. 

Prenanthes muralis., Paa lavere Steder. 

Sonchus alpinus. 'Til Snebræerne i Torfinddalen. 

Sonchus oleraceus Paa dyrkede Steder. 

Carduus crispus. Mist og her ved og i Agre. 

C. heterophyllus. Almindelig lige til Snebræerne i 

Torfinddalen. 

UC. lanceolatus. Forsvinder nedenfor Fyrregrændsen. 

C, arvensis, I Agre. 

C, pilustris, Til Birkegrændsen. 

Arctium Lappa. Paa lavere Steder i Skovregionen. 

-— Serratula alpina L. F.D. T. 87. Fra Bredderne af 

Vossevand til Snebræerne paa Lönnehorgjet og Graasiden. 

Paa skyggefulde Steder, f. E. ved Bordalselven, findes den 

mere frodig, med bredere, paa Underfladen næsten glatte 

Blade. | 

Campanulaceæ, 

Campanula rotundifolia. Almindelig til Birkegrænd- 

sen. Qvenover samme sjeldnere, og synes lidt efter lidt 

at gaae over til den eenblomstrede Form: C. rotundtf. var. 

 alpicola Hartm. Sc. fl. ed. 2. p. 67. 

UC. latifolia. Imellem Graveu og Tykkeböiden i Voss, 

(1822 Bl.) i Skovregionen, 

Vaccinieæ. 

Vaccinium Oxyeoceos. 
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V. Myrtillus, Over Birkegrændsen, 

PV. uliginosum. Ligesaa. 

- V. Vitis idæa. Ligesaa. . 

Ericineæ. 

Empetrum nigrum. Over Birkegrændsen. 

E. tetraliz. Stiger op over Fyrregrændsen (men neppe 

mere end 1-200 Fod) paa Graasiden og i Dörvedalen. 

Andromeda polifolia. Over Birkegrændsen. 

Pyrola secunda. Over Birkegrændsen. 

P. minor. Indtil Snebræerne. 

Arbutus alpina. Fra Fyrregrændsen, hvor den först 

lader sig see, op til Snebræerne. 

Azalea proeumbens. Viser sig allerede nedenfor Fyr- 

regrændsen, men stiger op til samme Höide som den For- 

rige. 

Ilasmineæ. 

Frazxinus excelsior. Er ogsaa paa Voss en af deal- 

mindelige Træarter. Den er med Rönnen det hyppigste. 

forekommende Lövtræ efter Birken og Espen. Den for- 

svinder langt nedenfor Fyrregrændsen. | 

Gentianeæ. 

Menyanthes trifoliata. I Skovregionen. 

Gentiana nivalis. Överst oppe ved en i 

Forfinddalen (1822). 
C. purpurea. Viser sig ovenfor Fyrregrændsen i Bir- 

lierne, og stiger op over Birkens Grændse til de vedvarende 

Snefonder, paa Graasiden, især ved Torfindvand, paa Lön- 

nehorgjet o. fl. St. 
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Boragineæ. 

Lycopsis arvensis. I Agre hist og her. 

Myosotis intermedia Link. Paa lavere Steder ved 

Agre og Haver etc. 

M. sylvatica. Hoffm. Fl. D. T. 598 (fig. sinistra). 

I Torfinddalen lige op til de bestandige Snebræer. 

Solaneæ. 

Verbascum nigrum. TI Dalen imellem Vossevand og 

Evanger langs Veien. 

Anthirrineæ. 

Digitalis purpurea. Almindelig. Den steg i Dörve- 
dalen endogsaa höit op over Fyrrens Grændse. 

Linaria vulgaris. I Skovregionen. 

Scrofularia nodosa. I Skovregionen. 

Rhinanthaceæ: 

Melampyrum sylvaticum. 

M. pratense. Til Birkegrændsen. 

Rhinanthus crista galli. 

Bartsia alpina. Begynder at blive almindelig om- 

trent ved Fyrregrændsen, og stiger siden op til Snebræ- 

 erne. 

Euphrasia officinalis. Almindelig til höit op over 

Birkegrændsen, hvor den tilsidst viser sig i en meget dvær- 

geagtig Skikkelse. | 

Pedicularis palustris. Stiger op over Fyrregrændsen, 

men forsvinder i Almindelighed nedenfor Birkegrændsen. 
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Veronica officinalis. Til Birkegrændsen. 

V. Chamædrys. Til og over Birkegrændsen. 

VP. serpyllifolia. Over Birkegrændsen. 

V. sazatilis. Sparsomt paa Klipperne i Torfinddalen 

nær den evige Snee. | 

V. alpina. Begynder at vise sig omtrent ved Birke- 

græudsen, og stiger op til Snebræerne. 

Labiatæ. 

Ajuga pyramidalis. (Var. omnino glabra subnitida). 

Överst i Dörvedalen over Birkegrændsen. Den samme — 

-Formforandring har jeg bemærket paa Fjeldene imellem 

Moe og Totak i Tellemarken 1826. 

Galeopsis Tetrahit. | 

G. cannabina, I Agre. 

Lamium purpureum. 

L. incisum. I Nærödalen. 

Stachys palustris. | KL Stibkesdduen. 

St. sylvatica 

Mentha arvensis. I Agre. 

Clinopodium vulgare. Paa Bakkerne og Klipperne ved 

Vossevand. 

Origanum vulgare. 

Prunella vulgaris. 1 Skovregionen. , 

Lentibularteæ. 

Pingvicula vulgaris (storhlomstret næsten som P. gran- 

diflora).  Höit op over Birkegrændsen lige til de bestandige 

Snebræer. 
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Primulaceæ. 

Lysimachia thyrsiflora. I Skovregionen. 

Trientalis europæa. Stiger op over Birkegrændsen 

næsten lige til Sneen. 

Plantagineæ. 

Plantago major. Almindelig paa og ved dyrkede Ste- 

der. 

Chenopodiæ. 

Chenopodium album, Almindelig i Agre og paa dyr- 

kede Steder. 

Polygoneæ. 

Rheum digynum. Fra Bredderne af Vossevand til 

Snebræerne. å | 

Rumex -Acetosella. 

R. Acetosa. Almindelig lige op til Snebræerne i Tor- 

finddalen, hvor den viser sig i en saa forandret Skikkelse, 

at jeg maae antage den for: 

R. Acetosa v. Linn. fl. svec.  Acetosa montana maxima 

Bauh. pin. 114. Den udmærker sig ved meget brede hjer- 

- teformige eller endogsaa nyreformige Blade (som Rheum 

digynum), og er udentvivl den samme som R. arifolius 

All. | 

R. erispus. Forsvinder nedenfor Fyrregrændsen. 

Polgyonum Persicaria. Almindelig ved dyrkede Steder. 

P. lapathifolium Ait. I Haver. 
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P. viviparum. Lige til Snebræerne: 

P. aviculare. 

P. Convolvulus. I Agre og Haver. 

Euphorbiaceæ. 

Euphorbia Helioscopia. I Agre og Haver. 

Urticeæ. 

Urtica urens. Ne å ; | 
U. dønn orsvinde nedenfor Fyrregrændsen: 

Amentaceæ. 

Ulmus campestris. Forekommer hist og her, men 

sparsomt. 

Betula alba. Birkegrændsen er i det nær tilsrænd- 

sende Hardanger, efter Smith, 2797 rh. Fod paa Naase- 

qvile ved Ullensvangs-Præstegaard. Sydligere er den, 

imellem Vattendal og Aarhus i Christiansands Stift, af 

Nauman angivet til 2768 rh. Fod. Formodentligen bliver 

den vel omtrent det samme i Voss, hvor man dog endnu 

ei, mig bekjendt, har anstillet nærmere Undersögelser i 

denne Henseende. Det er ellers mærkeligt, at Birkegrænd- 

sen, ligesom Snegrændsen, er lavere paa Vestsiden end 

paa Östsiden af Fjeldene. Saaledes angives den f. E. af 

- Smith for 3525 rh. F. paa Qvamsfjeld i Tellemarken, 

for 8087 rh. F. af Nauman, paa Fjeldene imellem Bykle 

og Vattendal i Sætersdalen, for 3063 Fod imellem Öisæt 

og Valle; ved Daglie i Nummedalen 3721 rh. F. (Nauman); 

paa Fillefjelds östlige Affald 3499, rh. F. (Smith), o. s. v. 
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Betula nana savnedes paa Voss. 

Alnus incana. Den forsvinder laugt nedenfor Bir- 

kegrændsen. Prof. Smith fandt den paa Haalandalsfjeldet 

i Hardanger, til en Höide af 1570 rh. F., hvilken Grændse 

vel er for lavt ansat, da den i Almindelighed stiger op 

over Fyrregrændsen. Wahlenberg angiver dens Grændse 

i Finmarken til omtrent 1200 Fod over Havet. 

Å. glutinosa., Sjeldnere end den Foregaaende, og 

kun paa lavere Steder ved Bredderne af Vossevand og El- 

vene. | 

Saliz herbacea. Fra Birkegrændsen til den evige 

Snee. 

S. reticulata. Begynder at vise sig omtrent ved Bir- 

kegrændsen, og stiger derfra op til de bestandige Sne- 

bræer. 

S. lanata. Over Birkegrændsen. 

S. glauca lapponum. Er allerede almindelig ved og 

lidt nedenfor Fyrregrændsen, og stiger op til Sneen. 

S limosa. Ikke nedenfor Birkegrændsen. 

8. repens. "Paa lavere Steder i Skovregionen. 

S. hastata. Begynder at blive almindelig omtrent ved 

Birkegrændsen, og stiger op til Snebræerne i Torfindda- 

den. — 

8. phylicifolia. Almindelig, især nedenfor Birkegrænd- 

sen. I Torfinddalen fandtes en forlængst afblomstret Art 

uden Rakler med smalere næsten heelrandede Blade, der 

paa Underfladen vare meget lysere farvede end paa Over- 

fladen. Det var maaske en Varietet af L. phylieifolia, 

som skylder det höitliggende Voxested sin Tilværelse. 

S. cinerea. Nedenfor Birkegrændsen. 

8. capræa. Som den Foregaaende, 
E 
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8. pyrenaica norvegica. Fries Novit. Fl. svec. Mant. 

1. p. 74. Denne for Norges Flora nye Art, som jeg först 

har opdaget paa Fjeldene i Throndhjems Stift og paa 

Dovre, og som Prof. Fries har beskrevet paa det citerte 

Sted, fandtes ogsaa sparsomt paa Graasiden, paa Höiderne 

imellem Torfindvand og Torfinddalen. Den virkelige S. 

pyrenaica, som jeg har samlet i Mængde i Pyrenæerne, 

adskiller sig i Almindelighed ved smalere og længere Blade, 

skjöndt den ogsaa varierer med bredere og rundere, som 

jeg har fundet den ved Foden af Pic du midi. I denne Skik- 

kelse nærmer den sig meget S. ovata. Seringe., der uden- 

tviv! bör forenes saavel med 8. pyrenaica som med Frie- 

ses 8. pyrenaica norvegica. Kapslerne ere i ung Tilstand 

silkehaarede, men blive ved tiltagende Alder næsten glatte. 

leg veed forresten intet at lægge til Fries's korte men nöi- 

agtige Beskrirelse over denne smukke lille Tilvæxt til vor 

nordiske Flora. I min til Universitetet indgivne Reise- 

beretning for Aarene 1824-25 beskrev jeg den som nye 

Art, uden dog at tillægge den noget Navn. Ved mit Op- 

hold i Lund meddelte jeg Prof. Fries Exemplarer, efter 

hvilke hans ovenanförte Beskrivelse er gjort. | 

Populus tremula. Den forsvinder i Almindelighed 

omtrent paa samme Höide som Sorbus aucuparia og Pru- 

nus Padus, eller omtrent paa Middelhöiden imellem Fyrre- 

og Birke-Grændsen. 

Qvercus Robur. Ved Eidet i Vangens Sozn og paa 

flere Steder, men ei i Mængde. 

Corylus Avellana. Almindelig paa Bjergsiderne, hvor 

den ei stiger op over Fyrrens Grændse. 

Myrica Gale. Forsvinder omtrent ved Fyrregrænd- 

sen, som den dog undertiden overstiger. 
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Coniferæ. 

Juniperus communis. Den stiger paa Fjeldene op 

over Birkegrændsen. 

Pinus sylvestris, Bestemte Grændser for Fyrren i 

Voss haves endnu ikke; men den bliver vel her som for 

Hardanger ('Topogr. statist. Saml. 2 D. 2 H. p. 41) om- 

trent 2009 Fod over Havfladen. 

P. Abies. Den findes i temmelig Mængde paa Flad- 

landsmoen imellem Graven og 'Tykkeböiden paa Voss, saa- 

velsom hist og her i Skovene paa Voss. Överst i Dörve- 

dalen stod en liden vautreven Lund af Granen noget höi- 

ere end Fyrregrændsen. Forresten skal den ogsaa fin- 

des vestligere i den saakaldte Modal i Hosangers Præste- 

gjæld. Man paastaaæer, at Granen i de sidste Decennier 

viser en Tendents til at udbrede sig i Voss, da man seer 

den fremkomme paa flere Steder, hvor man ei för har be- 

mærket den. 

Alismaceæ. 

Triglochin palustre. Stiger op over Fyrreus, men ef 

over Birkens Grændse. 

Potameæ, 

Zostera marina. Ved Bolstadören: 

Orchideæ. 

Orchis bifolia. F orsvinder nedenfor Birkegrændsen: 

O. maculata. Stiger op til og over Birkegrændsen: 
Ek? 
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O. albida. Torfinddalen. 

Ophrys cordata. Stiger i Skovene op imod Fyrre- 

grændsen. 

0. viridis. ie stige op lige til Snebræerne i 

Asparageæ. 

Paris qvadrifolia. I Fyrrens Region, 

Convallaria majalis. Til Birkegrændsen. 

Majanthemum bifolium. Til og over Birkegrændsen. 

Colehiaceæ. 

Tofjeldia borealis. Mist og her ved og over Birke- 

grændsen paa Graasiden og Lönnehorgjet, Hangerfjeld o. 

fl. St. 

Juneec. 

Narthecium Ossifragum. Forsvinder imellem Fyrrens 

og Birkens Grændse. 

Juncus conglomeratus. I Skovregionen. 

J. filiformis. Over Birken lige til Snebræerne i en 

noget forandret Skikkelse, forskjellig fra den lavere vox- 

ende ved kortere tykkere Straa. 

J. triglumis. Ved og over Birkegrændsen lige til 

Sneen. 

J. castaneus. Som de Foregaaende. 

J. trifidus. Sjeldnere nedenfor Birkegrændsen, fra 

hvilken den stiger op mod Snefonderne i Torfinddalen. 

J. bufonius: Forsvinder nedenfor Fyrregrændsen. 
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J. articulatus L. I Skovregionen tilligemed den föl- 

gende: 

J. supinus. 

Luzula campestris. Stiger op over Birken, hvor den 

gaaer over i: 

L. campestris sudetica, der stiger lige op til Snebræ- 

erne. 

L. spicata. Almindelig fra Birkegrændsen op til Sne- 

bræerne. ; 

L. hyperborea. R. Br. Paa de allerhöieste Punkter 

af Graasiden (1822). 

L. pilosa. Forsvinder omtrent ved Birkegrændsen. 

Cyperaceæ. 

Schoenus albus. I Skovregionen paa Myrerne imellem 

Vossevaud og Evanger.» 

Scirpus palustris minor. Fl. D. T. 278? Ved Bred- — 

den af Vossevand. 

Sc. Bæothryon. Paa Sumperne i Dörvedalen. 

Sc. cæspitosus. Almindelig lige til Snebræerne. 

Eriophorum capitatum. Almindelig fra Birkegrænd- 

sen til den evige Snee. VG i 

P. vaginatum. Den stiger op over Birkegrændsen, 

men ei saa höit som den Foregaaende. 

E. alpinum. Paa Myrerne i Dörvedalen sparsomt, som 

ellers i Bergens Stift. 

E. angustifolium. | Almindelige, især den sidste, 

po latifolium. | 

Carex dioica. I Fyrrens överste Region i Dörveda- 

len. HOugRraVge 

næsten op til Snebræerne. 
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i OC. lagopina. Fra Birkegrændsen, nedenfor hvilken 

den sjelden sees, stiger den i störste Mængde lige op til 

Snebræerne. 

C. stellulata: ISkovregionen en meget almindelig Art. 

OQvenover Birkegrændsen forekommer den sjeldnere, men 

stiger dog temmelig höit op over samme. 

C. canescens L. Höit op over Birkegrændsen. 

 C. eanescens var.  Gebhardi. Hartm. Sc. fl. ed. 2.p. 

250. Sparsomt ned:nfor, men i Mængde ovenfor Birke- 

grændsen lige til Sneen. | 

C. leporina. Til Birkegrændsen. 13.9 

C. sazatilis. Begynder at vise sig lidt nedenfor Bir- 

kegrændsen, og er siden almindelig til Snebræerne. | 

C. cæspitosa. Over Birken, men ei saa höit som den 

Foregaaende. 

C,: leucoglochin, Paa Myrer nedeufor Birkegrænd- 

gen. 

C.atrata, Ved og over Birkegrændsen til Snebræerne 

i Torfinddalen. 

C. pilulifera. Stiger ei op til Birkezrændsen. 

C. punicea. Stiger op over Birkezrændsen. 

C, curvirostra. Hartm. Sc. fl. ed. 2. p- 254. (E: 

panicea pauciflora Wahl. Fl. Sv.). Almindelig paa Fjel- 

dene i Skovregionen. | | | 

GC. capillaris. Til Fyrregrændsen og höiere i Dör- 

vedalen. | 

C. pallescens. Til Birkegrændsen. 

C. flava. I Skovregionen. 

C, limosa, Over Birken. 

C. ampullacea. Ved Sumper imellem Evanger og 

Vossevangen. 
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C. pulla. Almindeligst fra Birkegrændsen til den evige 

Snee. 

Gramineæ. 

Nardus stricta. Indtil Snefonderne. Den danner 

med Aira alpina, Anthoxanthum, Festuca ovina vivipara, 

Poa alpina, Phleum alpinum, Scirpus cæspitosus og Eri- 

ophorum-Arterne Grönsværen paa de over Birkegrændsen 

imellem Klipperne liggende snebare Plætter. 

Alopecurus geniculatus, Forsvinder nedenfor Birke- 

grændsen. 

Phleum pratense, Nedenfor Fyrregrændsen paa En- 

gene. 

Ph. alpinum. Bliver först almindelig lidt nedenfor 

Birkegrændsen, og stiger derfra op til Sneen. 

Phalaris arundinacea. Paa lavere Steder i Skovregio- 

nen. 

| AÅgrostis canina. 

Å. vulsaris, 

A. alpina. Almindelig fra Birkegrændsen til Sncen. 

Calamagrostis lanceolata Roth. Sv. Bot. T.312. Al- 

mindelig i höitliggende Dale til Birkegrændsen. Paa skyg- 

- gefulde Steder i Skovregionen forekommer en varietas 

(pallide virescens), an var. virescens Hartm.? 

Anthoranthum odoratum. Til Snebræerne. 

Aira alpina. Fra Birkegrændsen til Sneen i stor 

Mængde. | | 

Å. cæspitosa. Stiger fra de laveste Egue ligesaa höit 

op som den Foregaaende. 
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Å. fleruosa. Stiger til samme Höide som de Fore- 

gaaende. Ovenfor Birkegrændsen viser den sig under 

Form. var. montana. 

Melica nutans. Til Birkegrændsen paa Graasiden. 

- Molinia cærulea. Til Birkegrændsen. 

M. fluitans. I Skovregionen. , 

Poa annua. "Til Snefonderne i Torfinddalen. 

P. alpina. Som den Foregaaende. Abnormiteten: vi- 

vipara, er den almindeligste over Birkegrændsen. 

P. pratensis. 'Til Snebræerne. 

P. glauea Vahl. Ved Vossevangen paa Hustagene, 

og i Dörvedalen hist og her paa Klipperne. 

P. nemoralis. 'Til Birkegrændsen. 

Dactylis glomerata. Forsvinder under Birkegrændsen. 

Festuca ovina vivipara Hartm. Til Sneen. 

E. rubra. Til Birkegrændsen paa Graasiden. 

Bromus mollis. 
; Ved dyrkede Steder. 

Br. secalinus. < 

Triodia decumbens. Almindelig, og stiger op over Fyr- 

regrændsen, næsten til Birkens Græudse. 

Triticum repens. 

Ty. caninum. Ved Vossevand i Kreis enl 

Lemnaceæ. 

Lemna minor. I Skovregionen. 

Filices 

Polypodium vulsare. Over Birkegrændaen. 
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P. Phegopteris. 
P. Dryopteris. 
Aspidium Lonchitis. 
Å. Oreopteris. 
Å. Filix mas. Alle til og over Birkegrænseu. 
A. spinulosum. | 

A. acvuleatum. 
Å. Filirz femina. 
A. fragile. 

Woodsia ilvensis. Over Birkegrændsen. 

Asplenium viride. Over Birkegrændsen. 

Å. Trichomanes. I Skovregionen. 

Pteris Aqvilina. Over Fyrregrændsen. 

Struthiopteris germanica, Omtrent ved Birkegrændsen 

i Dörvedalen, det eneste Sted paa Voss, hvor jeg saae 

denne i Bergens Stift sjeldnere Brægne. 

Blechnum boreale. Over Birkegrændsen. 

Bl. crispum. Især hyppig fra Birkegrændsen til Sneen. 

Lycopodium Selago. Stiger op over Birkegrændseu. 

L. selaginoides. Ligetil Snebræerne. 

L.inundatum. Sparsomt paa lavtliggende Myrer i Dör- 

vedalen, 

L. elavatum. Over Birkegrændsen. 

L. alpinum. Fra Birkegrændsen til Sneen. 

Eqvisetum arvense. Til Birkegrændsen. 

E. sylvaticum. Stiger op over Birkegrændsen. 

Det var min Bestemmelse at gaae over det höie Fjeld, 

Qvitenaasen, gjennem Exing-og Moe-Dalen tilbage til Fjor- 
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den, men et stærkt Snefald i F jeldene hindrede Udfö- 

relsen af dette Forsæt. Jeg tog derfor den samme Vei 

tilbage, opholdt mig nogle faa Daze paa Osteröen, hvorfra 

jeg gjorde en Sidetur til Alverströmmen, for at overbe- 

vise mig om Rigtigheden af en Paastand om Bögens Fo- 

rekomst i denne Egn, hvoriil alluderes i Fastings Provin- 

zial-Samlingers Iste Bind p. 76: hvor det heder: ”Tre 

Mile fra Bergen, paastaaer man dog, at, paa to Gaarde, 

som grændse til hinanden, skal gives en liden Skov deraf; 

Selv har jeg ikke seet den, og troer det neppe, da de 

faa andre Bögetræer her gives, kun et Par undtagne, voxe 

alle kummerligen.”  Stiftamtmand Christie, der, i Forening 

med Flere, har anlagt ved Bergen en meget lovende Plan- 

teskole aff forskjellige Slags Lövtræer, fortalte mig, at han 

havde erholdt unge Bögetræer fra den i Fastings Bog om- 

talte Esn, og at disse Træer virkelig vare vildtvoxende 

sammesteds, derom havde han selv overbeviist sig ved at 

besöge Egnen. Ved min Ankomst fandt jeg ogsaa, til min 

Glædc, Bekræftelse paa Udsagnet. Omtrent 2 Miil nor- 

denfor Alverströmmen, & Mile fra Bergen, har man paa 

Östsiden af Fjorden eu Landforhöining, der danner en 

Landtunge, adskilt ved en smal Fjord fra den saakaldte 

Seimsstrand. Paa denne Landforhöining ligge Gaarde- 

ne Store-Qxe og Bögevold i en Strækning af om- 

trent een Fjerdedeelmiil. Bögen forekommer her, sikker- 

ligen vildtvoxende, dog eii nogen betydelig Mængde. Den 

danner nedenfor Store-Oxe en liden Skov, og spreder sig 

derfra op over Bjergskraaningerne til alle Sider i en Höide 

af maaskee 1000 Fod over Havfladen. Nogle gamle Stam- 

mer viiste, at den naaer samme Störrelse her som i Laur- 

vigs Grevskab; men man paastaæer, at den i Fasthed skal 
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overgaae saavel den danske som den laurvigske Bög, af 

hvilken Grund den ogsaa söges med Begjærlighed til Möl- 

levinger og andre Redskaber, der udfordre haardt Træ. 

Man sagde mig, at gamle Folk paastode, at Bögen havde 

i gamle Dage været meget mere udbredt end den nu er; 

og Egnens Beskaffenhed synes ogsaa at være gunstig for 

dens Vegetation. Fra Alverströmmen nordefter til begge 

Sider af Fjorden og paa Seimsstranden bestaaer Terainet 

af jævnthældende  Bjergskraaninger, der paa det Höieste 

neppe ere 1000 Fod over Havfladen. Disse Skraaninger 

ere for det meste skovlöse, og benyttes til Havnegange for 

Kreaturer. De have udentvivl alle i Oldtiden været be- 

dækkede med Bögeskov i flere Miles Udstrækning. Hvil- 

ken riig Indtægtskilde vilde det ei blive for denne Egn, 

naar man her anlagde Plantager, der, vel behandlede og 

fredede, i Tiden kunde forsyne den nærliggende Bergen 

med Tondestaver, der nu faaes fra Udlandet, og med Brænde, 

som paa lange besværlige Veie tilföres fra de inderste 

Fjorde. Uagtet denne Idee maatte paatrænge sig Fgnens 

Beboere, seer man dog ikke noget Spor til dens Realisa- 

tion. Tvertimod arbeides der af alle Kræfter paa at ud- 

rydde de faa Træer, som endnu findes. 

Da Dampskibet ved min Tilbagekomt til Bergen, imod 
den förste Bestemmelse, allerede var afseilet, maatte jeg 

tiltræde Landveien over Fillefjeld til Christiania. Den 

ilsomme Reise og det ugunstige Veir hindrede mig fra 
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at anstille nöiagtigere botaniske Uudetsögelser igjennem 

Egne, der forhen vare bereiste. 

Af Cryptogamer har jeg paa Reisen indsamlet en be- 

tydelig Deel. Flere hundrede Arter af Lövmosser, hvori- 

blandt ikke faa nye for Norges Flora, Lichener og Alger 

har jeg, af Mangel paa Tid og nödvendige litterære Hjel- 

pemidler, endnu ei med strængere Critik gjennemgaaet; 

jeg agter ved en auden Leilighed at kundszjöre Resul- 

taerne af min Reise i denne Henseende. 

H. Doris areolata. Nov: spec; 

beskreven 

af 

Peter Stuwits. 

——===—=m====> 

D., areolata: corpore ovali, convexo, supra tu- 

berculis minoribus majora solitaria orbiculatim cingenti- 

bus. 

Iblandt de hidindtil i Norges Fauna bekjendte Arter 

af Slægten Doris, gives, saavidt mig bekjendt, ingen, der, 

med Hensyn til Störrelse og Skjönhed, kan sættes ved 

Siden af Nærværende. | 

| Dyret er 13 til 2 Tommer langt og I Tomme bredt, 

ovalt og temmelig convext. Dets Kappe er ovenpaa be- 
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sat med ophöiede Puncter og med Knuder af forskjellig 

Störrelse. Af de större Knuder gives færre, men de ere 

- fordelte over hele Kappen. Enhver af dem staaer i et 

glat, rundt Felt, der er omgivet af en Kreds eller Ring 

af mindre Knuder. Disse med Knuderinge omgivne Felt, 

ere af forskjellig Störrelse, og ligge tæt imellem hinanden. 

Dyrets to överste Fölehorn sidde langt foran, hvor de 

stikke frem igjennem to runde Aabninger i Kappen; de 

kunne trækkes tilbage i disse Aabninger, og skjules gan- 

ske i det Aabningerne lukke sig. Disse Fölehorn ere ikke 

lange, i Forhold til Dyrets Störrelse, de ere cylindriske, 

og ende oyentil i en langagtig, gjennembladet Kölle. 

Langt bag komme de fiint ramificerede Gjællefascicler til- 

syne jgjennem en Aabning i Kappen; de danne en Krands 

omkring Anus, og kunne trækkea tilbage i Kappens Aab- 

ning, dog saae jeg aldrig denne at lukkes ganske. Kap- 

pen rager ikke langt ud over Dyrets Fod, dens yderste 

Kant er skarp og noget foldet, den tager stærkt til i Tyk- 

kelse ind mod Dyrets Ryg, dens underste Flade er glat. 

Dyrets Fod er aflang, flad og glat, den er afrundet i 

begge Ender, men mere but foran end bagtil; dens Rand 

er bred og foldet, saa at Foden, idet Randens Folder 

trækkes sammen, faaer en stærk Concavitet. Munden 

sidder temmelig dybt imellem Fodens forreste Rand og 

Kappen. De to Fölehorn ved Munden, et paa hver Side, 

ere korte, ved Roden brede og noget tykke, i Enden 

budte. 1 FAK | 

Dyrets Genitalia stikke frem afen rund Aabniug for- 

an paa höire Side, imellem Kappen og Foden. 

Kappen er ovenpaa bleg svovlguul, den har flere böl- 

gede Baand og Pletter af en rödviolet Farve, der gaae 
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over i Nuancer af Brunt og Graat. Fra Gjælleaabningen 

gaaer et i Kanterne bölget Baand i to til tre dybe Slyng- 

ninger frem over Ryggen, derpaa imellem Fölehornene 

og udbreder sig foran disse ned mod Kappens Rand, 

hvor Farven bliver mere smudsig brunviolet; paa Ryggen 

gaae fra dette Baand flere mindre i Slyngninger ned over 

Kappeus Sider, hvor deudbrede sig alt mere og mere, og löbe 

endelig sammen, idet de nærme sig Randen. Knuderne 

ere i Almindelighed lysere end Grunden, hvorpaa de sid- | 

de, i de mörkere violette Baand ere enkelte af dem svovl- 

gule. De överste Fölehorn ere okergule.. Gjællerne ere 

skjönt violblaae. Kappens underste Flade er okerguul 

med svage Skygger af Violet ved Randen. Foden, Mun- 

den og de ved samme siddende Fölehorn ere okergule: 

Dyrets Farvepragt taber sig, naar det har ligget nogen 

Tid i Spiritus. | 

Saalænge jeg havde Anledning til at PP Dyret, 

bevægede det sig meget langsomt. Under Hvilen hæfte- 

de det sig meget fast til Glasskarret i hvilket jeg observe- 

rede det. Ved mine Forsög paa at bringe det ud af dets 

Stilling, trak det Folderne i Fodens Rand alt mere og 

mere sammen, og gav Foden derved en alt dybere og 

dybere Concavitet. Ved Irritationer trak. det de överste 

Fölehorn tilbage i Hullerne i Kappen, hvor de skjultes 

i det Hullerne lukkede sig. Gjællerne trak det vel ogsaa 

tilbage, men Hullet i Kappen forblev dog aabent, saa at 

Gjællegrenenes yderste Spidser fremdeles stode i umid- 

delbar Berörelse med Vandet. 

Jeg fandt denne Doris i Iuni Maaned ved Öen As- 

mal, paa 10 til 15 Favne dyb Klippebund, hvor Delesse- 

ria sangninea syntes at være meget hyppig. 
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Tab. VIIT. Fig. 1 forestiller Dyret i naturlig Störrelse 

ovenfra. Fig, 2nedenfra. Fig. 3 Gjennemsnit af samme. 

Fig. 4. Et Parti af Kappen noget forstörret. 

Ved förste Öiekast antog jeg den her beskrevne Do- 

ris at være identisk med en Art fra Færöerne, som af 

Otto Fabricius er beskreven i Naturhistorien-Selska- 

bets Skrifter 4 Deel 1 Hefte pag. 89, og som Cuvier, 

maaskee ikke uden Grund, troer at staae nær ved, eller 

endog at være den samme som den han har beskrevet i 

Ann: d: Museum d' hist: natur: Tom. 4 pag. 469, un- 

der Navn af Doris tuberculata; men ved nöiere at exa- 

minere mit Exemplar og sammenholde det med hine Na- 

turforskeres Beskrivelser og Figurer, fandt jeg det i flere 

Henseender forskjelligt fra dem af hine beskrevne, og 

især i den Uliighed, der er imellem dem, med Hensyn 

til Knudernes Stilling paa Kappen, ansaae jeg deres spe- 

cefiske Forskjel tilstrækkeligen grundet. Forskjellen i 

Farven, der her er saa iöinefaldende, fortjener vel ogsaa 

nogen Opmærksomhed , omendskjöndt den maaskee, i og 

for sig selv, er af mindre Vægt ved Bestemmelsen af la- 

vere Dyrarter i Almindelighed *). 

*) Hvor lidt constant Farven er hos flere åf de lavere Dyrar- 
terer bekjendt, og jeg bavde i Sommer fornyet Anledning til 
at lagttage dette. Ved Öen Asmal, hvor Havbunden er ri- 
gelig forsynet med de finere Alger, Ceramier, Hutchinsier 
0. fl., der sædvanlig ere af en röd Farve, fandt jeg Ca- 
prella linearis, Idotea Psorra m.fl. altid lysere eller mörkere 
carmoisinröde. Men i andre Egue paa vore Kyster, hvor 
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Il. Aspidium crenatum; 

en nye Bregneart beskrevet 

af 

S. 0. Somme rfelt. 

in fe af det, der ved Planternes Forekommende 

især synes at maatte tildrage sig den tænkende Botanikers | 

Opmærksomhed, er visse Planters Indskrænkning til et af 

Udstrækning saa ubetydeligt og aldeles isoleret Voxested. 

Man kunde troe, at Aarsageu hertil mere laae i Mangel 

af Ffterforskning og almindelig Undersögelse end i sel- 

ve Planternes Forekommende, men dette kan ingenlunde 

hos os antages med Planter af anseelig Störrelse og ud- 

mærket Udseende. - Saaledes Campanula barbata fra de tyd- 

ske og helvetiske Fjelde alene paa et Sted i Torpen i Lands 

Præstegjeld; Rhododendrum lapponicum fra de lapland- 

ske Fjelde i Bæverdalen i Lom, saa og den her omhand- 

— — mm ——— 

Fucus nodosus, serratus, saccharinus og andre af de större 

Algearter, der sædvanlig have en olivengrön Farve, udgjöre 

den herskende Havvegetation, der forekomme Individer af 

hine Dyrearter sædvanlig af en lysere eller mörkere mere 

eller mindre brunagtig Olivenfarve; af saadan Farve fo- 

rekomme de f. Ex. hyppigst i Bergensfjorden, hvor hine 

Alger ere de almindeligste. I en Bugt paa Öen Asmal vare 
Klipperne tæt bevoxede med Ulva compressa, og flere imellem 

den forekommende Individer af Idotea Psora havde denne 

Alges lyagrönne Farve. 
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lede store anseelige Plante paa et Rum af faae Favnes 

Udstrækning tæt ved Veicn strax nordenfor Gaarden Krin- 

gelen i Sel. leg fandt den först paa dette Sted i Som- 

meren 1831, og atter paa samme Sted 1832, men den saaes 

hverken sydligere eller nordligere under aldeles lige For- 

holde. 

 Aspidium erenatum. 

Diagn. frondibus triangularibus triplicato-pinnatis, sub- 

tus pubescentibus, pinnulis pinnatifidis obtusis, 

laciniis oblongis obtusis crenatis, indusiis latera- 

libus, soris oblongis. 

Hab. in terra inter ramenta dejecta ad viam prope pa- 

gum Kringelen in Sel Guldbrandsdaliæ. | 

Desec. Filix inter nostrates major et insignis usqve ad tri- 

pedalem altitudinem ascendens, formam Pteridis 

aqvilinæ præ se ferens. | 

Stipes 1—i1 ped. altus, -paleis ovato-lanceolatis 4-1i- 

nearibus fuscis, imprimis versus radicem dense obsitus. 

Rachides ut pagina frondis inferior pilis crispatis hya- 

linis pubescentes. 

Frondes triangulares triplicato pinnati, pånn?s infimis 

prælongis, sæpe 2 frondis altitudinem attingentibus, lan- 

ceolatis acuminatis; pinnulis pollicaribus alternis lanceo- 

latis obtusiusculis pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis ere- 

natis basi 1—4 soris parvis lunato-oblongis instructis. 

Indusia lateralia lacera s. fimbriata tenuissima, ut mox 

evanescant. 

Tavle VIL. Fig. å—1. 
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| IV. 

Efterretninger 

via J ordskjælv i Norge, 

samlede af 

B. M. PT 

J o hyppigere Jordskjælv ere i en Ezn, des meré Op- 

merksomhed fortjene de; da de i Norge Synes åt føre- 

komme meget oftere, end man hidtil pleier at forestille 

sig, saa er det at önske, at man maatie give mere Agt 

paa disse merkelige Naturbegivenheder, end hidtil er skeet, 

og at Alt, hvad desangaaende iagttages, maatte blive op- 

bevaret for Videnskaben. For at tilveiebringe et Slags 

Grundlag til en tilkommende saåvidt muligt fuldstændig 

Samling af Efterretninger om Jordskjælv i Norge, har jeg 

troet ikke at burde tilbageholde nedenstaaende Bidrag, 

som maaskee hos alle dem, der ere i Besiddelse af flere 

Data, end de deri anförte, kunde virke som en Opfordring 

til fuldstændiggjörende og fortsættende Meddelelser. — For- 

uden den almindelige Interesse, som Jordskjælv-Phænome- 

nerne opvække, have de, ved at indtræffe hyppigen heri 

vort Norden, en ganske særdeles Vigtighed for den, der 

söger at forklare sig disse Landes geologiske Forholde; 

dette skal jeg i et Tillæg nærmere oplyse, naar jeg har 

fremsat, hvad jeg har kunnet overkomme om selve Gjen- 

standen. Endelig skal jeg ogsaa, for dem af Magazinets 

Læsere, der måatte være mindre bekjendte med vedkom- 
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mende Literatur, tilföie Et og Andet beiræffende de Me- 

ninger, man fortiden har om Jordskjælvs Aarsager, især 

med Hensyn til, at-de, som ved indtræffende Anledning 

skulde ville gjöre lagttagelser, kunne merke sig de vig- 

tigste Punkter, hvorom Spörgsmaalene dreie sig, og som 

det gjælder at være opmerksom paa, naar man vil komme 

Opgavens Lösning nærmere. 

? 1389 eller rettere 1844. 

Arngrim Jonsen beretter (Crymogæa P. 130), 

at det sydlige lisland i Aaret 1889 blev hjem- 

sögt af et betydeligt Jordskjælv, og at paa sam- 

me Tid en Jordrystelste skal være indtruffet i 

Norge paa et Sted kaldet Gaularaas, hvorved 50 

Bondegaarde undergik. Ramus (Norges Beskri- 

velse P. 191) mener, at Aarstallet er blevet for- 

vexlet, og at Begivenheden er den samme, som 

foregik 1844 i Guul-Dalen. Gulen blev i dette 

Aar, fortæller R., borte nogle Dage, i det den 

var löbet ned i Jorden; da den igjen kom frem, 

tog den saa meget Jord og Grund med sig, at 

Dalen tilstoppedes, og Vandet voxte saa höit, at 

det gik over mange Gaarde, og meget Folk og 

Qræg omkom; siden bröd det ud med saadan 

Fart, at det drev Steen og Jord for sig, og 

overlöb hele Dalen, saa at der undergik 48 Gaar- 

de og nogle Kirker, og henved 250 Mennesker 

druknede. Aarstallet 1344 er uden al Tvivl det 

rigtige, men det kan endda være muligt, at Hæn- 

delsen var samtidig med hiint Jordskjælv paa 

lisland, hvilket, uagtet Jordrgølef arne der og 
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i Norge i Almindelighed ikke synes at corre- 

spondere, dog dennegang ogsaa kan have ytret 

sig her og havt nogen Andeel i Revolutionerne 

i Guuldalen. Disse have vistnok forövrigt gan- 

ske henhört til de i saadanne Dale idetmindste i 

en mindre Maalestok ikke sjeldne Elvebrud og 

Jordfald*). Mansa (Journ. for Med. IV, P. 197) 
gjör opmerksom paa denne Begivenhed som en 

- iblandt de mange Naturrevolutioner, der gik for- 

ud for eller ledsagede den sorte Död. 

1612. 

”150g 16 Mai (25 og 26 Mai n. St.) om Natten skede udi 

Bergen et stærkt Jordskjælv.” (Edvard Fdvard- 

sens Bergens Historie, forfattet 1674, Mser.). 

1623. 

"24 Marts**)skede et saa hæftigt Jordskjælv i dette Rige 

(Norge), som tilforn ikke havde været fornum- 

met,” heder det i Deichmanns historiske Efter- 

retninger om Kongsberg Sölvverk (Kgl. Danske 

Vid. Selsk. Skr., XI., P. 178), Forf. mener, at. 

dette Jordskjælv turde have bidraget til Sölr- 
anviisningernes Opdagelse, derved, at det kan 

have foranlediget Lösrivelsen af et fra Bjerget 

 *)y Cfr. Krafts Top. stat. Beskr., 5D., P. 516, hvor Schönings 

Formening anföres, at det Sted, hvor Jordfaldet foregik, 

rimeligviis har været lidt nedenfor Færgestedet ved Haga i 

Störens Præstegjeld. i 

**) Formodentlig gammel Stiil, da Forf. ingen Anmerkning gjör 

i denne Henseende. 
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udfaldet Klippestykke, hvori Ertsen allerförst skal 

være fundet. 

| 1522. 

19 Septbr. (29 Septbr. n. Si.), i Bergen, paa en Onsdag, 

da der blev holdt Catechismi Prædiken i Dom- 

kirken, indtraf et saa hæftigt Jordskjælv, at ”den 

gandske Kircke rystede og skalff, oc Menniskene 

oplöftedis af deris Sted, som de sade. Præsten 

holt op at prædike oc begynte at bede: Saa- 

dant skeede ofrer al Byen oc udenfore.” (Ed- 

vardsen, ce.) 

1649. 

4 Marts (14 Marts n. St.) skede atter et ”stort Jord-. 

- skjælv” i Bergen, om Natten mellem Kl. 12 og 

Ne). 

mn 1657. | 

24 April (4 Mai n. 8t.). Stærkt Jordskjælv i det sönden- 

fjeldske Norge. Mikkel Pedersön Escholt, davæ- 

rende Præst til Ager ved Christiania, har herom 

udgivet et særeget Skrift med Titel Geologia Nor- 

vegica, som dog kuni Fortalen korteligen beskri- 

ver selve Jordskjælvet **). Dette merkedes ved 

Christiania K!. tre Qvarteer til12 om Middagen. 

————e—imnemør rv mm mm 

% Af det samme Skrift fortjener ogsaa fölgende Antegnelse 

at opbevares: ”1625, i Septbr., regnede i Bergen og paa 

Landet Jord og Aske; hvad som kom paa Lærred, fik en 

mörk Farve, og vilde ikke aftöes.” 

**) Denne sjeldne Bogs fuldstændige Titel er: Geologia norve- 

gica. Det er: En kort Underviisning, om det-viitbegrebne 
N 
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Det strakte sig fra Österdalen gjennem Solöer, Å 

Hedemarken, Toten, Valders, Ringerige, övre 

og nedre Romerige, samt ned igjennem hele Lan- 

det til Bohus, saa at det i Nord og Syd ytrede 

sig paa en Længde af over 49 Mile. I Öst og 

Vest fornam man det næsten ligesaa langt, nem- 

lig fra de svenske Grændseprovindser lige til . 

Lindesnæs, og endda kan det vel have havt en 

endnu större Udstrækning baade i Længden og 

Breden, men sikkre Efterretninger fra fjernere 

Egne vare ikke indlöbne, siger Escholt. Först. 

hörtes Bulder og en dundrende Lyd lig Torden, 

derpaa fornam man, at Husene rystede, og at 

Möbler ”ligesom danzede og skelffuede.” ”Oe 

haffuer samme Jordskelff været saa stærk og kraf- 

tig, at det haffuer end oc rystet Öerne i HafFuet, 

oc Holmene i ferske Söer, oc paa Vandet giffuet 

dem en stor Forskreckelse, som haffuer faret 

derpaa; Formedelst den store Concussion oc skelf- 

fuen, som de haffue, besynderlig her, seet baade 

paa hine store Hollandske oc Engelske Skibe, saa 

-OG paa andre Jagter, oc smaa Baade.” Dog gjor- 

de det ingen merkelig Skade, hverken paa Huse 

eller andre Bygninger. : 

Jordskelff som her udi Norge, skeede mesten ofuer alt, Syn- 

denfjelds, den 24 Aprilis udi nærværende Aar, 1657. Sampt 

Physiske, Historiske og Theologiske fundament oc grunde- 

lig Beretning, om Jordskelffs Aarsager oc Betydninger.  For- 

fattet ved Michel Pedersön Escholt Aggersh. T. Prentet i 

Christiania hos Mickel Tomesön, Aar 1657. 
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Deu 25 April Kl. mellem 3 og 4 om Morgenen föltes end- 

nu et andet Jordskjælv, men svagere end det 

Dagen forud. 

Anden Pindsedag næstefter, som var 24 

Dage efter Jordskjælvet, paakom ved Christia- 

nia en Storm eller Hvirvelvind, der varede et 

Qvarteers Tid, og var saa hæftig, at Præsten og 

Almuen, der just befandt sig i Agers Kirke, ihast 

maatte begive sig ud, da de befrygtede, at Kir- 

ken skulde styrte sammen over dem. Escholt 

anmerker ogsaa som formeentlig Fölge af Jord- 

skjælvet, at Törke og stor Hede vedvarede no- 

gen Tid efter *). 

I den af v. Hoff (Geschichte der Verånd. 

T. 11, P. 382) meddeelte Fortegnelse over Jord- 

skjælv og vulkanske Udbrud paa Iisland o. s. v. 

heder det betræffende Aaret 1657: ”Jordskjælv 

i de sydlige Dele af Iisland. I Januar i Nea- 

pel, i Febr. i Frankrig og i Norge.” 

1686. 

I Januar, Jordrystelser i Linköping (Keferstein, Zeitung 

| f. Geogn., 1827, St. III, P. 302). 

1709. 

Ved Juletider, Jordskjælv i Egnen omkriug 

*) Uden at nævne nogen Hjemmel anförer Esch. (P. 43), at et 
pr) 

stort Jordskjælv fandt Sted i Danmark Aar 1194, hvilket 
jeg ikke andetsteds finder antegnet. 



88 -B. Mi Keilhau 

Hernösand. (Kzl. Sv. Vet. Ac. Handl. for 1748, 

P. 155). *) 

1718. 

I Decbr. eller Mai. I samme Exn et stærkt Jordskjælv, som 

I Januar, 

7 Febr. 

foraarsagede Bjergskred, og hvorved Revner skulle 

være fremkomne i Bjergene. Paa den förste 

Rystelse, . der varede omtrent en fierdedeel Ti- 

me, fulgte tvende mindre hæftige (l. C). 

1720 —1736. 3 

Imellem disse Aar indtraf, fremdeles i samme 

Egn, en næsten ligesaa betydelig Rystelse, som 

udstrakte sig hele 30 Mile i Nord og Syd (1. 

FP. 150). 

1744. 

svagt Jordskjælv ligeledes ved Mernösand (I. 

eide laft 1 

1745. 

I Christiansand et temmelig betydeligt Jord- 

skjælv, som rystede Huse, slog Glasses og Por- 

- eellainkar mod hinanden, og strakte sig hen un- 

der Havet. Kl. 81 om Formiddagen merkede 

man det 8 til 19 Mile nordlig fra Christiansand 

i Aaserald, i 4 Miles Afstand fra Staden KI. 9, 

og her 15 Minuter senere. Ved Kjöbenhavn, et 

Par Mile ude paa Landet skal man paa samme 

*) Da det, jeg har fundet om Jordskjælv i Sverige, er saa sær- 

deles lidt, saa har jeg blot nævnt Norge i dette Stykkes 

Overskrift. De faa Efterretninger fra Sverige har jeg dog 

ikke undladt at optage å nærværende Sammenstilling. 
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Dag ogsaa have sporet én Jordrystelse.-(1. c., 

1747, P.255). 

1745. 

6 Januar Kl. 1 Eftermiddag, Jordskjælv omkring Hernö- 

sand (1. c., 1748, P. 156). Ogsaa i Norge skal 

der i dette Aar, ifölge Keferstein (1. c. P. 311), 

have været Jordskjælv. 

1747. 

25 Juli Kl. 4 Eftermiddag, Jordskjælv i Bygdeå i Vester- 

- botn; det syntes at komme fra SV. og gaae til 

NO., og vedvarede næsten 2 Minuter; Gulvene 

rystede, Tagene bragede, Vinduerne klirrede 

paa mange Steder. Ft stærkt Tordenknald hör- 

tes i Luften, der dog var aldeles klar. Om- 

trent en Time senere fornam man endnu et and- 

et Knald i Luften, som et Kanonskud (1. c., 1730, 

P. 155). 

1748. 

12 Marta Kl. 11 Formiddag, Jordskjælv paa en 10 Mi- 

les Strækning af. Kysten ved Hernösand (l. c., 

1748, P. 154). Fra 25 Marts Kl. 52 om Mor- 

genen til 27 s. M., hæftigt Jordskjælv i Valen- 

cia og Murcia; er dette ny Stiil, saa indtræf- 

fer den 25 med den 12 g. St. Denne Anmerk- 

niug er tilföiet Beretningen om ovennævnte Jord- 

rystelse ved Hernösand. Hos v. Hoff finder jeg 

ikke hiint Jordskjælv i Spanien omtalt, og heller 

ikke Keferstein anförer det. Den sidste Forf. 

antegner for dette Aar et Jordskjælv i Norge (1. 

c., P. 812). Skulde der maaskee heri, saavel 



90 B. M. Keilhau 

som ved den ovenanförte Angivelse for Aaret 

1746, være nogen Irring? 

1749. 

- Natten til 27 Marts hörtes i Bygdeå en svag Bulder lig den 

ved Jordskjælvet dersteds den, 25 Juli 1747; den 

varede omtrent et halvt Minut. 28 Septbr. og 

25 Noybr. fornam man ogsaa paa samme Sted 

underjordiske Drön; paa den förstnævnte af disse 

tvende Dage var Larmen saa stærk, at Vindu- 

erne klirrede (1. c., 1750, P. 158). 

1750. 

13 Mai Kl. 5 Formiddag, Jordskjælx i Jemtland, nem- 

lig i Hammerdals, Lits og Rödöens Sogne, paa 

en Længde af 8 Mile; Retningen menes at have 

værei fra N. 0. til S. V.; længst i Syd skal 

Rystelsen have indtruffet et halv Time senere 

end nordenfor (1. c., P. 159). 

p 1752. 

26 Febr., Jordstöd ved Fahlun (Keferst. I. c., P. 813). 

16 April, Jordskjælv i Stavanger, ifölge v. Hoff (1. c., P. 

404), hvis Kilde er mig ubekjendt. Keferstein 

(1. c.) anförer, at Jordstöd forefaldt i Stavan- 

ger den 16 Marts, og gjentoge sig der den 15 

April. 

Niels Gissler, daværende Lector i Physik 

og Medicin ved Gymnasiet i Hernösand (den 

samme, hvem de foregaaende Meddelelser fra 

hine Egne skyldes), beskriver (i Vet. Ac. Handl. 

for 1753, P. 67) fire Jordskjælv, som i 1752. 

tildroge sig i Ångermanland. Det förste, den 21 

Noybr., var omtrent som det fölgende, den 28 
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Novbr. Kl. 7 Eftermiddag, hvilket varede om-. 

trent 1 Minut og ledsagedes af stærkt Bulder; 

et lynende Skin oplyste Himmelen, paa hvilken 

en bred Nordlysrand paa samme Tid viste. sig. 

Det tredie af disse Jordskjælv indtraf den 6 

Decbr. Kl. 4 til 5 om Morgenen; stærkt Bulder 

hörtes, Husene knagede og rystede, og ”Him- 

melen aabnedes med et mat Skin og Lys, hvor- 

fra Ildkugler syntes at fare ud, og havde det- 

te Skin, hvilket varede ligesaa længe som Ry- 

stelsen, sin Stilling efter samme Bane som 

denne, nemlig fra N. 0. til S. V.” 0. s. v. Ry- 

stelsens Udstrækning i Længden var 12 til 13 

Mile langs Sökanten. Det fjerde Jordskjælv hav- 

de Sted den 29 Decbr.*) mellem Kl. 12 og 1 

om Natten. | 

- Gissler udhæver som Merkværdigheder ved 

disse Rystelser, blandt Andet, at de nu, ligesom 

oftest tilforn have gaaet mellem S. V. og N. 

O. efter Sökysten, at den bevægende Kraft paa 

nogle Steder kun har vibreret Luften og deri 

foraarsaget Drön og stærk Susen, uden at ryste 

Jorden eller andre faste Legemer, at i Luften 

et lyst Skin har vist sig just efter Jordskjæl- 

vets Bevægelses-Bane, at jo stærkere Lyd der 

fornemmes i Jorden för eller efter Jordskjæl- 

vet, des stærkere er dette; men jo mere Skral- 

*) De her af Gissler anförte Dage ere maaskee angivne i ny 

Stiil, hvilken, som bekjendt, indförtes i Sverige 1753. 



B. M. Keilhau 

det holder sig oppeiLuften, des mindre sættes 

1 Novbr. 

Jorden i Bevægelse. 

1755. 
Om det bekjendte store Jordskjælv, som den 

1 Novbr. 1755 ödelagde Lissabon, og som spo- 

redes ikke alene i den störste Deel af Europa, 

men ogsaa i Nordafrica og selv i Vestindien, har 

Spidberg (död 1759 som Biskop i Christiansand) 

givet en ”historisk og physisk Relation” i det 

Kgl. Danske Vid. Selsk, Skrifter T. VII. Deraf 

hidsættes de om denne Begivenhed antegnede 

Notitser, som vedkomme Norge. dJordskjælvet 

blev allerede merket i Christiansand Kl. 4 om 

Morgenen, da det dog i Lissabon först begyndte 

Kl. henved 10 (hvilket er omtrent syv Timer se- 

nere). Först havde man i og ved Christiansand 

hört en stærk Susen som af en hæftig Regnskuur, 

da dog Himmelen var gauske klar, hvorpaa en 

Rystelse paafulgte, som satte Meubler og andre 

löse Sager i Bevægelse. Paa ydre Flekkeröe 

vare Stödene hæftigere og ligesaa nogle Mile 

oppe i Landet, dog gjorde de ingen Skade. Det 

synes, at ikke flere end. denne ene Rystelse har 

havt Sted, om hvilken Spidberg lægger til, at 

den vel af den Aarsag ikke blev almindelig be- 

merket, fordi den indtraf paa en Tid, da de 

Fleste endnu sov, og fordi Stödene virkelig hel- 

ler ikke vare meget stærke. Jordskjælvet synes 

i Norge mere at have ytret sin Virkning i Ha- 

vet og i Indsöerne, end paa Landet. En Skip- 

per fra Christiansand, som havde ligget i Vind- 
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stille 16—18 Mile sydenfor Lindesnæs ved det 

Jydske Rev, har berettet, at Söen rundt om 

Skibet brusede, bölgede og toppede sig höit i 

Veiret, at Skibet selv rystedes, saa at man troe- 

de, at det skulde brydes istykker; men at efter 

nogle Minuter alting igjen blev stille. En an- 

den Skipper sammesteds fra laae med sit Skib 

for Auker ved Stavanger, hvor han og fornam 

en ligedan Bevægelse i Havet, hvorved hans Skib 

nær var blevet kastet paa Stranden. Tre Mile 

vestenfor Christiansand findes en Indsöe, kaldet 

Dybe-Vandet, fordi den paa nogle Steder skal 

være overordentlig dyb; i denne Söe begyndte 

mod Ki. 19 Vandet at reise sig ”som de störste 

Bölger i Havet,” med hæftig Brusen flöd det ind 

over Landet, men faldt dog strax igjen tilbage i 

sit sædvanlige Leie. 'Tare-Vandet i Undal reiste 

sig ligeledes med Brusen, og store Træer, som 

havde været begravede paa dets Bund, lösnede 

og kastedes op paa Landet. I Örevandet, en stor 

og dyb Indsöe i Bjelland, blev Vandmassen til- 

deels borte, men kom pludselig tilbage, opbröd 

fra Grunden nedsunkne Træer og Tömmerstokke, 

og kastede dem ind paa Landet. Holsfjorden 

paa Ringerige siges ogsaa at have trukket sig 

bort fra sin sædvanlige Strandbred og derefter 

at være kommet tilbage igjen med voldsom Fart; 

det er endvidere blevet fortalt, at tvende Mænd, 

som i det Samme kom seilende i en Baad, ufor- 

modentligen bleve omringede af höie og brusen- 

de Bölger, at de saae Vandet tætved sig kastes 
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höit i Veiret som en Fontaine, og en blaa Damp 

stige som en Pyramide höit op i Luften, hvil- 

ken Damp antændte deres Seil og fordetmeste 

forbrændte det, o- s. v.*) Ved Skien og Laur- 

vig samt i Tellemarken viste ogsaa Vandene (ved 

de förste Steder Saltsöen?) sig urolige, ja selvi 

Fæmundsöen fornam man overordentlige Bevæ- 

gelser. 

1758. 

Jordsjælv i Lapland (v. Hoff, 1. c., II, P. 404). 

*) Man kan ikke vente andet, end at Beretningerne 'om en saa 

— overordentlig Begivenhed som dette Jordskjælv, ere blevne 
 udsmykkede og overdrevne. At imidlertid virkelig et Slags 

Eruption dengang kan have fundet Sted i Tyrifjorden, 
hvoraf Holsfjorden er en Arm, vil slet ikke forekomme 

usandsynligt, naar man veed, at noget Lignende dersteds 
af 'og til skeer uden nogen saa overordentlig Anledning. Et 

godt Stykke udenfor Skjærdals-Elvens Munding er et Sted 

paa Tyrifjorden, hvor en Vandsöile oftere har været seet at 
fremstige til en betydelig Höide, uden at nogen Aarsag kan 

'angives til dette besynderlige Phænomen. Et meget agt- 
værdigt Vidne har forsikkret mig, at han maatte antage 
Colonnens Höide til to Favne, at den forekom ham af en 

Mands Tykkelse, og at Vandet vedblev at stige saaledes i 
en Tid af omtrent 5 Minuter. Skeer Udbrudet om Vinte- 

ren, saa opbrydes Isen, som man ellers der kjörer over. Bun- 

den af Söen er paa Stedet belagt med Saugspaan, som komme 
ud med Skjærdals-Elven; Dybet vari forrige Sommer (1884) 

omtrent 5 Favne. Efter en om Vinteren foregaaet Eruption 

fandt man 'opkastede Rödder og Træstumper tilligemed de 

lösrevne lisstykker liggende omkring Hullet i Isen, hvilken 

havde en Tykkelse af syv Tommer. En Notits, der for nogle 

Aar siden har været indfört i et af vore offentlige Blade om 

denne Naturmerkværdighed, har jeg ikke kunmet gjenfinde. 
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1763. 

18 Septr. omtrent Kl. 10 Formiddag, to svage Jordrystelser 

i Vesterbotn; en halv Time forlöb imellem dem. 

(Kgl. Sv. Vet. Handl. for 1764, P. 24). 

16, 17 og 18 Decbr., Jordskjæiv i Vesterbotten. Tolv Ry- 

stelser merkedes, den ene noget svagere end den 

anden, men nogle dog saa stærke, at Jorden og 

Husene bevægedes. I Jorden opkom Revner, som 

man om Vaaren efter fandt af nogle hundrede 

Favnes Længde og 2 til 8 Alens Dyb. Provsten 

Högström i Skellefteå, som har berettet om dis- 

se Jordskjælv (1. c.), fortæller, at Folk, som vare 

ude paa Marken under en af de stærkeste Ry- 

stelser, saae en Ild eller Lysning fremkomme, i 

det Jorden revnede. Högströms Mening er ellers, 

at Jordskjælvene, som indtraf i 13 til 21 Gra- 

—ders Kulde, have havt sin Aarsag i den frosne 

Jordbunds hastige Sammentrækning. 

? 1765. | 

”Den 10 Novbr. hörtes (paa Söndmör) stærk Susen i Luf- 

ten, og da en Time efter fulgte Storm og 

Blæst, meente Mange, at det var et saakaldet 

Veirbrest, som vel neppe bliver andet end Jord- 

skjælv, i det Fald, naar det sætter Luften mere 

end Jorden i Bevægelse.” (H. Ström, meteorol. 

lagtt. paa Söndmör, i det Kgl. Danske Vid. S. 

Skr. D. XI, P. 423). 

| 1766. 

2 og 24 Januar, Jordskjælv paa Söndmör, hvorved Huse og 

Vinduer rystede (1. c.). 
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1767. | 
”Natten til 22 Septbr. hörtes (paa Söndmör) en Susen. 

der ligesom kom op af Jorden, hvorpaa strax 

fulgte temmelig stærk Rystelse to Gange i Rad, 

og i en Minuts Tid.” (1. e.) 

| 2 1768. 
”Den 4 Septbr. hörtes (fremdeles paa Söndmör) kun en 

Surren i Luften uden Rystelse, og” | 

> DØ 
”Natten til 25 April en stærk Lyd, som man ikke vidste en- 

ten det var Jordskjælv eller Torden.” 

1771. | 

”Natten til den 19 Decbr. atter en liden Rystelse, og” 

1773. | 

”endelig den 24 Marts ligeledes. De fleste af disse Jord: 

skjælv have gaaet fra S. O. til N. V., alle have — 

havt mildt Veir og sydlig Vind ifölge med sig 

og da man 1766 havde tre Gange Jordskjælv, 

er det 'troligt, at samme ikke have gjort lide 

% 

ig 

til den stærke Varme, som indfaldt i samme 

Aar. Hvad deres Virkning paa Barometeret an- 

gaaer, da har samme gemeenlig synket 1 Linie 

eller 2, enten nylig för eller efter, men strax 

derpaa steget igjen.” (1. c.) 

1777. 

14 Novbr., Jordskjælv i Sundswall (v. Hoff, 1. c., P. 404). 

14 Juli, i Sverrig (1. c.) 

21 Septbr., i Bergen (1. c.). 
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1780. 

27 Septbr., Jordskjælv i Christiania (1. c.). 

15 OQctbr., 

223 Mai. 

i Torneå (1. c.)» 

| 17892. 
Pehr Hellzén, i sin Tid Lector i Mathematik 

ved Gymnasiet i Hernösand, beskriver i Sv. Vet. 

Ac. Hand. for 1783 en merkelig Revolution, som 

paa foranförte Dag foregik ved Indsöen Brusjön ved 

Indals-Elven. Han tvivler ikke paa, at et Jord- 

skjælv har havt Deel i denne Hændelse, hvorved 

Knald som af Torden hörtes, hvorved en Dam 

kastedes i Veiret, Skorstene sank ned i deres 

Grundvold, m. m., hvilket Alt, efter de anförte 

Omstændigheder, dog hellere synes ikkun at have 

været Særsyn ved et særdeles betydeligt Jord- 

fald og de forud for dette gaaede Operationer 

af Vandene paa det löse Terrain, som omgiver 

Söen og udgjör dens Bund. 

13 Ocibr., Jordskjælv i Bergen (v. Hoff, 1. c.). 

1783. 
15 Juli, i Öster-Gotland (1. c.)» 

1786. 

30 Juli, i Norge (1. c.). 

22 ad i Christiansand (1. c.). 

1788. 

2 August, i Stavanger (1. c.). 

8 Decbr., i Aarhuus (1. c.). 

1789. 

v. Hoff (1. c., P. 388) ideen for dette Aar: 

Jordskjælv i den sydlige Deel af lisland, hvorved den 

nye Strokr, siden en af de berömteste hede Kilder . 
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paa Öen, fremkom. ”I samme Aar Jordskjælv i 

Stavanger, Aarhuus (?) og Gurdal (?) i Norge, 

i Edinburg og Cromarty i Skotland, paa nögle 

Steder i Tydskland og i Italien; den 6 Septbr. 

Udbrud af Vesuv.” DB 

1793? — 

1 Januar, Jordskjælv i Christiansand. (Mundtl. Medd.). 

1803. | 
24 Juli, Jordskjælv i det sydlige Norge. I Christiania 

meldes det at være fornummet Kl. 11 om Aftenen 

som et meget föleligt Stöd med foregaaende Bul- 

der, der lignede "Torden; Directionen skal have 

været fra Ö. til V. (Intelligents-Sedl., 1823, No. 

30, Till). I Laurvig föltes det svågt, og, som det 

syntes, gaaende fra N. til S. Den der optegrede 

Tid var Kl. 112; en surrende Bevægelse i Luften, 

vedvarende omtrent 2 Minuter, medfulgte. ”Elec- 

trometeret tilkjendegav en höi Grad af Electri- 

eitet i Luften.” Therm. +16 R. (l.c., No. 31). 

1899. 

19 Januar, Jordskjælv i Vestgotland (Keferstein 1. c., P. 

328). 

1810. 

v. Hoff (1. c., P. 388): ”24 Octbr. Jordskjælv 

i Egneén ved Hecla, bemerket til Reykiavik. — 

I samme Aar og Maåned i Norge og Tydskland; 

allerede i Juni i Öster-Gotland.” 

18IL. 

7 Juli Jordskjælv i Norge (1. c., P. 405). — ”Den 4 Juli, 

5 August og 10 Septbr. skal et Bjerg i det nord- 

lige Norge have udkastet Ild,” heder det hos Ke- 
— 



om Jordskjælv i Norge. 99 

ferstein (1. c., P. 330), hvor det derhos er an- 

merket, at Jordsjælv indtraf paa disse tre Dage 

i Lapland. Det Sidste er maaskee det Sande i 

den af Forf. benyttede Beretning. - 

1814. 

I Septbr. merkedes i Saltdalens Præstegaard og i de om- 

liggende Egne et Jordskjælv, som efter Pastor 

Sommerfeldts Beretning (i Rigstidenden for 1819 

No. 83) var stærkere end det, der fandt Sted 

den 31 August 1819, hvorom strax nedenfor. 

Det yttrede sig först om Natten, og siden næste 

Dag svagere et Par Gange. 

1816. 

I Marts, Jordskjælv i Askersund i Sverige (Hoff, 1. e.). 

| | 1819. | 
17 Januar Kl. mellem 1 og 2 Eftermiddag, Jordskjælv i 

Aamodt i Österdalen. Det ”meldte sig med en 

stærk Durren eller Rumlen, hvilken, efter de Fle- 

stes Udsigende, gik i en Direction fra V. til Ö., 

hvorpaa fulgte en kort Jordrystelse, som paa nogle 

Steder dog var saa stærk, at Vinduerne rystede 

og Meubler i Husene bleve bevægede.” (Rigsti- 

denden for 1819, No. 10). 

18 August, paa Voss, fem Jordrystelser mellem Kl. 93 og 

114 om Formiddagen; den förste var stærkest, 

og Drönnet deraf (?) lignede aldeles Lyden af en 

over Steenbroen hurtigt farende Vogn. Barometeret 

viste 28, 4, Therm. +18, 5; Vinden var nordlig 

og Luften skyet. (Rigstidenden for 1821, No. 

%. | 
G 2 
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Den 31 August indtraf et af de stærkeste Jordskjælv, som 

man -kjender i Norge. Det synes især at have 

rystet Salten og Helgeland i Nordlandene. Fra 

Saltdalen indlöb fölgende Beretning fra Hr. Pa- 

stor Sommerfeldt (Rigstidenden for 1819, No. 83): 

| ”Om Eftermiddazen Kl. 21 bleve vi ganske 

pludselig skrækkede ved en Duur, lig Torden, 

hvorved tillige Huset rystede saa stærkt, at Vin- 

duerne klirrede, og Gulvet syntes at have en 

bölgeformig Bevægelse, naar man gik over det. 

Rystelsen syntes at komme frå S. V., og at dra- 

ge sig udad Fjorden. — Veiret var meget varmt, 

uden klart Solskin, og stille. Det var ellers den 

förste nogenledes klare Dag i de sidste & Uger, 

i hvilke her bestandig har hersket sydvest Vind 

med Regn. Rystelsen varede omtrent 6 Minuter, 

aftog successiv, hvorved man merkede Duren læn- 

gere, end man merkede Bevægelsen. Af det over 

Præstegaarden beliggende höie Fjelds Fod ud- 

rinder en Bæk af to Kilderi selve Bjerget. Van- 

det i denne blev nu aldeles hvidt af Leer, hvil- 
ken Jordart ikke findes ved dens Bredder; hel- 

ler ikke pleier dette i nogen lignende Grad være 

Tilfældet selv ved Vaarflommen. Ved nær- 

mere Undersögelse fandtes da, at Vandet saa- 

ledes udsprang af Bjergets Fod, hvilket synes 

tydelig at vise, hvorledes Rystelsen har virket i 

Jordens Skjöd. Kl. henved 5 kjendtes igjen en 

aldeles svag Bevægelse, hvorved Lyden var stær- 

kere. Som jeg sidder og skriver dette, begyn- 

der en ny Rystelse, Kl. 7, 5 Min. Den var sva- 
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gere end den förste, og varede 3 Minuter; dog 

rystede Huset.” — — 

Paa Luuröei Helgeland iagttoges dette Jord- 

skjælv aff Hr. Dass, som siden har optegnet de 

særdeles hyppige Rystelser, der forefalde i denne 

gn (see nedenfor). Saavidt det kunde skjönnes, 

vik Jordskjælvets Retning fra S. til N.; ikke alene 

Husene rystede, men ogsaa de omliggende Fjel- 

de, fra hvilke store Stene faldt ned, saa at de 

omgaves af et Steenstöv, som om de vare ind- 

hyllede i Taage. Adskillige Kilder, der udspringe 

ved Foden af Bjergene, bleve uklare, som om 

de vare blandede med Melk, og deres Vand var 

indtil paa tredie Dag udrikkeligt endog for Krea- 

turene. Vandet havde en Svovllugt, hvilket man 

merkede paa flere Steder. Rystelsen selv varede 

omtrent 10 Minuter (?!), siden fölte man et Stöd 

hver Time lige til Kl. 7 den fölgende Morgen, 

men paa det Sidste svagere end i Förstningen. 

Endnu hæftigere synes Rystelserne at have 

været i Hemnæs inde i Ranen. Rigstidenden 

for 1819, No. 99 har herom Fölgende: 
”Hölge indlöbne Efterretninger föltes ogsaa 

i Hemnæs Præstegjæld i Nordlandene, Kl. 21 Ff- 

termiddag den 31 August, en usædvanlig stærk . 

Jordrystelse, der ledsagedes af en huul Duren, 

der lignede en mat Torden; dog var denne matte 

Lyd langt stærkere end det stærkeste Torden- 

skrald. Under denne Duur, som vedvarede om- 

trent en 10 Minuter, deels för, deels efter og især 

efter Jordrystelsen, bævede Jorden overmaade 
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stærkt i 4 Minuter, saa at man troede, at Vin- 

duerne vilde indstyrte; Melken, som efter Skik 

opsættes paa Rækker under Loftet i Bondens 

Stue, sqvulpedes ud af Trougene; paa nogle Steder 

toge Skorstenene Skade. Stor-Elven i Moe Annex 

oprörtes som i den stærkeste Storm. Paa flere 

Steder saaes VandetdeelsiFlvene, deels 

paa Ranen-Fjord, at stige op som et 

Springvand, hvilket Særsyn ledsagedes af en 

i den stærkeste Storm sædvanlig Sögang, skjönt 

ingen Vind herskede i Luften. Efter Lyden af 

Duren syntes Rystelsen at gaae fra Östen til Nor- 

den, og Jordskjælvet föltes 5 til 6 Gange samme 

Dag og fölgende Nat, dog langtfra ikke saa hæf- 

tigt. Det Besynderligste ved dette Jordskjælv 

er, at i 4 til 5 Uger hörtes Lyden næsten dag- 

lig, dog altid ledsaget af en ulige mindre Jord- 

Bevægelse end den förste Gang. Sidste Gang 

den med Vished er bemerket, var den 20 Qctbr. 

Veiret har overhoved i dette Aar været overmaade 

mildt, og vi have ei vidst af Frost for i de tvende 

sidste Dage af October Maaned. — Ved det Jord- 

skjælv, som Natten til I Septbr. blev fornum- 

met, sank paa Gaarden Storstrand ved Rans- 

Fjorden en Ager af en Töndes Udsæd i Afgrun- 

den; siden faldt Stykke for Stykke, saa at der 

af Mandens dyrkede Land er udfaldet 200 Alen, 

hvorved der dannedes et Leerfald af 30 Alens 

Höide. — — Den förste nedsunkne og til Vand 

forvandlede Ager kom ved en mindre Jordrystelse 

op igjen nogle Dage efter. Strandbredden er 



om Jordskjælv i Norge. 103 

opfyldt med Leer, der danner en langt udskik- 

kende Odde.” 

Det samme Jordskjælv merkedes paa Stats- 

bygdens Præstegaard, omtrent 2 Mile fra Trond- 

hjem, Kl. 31 Eftermiddag den 31 August. Be- 

retningen derom (Rigstidenden for 1819, No., 78) 
siger, at det delede sig i tvende Stöd, af hvilke 

det förste, der varede 2 til 8 Min., var böl- 

vende fra 8. til N.; det andet, der varede 1 Minut, 

'var svagere og kun skjælvende; imellem begge 

var en Pause af 1 Minut. 

Paa Frosten, 2 Mile Nordost fra Hjem 

blev Rystelsen ligeledes bemerket, og endelig 

fölte man den ogsaa i Trondhjem selv, men her 

svagest. (Rigstidenden for 1819, No. 85). I Trond- 

hjem havde Rygtet sagt, at Jordskjælvet var ble- 

vet. merket i Christiania, men dette bekræftes 

ikke ved nogen herfra directe meddeelt Efterret- 

ning. I Hr. Prof. Esmark'si Rigstidenden indryk- 

kede Meteorologiske Iagttagelser omtales heller 

ikke noget Jordskjælv ved denne Tid. 

28 Septr., paa Luuröen, et svagt Stöd. 

29 — sammesteds, et svagt Stod, 

16 Octbr., smst., ligeledes. 

20 — i Hume. see ovenfor. 

10 Novbr., paa Luuröen, et stærkt Stöd. 

21 — smst., et svagt Stöd. 

& Decbr., smst., ligeledes. 

WW — 

& Januar, smst., ligeledes. 

smst., ligeledes. 

1820. 
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10 Januar, smst., ligeledes. 

12 — smst., et stærkt Stöd. 

19 — paa Voss, et temmelig stærkt og vedvarende 

Jordskjælv Kl. 6 om Morgenen. Barometeret 27, 

1, 4, Therm. —6; Vinden sydvestlig og Luften 

skyet. (Rigstidenden for 1821, No. 20). 

20 — paa Luuröe, et stærkt Stöd. 

29 — smst., ligeledes. 

8 Febr., smst., et let Stöd. 

2 April, smst., et stærkt Stöd. 

17 — smst., et stærkt Stod. 

11 Juni, smst., et let Stöd. 

10 August, smst., fire lette Siöd. 

18 — smst., to lette Stöd. 

20 — 

21 — 

22 — smst., hver Dag et let Stöd.. 

14 Septbr., 

10 Octbr., 

1821. 

3 og 4 Febr., Jordskjælv i Bergen. Merfra skrev man (Rigs- 

tidenden for s. A., No. 15): ”Heri Byen og dens 

Omegn sporedes et ikke ubetydeligt Jordskjælv 

Natten til den & Febr., Kl. imellem 1 og 2, hvor- 

paa fulgte Uveir fra Vest med Haglbyger hele 

Dagen. Den 4 var Veiret stille og smukt för 

Middag, men Kl. 121 skede en af de hæftigste 

Jordrystelser, Anmelderen har fölt; den varede 

sikkert I Minut, og Kl. 8 om Aftenen skede at- 

ter to Stöd, omtrent 6 til 8 Minuter mellem hvert, 

og hvoraf det förste var det stærkeste, dog ei 
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som hiint ved Middagstid. De syntes alle at 

trække sig fra N. til S. Natten gav en stærk 

Nordvest-Kuling med svære Ilinger”.... Fra Vofs 

indlöb ligeledes Ffterretning om, at to Jordry- 

stelser, den förste stærkere end den sidste, og- 

saa der vare bemerkede omtrent Kl. 8 om Afte- 

nen; Barometeret 27, 9, Therm. + 1, Vinden 

N. V., Luften skyet (Rigstidenden for 1821, No. 

30). 

6 Febr., paa Vols, svagt Jordskjælv Kl. 71 Aften. Baro- 

meteret 28, 3, 2, Therm. + 2, Vinden S. V., 

Luften taaget (1. c.). 

22 Febr., paa Vofs, ”overmaade stærk Jordrystelse,” KI. 

| 31 Eftermiddaz. Barometeret 28, 9, Therm. 

—1, 5, Luften stille og taaget. Alle disse paa 

Vofs merkede Jordskjælv troedes at have havt 

deres Retning fra Vest til Öst (1. c.). 

9 Mai, 

25 Juli, paa Luuröen, hver Dag et let Stöd. 
10 Septbr., 

12 — 

| 1822. 

4 Mai, paa Luuröen et let Stöd. 

8 — smst., ligeledes. 

10 Septbr., i Carlstad, stærkt Jordskjælv med underjor- 

disk Torden, og ledsaget af Stjerneskud (Kefer- 

stein, 1. c., P. 340). 

I Noybr., svage Jordstöd ved Norrtelge og ved hele den 

nordlige Kyst af Östersöen, ledsagede af rullen- 

de Larm. (Keferstein, I. c., P. 342). 
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1823. 

6 Januar, Jordskjælv i Bergen (Kefersiein, 1. c., P. 342). 

Hverken Rigstidenden eller Morgenbladet omta- 

Jer dette Jordskjælv; Angivelsens ope Kilde 

er mig ubekjendt. 

9 — paa Luuröe, et Stöd. 

10 — smst., tre Stöd. 

24 — smst., et Stöd. 

25 — smst., to Stöd. 

27 — smst., et let Stöd. 

29 — Jordskjælv i Norrtelge (Keferstein, l.c., P, 942). 

30 — paa Ålands-Öerne, mellem Kl. 11 om Afesen og 

Midnat, et hæftigt Jordstöd ledsaget af under- 

jordisk Larm. Paa samme Dag fölte man en Jord- 

rystelse i Nortelge i Sverige, 11 Mile fra Ålands- 

Öerne. (v. Hoff, i Poggend. An., 9 B., P. 589). 

23 Febr., paa Luuröen, to Stöd. (Paa samme Dag Jord- 

skjælv i Hannover? v. Hoff, 1. c. P. 592). 

19 Marts, smst., to Stöd. 

24 — smst., to stærke Stöd. 

6 Mai, smst., et Stöd. 

8 Octbr., smst., to Stöd *). 

9 — smst., tre Stod. 

11 — smst., et Stöd. 

*) I det paa Luuröen roligt henlöbne Mellemfrist fra 6 Mai til 8 
Octbr., havde Vulkanen Kötlegiaa paa [island Eruptioner, 

nemlig i Juli fra 1 til 15 (v. Hoff, 1. c., P. 596). I Mel- 

lemtiden mellem 12 Septbr. 1821 og 4 Mai 1822 havde Eya- 

fjelds Jökul et hæftigt Udbrud, fra Decbr. 1821 til 1 Febr. 

1822. (Keferst. 1. c., P. 398). 
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16Novbr., 

17 — bJordskjælv i Christiania; paa sidstanförte Dag 

24 — —Jogsaa i ”Friedrichstal, Moss og Westernæs”? 

(Keferstein, I, c., P. 848). 

24 Noybr., i Stokholm og paa nogle Steder i Dalarne, sva- 

ge Jordstöd, ledsagede af en dump Lyd, som syn- 

tes at komme ned fra Luften (v. Hoff, 1. c., P. 

660). 

1824. 

28 Januar, 

30 — 

7 Febr., )paa Luuröe, daglig et Stöd. 

12 Marts, 

27 — 

4 Mai, 

24 August, smst., et stærkt Stöd. 

5 Septbr., smst., et Stöd. 

8 Decbr., smst., tre Stöd. 

| 1825. 

18 Januar, smst., et Stöd. — Ifölge v. Hoff (Pogg. An., B. 15, 

| P. 363) merkedes Jordstöd sydlig paa Ilisland 

den 20 Januar, og i samme Maaned har man li- 

geledes fölt dem paa Nordlandet sammesteds. 

3 Febr., paa Luuröe, et Stöd. 

4 — sammesteds, et Stöd. — Paa dissse tvende Dage i 

Febr. var det, at Nordsöen, under en rasende 

Storm fra Nordvest, bröd ind paa Danmarks, 

Tydsklands og Hollands Kyster, og anrettede de 

frygtelige Ödelæggelser, som ådersteds endnu ere 

i frisk Minde. (Cfr. v. Hoff, I. c., P. 273). 
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3 Febr., paa Luuröe, et Stöd. 

7 — småst., et Stöd. 

17 April, smst., fire lette Stöd. 

1826. 

23 Januar, smst., et stærkt Stöd. 

21 Febr., smst., et Stöd. — Paa samme Dag Jordskjælv i 

Torneå, hvorom det heder hos v. Hoff (Pogg. An., 

B. 18, P. 41): ”Efterat der den 20 i næsten 24 

Timer havde blæst en hæftig Storm fra Syd, ind- 

traf, ved klar Himmel og stille Luft, den 21 KI. 

9 Aften, et Jordskiælv, der varede et Minut, gik 

fra Syd mod Nord, og var ledsaget af en i Be- 

gyndelsen sagte og dump Lyd, som siden gik 

over til en raslende Larm. Alle Bygninger vak- 

lede.” Det er Skade, at Hr. Dafs ikke har an- 

tegnet Klokkeslettet, naar det paa denne Dag 

paa Luuröen bemerkede Jordskjælv indtraf. 

22 Marts, paa Luuröe, et Stöd. 

22 April, smst., et Stöd. — (”Hælftigt Jordskjælv i Granada 

i Spanien. Dette Datum er tvivlsomt.”  v. Hoff, 

L. c., P. 43). 

20 Mai, paa Luuröen, et Stöd. 

21 Juli, smst., et Stöd. 

7 Septbr., smst., to Stöd. 

5 Novbr., smst., et Stöd. 

2 30 Decbr. — Motala-Elv i Östergotland stimdsdid pludselig 

til den 31 om Aftenen, saa at man imidlertid kun- 

de passere den törskoet. Om Aarsagen har væ- 

vet et Jordskjælv, er imidlertid höist uvist. (See 

v. Hoff, I. c., P. 54). 
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1727. 

7 Marts, 

i | | 
å dg paa Luuröe, hver Dag et Stöd. 
il Mai, sl 
17 — 

18 — smst., fem Stöd. 
pr 

28 — : smst., hver Dag et let Stöd. 

29 — 

2 Juni, smst., tre Stöd. 

d — smst., to Stöd. 

JØ 

5 — )smst., daglig et Stöd. 

6 Fr Å 

T Juli, smst., to Stöd. 

8 — smst., et Stöd. 

11 — smst., et Stöd. 

25 Septbr., smst., to Stöd. 

26 — smst., to Stöd. 

21 Octbr., 

å | 

= Mk Jerista daglig et Stöd. 
22 Noybr., 

24 —- 

29 — 

1828. 

3 Januar, smst., et Stöd. (Paa samme Dag, efter Middag, 

to Jordstödi Abruzzo i Italien. v. Hoff, I. c., B. 

25, P. 59). | 
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6 Febr., | 

EE paa Luuröe, daglig et Stöd. 
1 Marts,, 

d — smst., et stærkt Stöd. 

4 — smst., to Stöd. 

d — smst., tre svage Stöd. 

1829. 

18 til 19 Marts om Natten, i Malung i Dalarne, hæftigt Jord- 

skjælv ledsaget af stærk Suseni Luften. (v. Hofr, 

L c., B. 29, P. 418). | 
4 Juni, paa Luuröen, et svagt Stöd. 

3 August, sammesteds, to Stöd. 

17 August. Et temmelig stærkt Jordstöd merkedes i Go- 

tenborg, paa Amager, i Kjöbenhavn og paa et 

i Egnen ved Dobberan for Anker liggende Damp- 

skib. (Pogg. An., B. XXIX, P.433). 

9 Octbr., paa Luuröen, to Stöd. 

16 Novybr., smst., to Stöd. 

19 — smst., et svagt Stöd*). 

1834. | | 
21 Marts, i Ranen paa Helgeland, Kl. 121 Midnat, tem- 

i melig stærkt Jordskjælv, der gjentoges Kl. & Ef- 

termiddag. Væggene knagede og Dörene rystede, 

hvorpaa fulgte et stærkt Snefald; Therm. viste 

09 og Barom. 26, 8, 5 om Aftenen den 16; derimod 

om Morgenen den 17 viste Therm. — 42 og Barom. 

*) Her ender den mig ihændekomme höist merkelige Forteg- 

nelse af Hr. Dafs; det er at haabe, at dens Fortsættelse 

siden vil kunne leveres. 
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27, 2,4. (Morgenbl. for 1835, No. 66. Mon ikke 

en Trykfeil er indlöben i Dato-Angivelserne ?). 

Mellem 16 og 17 August, omtrent ved Midnat, merkedes ved 

Christiania et svagt Jorskjælv, som paa andre Ste- 

der i Landet yttrede sig hæftigere. Morgenbla- 

det for dette Aar indeholder fölgende Beretnin- 

ger: a. Fra Hvidesöei Tellemarken (No.256). 

”Natten imellem den 16 og 17 August, Klokken 

omtrent 121, fornam Beboerne af Gaarden Moen 

her i Præstegjældet et hæftigt Jordskjælv, der 

vækkede dem op af deres Sövn. Der merkedes 

tvende Stöd med nogen, dog ubetydelig Mellem- 

tid. Efterat det förste Stöd, der varede omtrent 

eet Minut, var forbi, hörtes der en forunderlig 

Susen og Bragen saavel i Huset som udenfor. 

Medens denne varede, stod en af Beboerne op, 

og gik ud for at see, hvad det var, men da han 

kom ud, baade saae og hörte han, at Tagstenene 

paa Husene bævrede, hvilket og var Tilfældet 

med et lidet Bröndhuus, hvori Vandet skvulpede 

omkring.” En Anden, som ogsaa var staaet op 

for at erfare hvad der var paafærde, hörte og 

saae en Rulle i fuld Bevægelse. ”Beboerne for- 

sikre med Bestemthed, at der medgik 2 til 5 Mi- 

nutter til begge Stödene. Ogsaa paa Gaarden 

Midsund, der ligger omtrent 2000 Alen fra Moen, 

havde nogle af Beboerne til samme Klokkeslet 

merket Jordskjælvet, hvorimod. Beboerne paa 

en anden Gaard, der ligger mellem Moen og Mid- 

sund, Intet havde fornummet. — — Dette troer 

man fortjener at komme til offentlig Kundskab, 
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saa meget mere, som det netop var samme Nat 

og samme Tid, nemlig Natten imellem den 16 

og 17 KI. 122, et Jordskjælv merkedes i Dram- 
men.” — b. Fra Söndmör (No. 255). ”Natten til 

17 August KI. nogle Minuter over 12, indtraf her 

i Egnen et Jordskjælv af de betydeligste, som 

Nogen kan erindre sig. Folk vaaznede af Sövne 

ved Leiets Bevægelse, og Vinduer, Döre og Ka- 

kelovne m. m. klirrede, saa at det tydelig hörtes. 

Man antog, at det varede henved eet Minut.” 

—e. Fra Trondhjem (No.253). ”Ogsaa her 

Miil fra Trondhjem) bemerkede mån Jordskjæl- 

vet Natten mellem 16 og 17 August, Kl. mel- 

12 og 1, i den Grad, at Sengen rystede, Huset 

knagede, Vinduerne klirrede og Döre sprang op- 

Luften var ganske stille, og Natten maanelys.” — 

d. Fra Læssöei Guldbrandsdalen (No. 255), 

hvorfra der skrives, at dette Jordskjælv ligeledes 

var iagttaget dersteds, omtrent Kl. 102 (2) Aften, 

men at det var svagere, end det, der indtraf den 

S Septbr., hvorom nedenfor. — e. FraÖsterda- 

len (No. 256). ”Jordskjælvet Natten til den 17 

August var i Elverum i Österdalen ledsaget af 

et sjeldent Luftsyn, som ikke synes andetsteds 

at være blevet bemerket. En Mand, som paa den 

Tid af Natten tilfældigviis kjörte ledsaget af en 

Skydsdreng paa Landeveien, giver derover föl- 

gende Beskrivelse: vi omstraaledes pludselig af 

en saa overvættes Klarhed, at vi begge, saa at 

sige, tabte Bevidstheden, og at vort Syn blev 

blændet, at vi ikke kunde see Hesten, som vi kjörte 
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med. Da vi omsider fik Synet igjen, viste der 

sig höiest paa Himmelen, der ellers var klar og 

stjernefuld, en tyk, gylden og ligesom gnistrende 

Stribe, der i synlig Længde omtrent kunde være 

10 Alen. Den stod længe uforandret, men svandt 

omsider hen fra Midten af, medens Eunderne 

længst bleve synlige.” — f. Tvende Beretninger fra 

Bergen, af hvilke den förste (i No. 258), fra 

Bergens Stad, anmelder, at Jordskjælvet sporedes 

der Kl. 121 om Natten, at det var temmelig stærkt 

og varede omtrent 6 Secunder. Herhos tillæg- 

ges: ”Barometeret havde hele otte Dage iforveien 

aldeles ikke forandret sit Standpunkt. Ogsaa i 

Bergen, der er bekjendt for sit regnfulde Kli- 

ma, har denne Sommer været ualmindelig varm 

og tör; Foraaret derimod meget regnfuldt.” 

Den anden af disse Beretninger er fra Hr. Provst 

N. Herzberg i Hardanger.  ”1834, 17 August, 

Morgen Kl. 121 omtrent, merkedes her paa Ul- 

lensvangs Præstegaard og i hele Omegnen et Jord- 

skjælv, vedvarende nogle Secunder. Sengene ry- 

stede; en Vandflaske paa et Bord klingede; Sjæ- 

rene (Skaderne), som hvile under Tagrenderne, flöi 

op i Træerne og skvaldrede; Stödet syntes at 

gaae fra N. V. til S. 0.; det var stille og klar 

Himmel. Barometeret 28—2—5, Therm. +13. 

En Ildkugle saaes at flyve fra Ö. til V. — En 

Mand paa en Jagt i Samlefjord saae Ildkuglen 

farende; det forekom ham, som at den kastede 

Gnister ned paa Flagerne (Dækket) af Jagten, 

men ingen Benidelsemenlk get Jagten 
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skjalv ikke. — Fra Bergen er mig af en opmerk- 

som lagttager berettet, at Sengene rystede, at 

Ildkuglen saaes, at Himmelen var klar, at Baro- 

meteret forandredes ei, at Maanen var röd. Om 

Bevægelse i Söen har jeg Intet hört, undtagen at 

bemeldte lagttager beretter, at en Nordfar-Skip- 

per, som samme Nat, mellem 12 og 1, den 17 

August passerede Forbjerget Stat, fölede et Stöd 

paa Jagten, som om den havde seilet paa et Skjær. 

Saavidt ellers spörges, er dette Jordstöd merket 

vidt og bredt, til Fjelds og Fjære, i Söndre- og 
Nordre-Bergenhuus Amt.” 

28 August om Morgenen fornam man paa Gaarden Ruim 

i Hvidesöe en Jordrystelse, der tvendé Gange, 

nemlig Kl. 7 og Kl. 9, satte Huset og nogle Meub- 

ler ien dirrende Bevægelse. (Morgenblådét for 

1834, No. 250). Å 
3 Septbr., Jordskjælv bemerket paa mange Steder i det syd- 

lige Norge. I og ved Christiania fölede man 

Rystelsen omtrent Kl. 8 om Aftenen; den an- 

gives af Nogle at have været temmelig stærk, saa 

at Dörene paa endeel Steder sprang op og Ma- 

lerier paa Væggene vare i Bevægelse. Rystel- 

sen er bleven berettet at have været bölgeformig 

i Retningen fra Öst mod Vest, og at have varet 

omtrent et halvt Minut; den skal, ifölge Rigs- 

tidenden (No.90, 1834), have været meest mer- 

ket paa den nordre og östre Kant af Staden. (See 

ogsaa Morgenbladet No. 248 og Handelstidenden 

No.934). Hverken dette Jordskjælv eller det den 

17 August viste den mindste Indflydelse paa Ba- 
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rometerstanden, som i denne Tid var meget stadig. 

Paa det astronomiske Observatorium sporedes Ry- 

stelsen ikke, livorimod man fölede den paa Munke- 

dammen, som ligger paa et meest af Leer bestaaende 

- Alluvium, der just her grændser ind til Obser- 

vatoriets ophöiede, af Leerskifer og Rhombepor- 

phyr bestaaende Klippegrund. Dette Forhold 

erindrer om, hvad man i en langt större Maale- 

stok erfarede ved Jordskjælvet i Calabrien 1783. 

Den granitiske Bjergkjede, som löber fra N. mod 

S. gjennem Calabrien, blev kun lidet rystet; men 

man bemerkede, at en stor Deel af Stödene, hvilke 

bleve forplantede med en bölgeformig Bevægelse 

fra V. mod Ö. gjennem de nyere, överstliggende, 

især af Kalkmergel og Leer bestaaende Lag, bleve 

særdeles hæftige, i det de naaede disse Lags 

Sammentræfspunkt med Graniten, som om en Re- 

action var opstaaet der, hvor de vegere Skikters 

- bölgeformige Bevægelse pludselig blev standset 

imod de fastere Bjergarter. Jordskjælvet ved Chri- 

stiania har dog paa andre Punkter ogsaa rystet 

Klippegrunden; saaledes blev det bemerket af 

Hr. Prof. Maschmann paa Landstedet Sköien, 

hvor Husene hvile paa Leerskifer og Kalksteen. 

Ved Mofs fornam man Jordskjælvet paa Gaar- 

den Grimsröd paa Gjelöen; Kl. var omtrent 8; 

Rystelsen varede omtrent 1 Minut; Meubler og 

Döre bevægedes stærkt. (Morgenbladet No. 257). 

I Eidsvold, hvor Jordskjælvet lizeledes mer- 

kedes Kl. 8, var det saa stærkt, at Præstegaardens 

temmelig svære Byguing, indenifra at te til, bevæ- 
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gedes i alle sine Sammenföininger, som det lod 

til fra N. V.; Klokker sattes i Bevægelse og Vin- 

duer klirrede. Det varede 6—10 Secunder vel 

uafbrudt, men dog, som det lod til, i to Stöd, 

hvoraf det sidste var det stærkeste. Folk paa 

Marken og paa den anden Side af Vormen for- 

nam det ogsaa. Veiret var nogenlunde klart, 

med Luftning fra Syd; Temperaturen snarere 

mild end kjölig (Morgenbladet No. 249, 1834). 

log ved Porsgrund fornam man tre Stöd, 

hvilke, som man syntes, optoge en Tid af omtrent 1 

Minut i det Hele; Jordskjælvet ledsagedes af en 

Susen eller dump Lyd i Luften. Vandet i Pors- 

grunds Elven var om Eftermiddagen usædvanlig 

höit, og paa Nordsöe i Tellemarken skal Vandet 

henimod Aften være steget over en halv Alen 

lodret, i ringere Tid end 1 Time. Man var dog 

ikke enig om, hvorvidt dette alene kunde tilskri- 

ves Jordrystelsen, eller om det ikke meget mere 

foraarsagedes af langvarigt Regn og deraf föl- 

gende Vandflom. Ogsaa ved Sökysten, f. Ex. ved 

Laurvig, fornam man Rystelsen, og man vil og- 

saa have sporet den ombord i Fartöier i Chri- 

stiania-Fjorden. (Beretning i Handelstidenden 

No. 935). 

Fra Hvidesöe indlöb fölgende Efterretning 

(Morgenbladet No. 260): ”Atter har man her i 

Egnen fornummet et Jordskjælv, der synes at 

have været baade stærkere, længere vedvarende 

og at have strakt sig videre end det, der ind- 

traf Natten mellem den 16 og 17 f. M. Paa de 
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samme Gaarde, som forrige Gang, og desu- 

den paa flere, sporedes der den 8 Septbr. om 

Aftenen Kl. 74 en Jordrystelse, der var saa stærk, 

at Beboerne paa en af Gaardene ikke fandt 

det raadeligt at forblive i Huset, men samtlige 

sprang ud i Gaardsrummet, da Væggene knagede, 

Vinduerne dirrede og Meublerne löftedes i Vei- 

ret. Iblandt disse var der en stor, tung Egedrag- 

kiste, der blev saa hæftig rystet, at tvende tykke 

Jernhaandtag paa Siderne hævedes, og faldt ned 

igjen med stærk Allarm. Ikke alene her, men og 

i Nabo-Præstegjeldene, f. Ex. i Nissedal, spo- 

redes Jordskjælvet til samme Tid. Fra Præste- 

gjeldene Hitterdal og Böe i Nedre-Tellemar- 

ken haves tillige Underretning om det Samme; 

i Böe var Jordrystelsen saa stærk, at Beboerne 

paa en af Gaardene heller ikke vovede at blive 

inde i Huset, men ilede ud.” 

FraLæssöe skrev man (Morgenbl. No. 255): 

Onsdagen den 8 Septbr. Kl. 8 Eftermiddag mer- 

kedes her og i Omegnen et temmelig stærkt Jord- 

skjælv, som varede omtrent 2 til & Minuter; Stuen 

skjalv, saa at man fölede Gulvet under sine Föd- 

der at bevæge sig; Lyden var saa stærk, at den 

lignede den af en Vogn, der passerer hurtigt 

forbi paa Steengaden. — Det maa være ifölge en 

anden Beretning fra samme Sted, naar det i Mor- 

genbladet No. 256 heder: Jordrystelsen den 3 

Septbr. om Aftenen Kl. 7, 40 Minuter, har man og- 

saa merket paa Læssöe; den var hæftig og anmeld- 

te sig ved stærk Susen, hvorhos mørke Skyer i det 
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Samme have trukket op paa den för klare Himmel 

—— Herved yttres den sikkert rigtige Formodning, 

at Uliret maaskee har gaaet for sagte, og end: idere 

tillægges paa samme Sted, at man har fölt Jord- 

rystelsen i Trondhjem KI. 8, i Skien Kl. 71, 

og i Stavanger Kl. 7, 50 Min. 

Fra Bergenhuus-Stift haves ogsaa om 

dette Jordskjælv Hr. Provst Herzbergs Beret- 

ning (Morgenbladet No. 284, Tillæg). lfölge 
denne indtraf det i Ullensvang Kl. 72 Aften, og 

var stærkere end hiint den 17 August. Barome- 

teret 27—11—5; ”"Therm. +9—5; mörke Skyer, 

dog regnede det ikke; svag S. V. Vind. Med 

Eet ramlede det, som om en Vogn rullede paa 

Tagstenene; hele Præstegaards-Bygningen ryste- 

de stærkt. Stödet varede 3til 4 Secunder, men 

Braget varede længere. Ingen Forandring saaes 

paa Barometeret. — I hele Omegnen rystedes Hu- 

sene allevegne, hvorimod Folk, som paa samme 

Tid vare ude paa Marken, tildeels slet ikke fölede 

nogen Bevægelse. Fra Bergen berettedes det 

Samme: Ruderne klingrede og Glasse i Skabene; 

tvende Fuglebure faldt ned af en Væg; et Huusi 

Nærheden af Bergen, som har en Udbygning 

staaende paa Pillarer, rystede saa, at de Deri- 

værende flygtede ud. Paa en steenlagt Brygge 

stode nogle Fiskere og hældede sig til Rækver- 

ket; disse fölede Rystelsen saa stærkt, at de 

troede, den vilde kaste dem i Söen, medens der- 

imod nogle andre Fiskere, som laae i Baade tæt 

ved, merkede ingen Bevægelse, hverken i Baaden 
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eller Söen. En Mand, som paa samme Tid var 

paa sin Jagt i Samlen-Fjord, har dog fortalt, at 

Jagten rystede, men at de, som buxerede den — 

da det var stille — merkede Intet. Nogle troede, 

at Stödet var gaaet fra N. V. til S. 0., Andre 

fra S.0. til N. V. — Hr. Provsten synes at hælde 

til deres Mening, som söge Jordskjælvenes Aar- 

sag i Electricitet. Ogsaa siger han udtrykkelig 

selv at have fölt en ”Gysen i Legemet,” ”som et 

electrisk Slag,” i det Öieblik Stödet kom, samt 

at noget Lignende samme Gang havde været 

merket af en Mand i en ganske anden Egn. 

Natten til 4 Septbr. skal ogsaa et svagt Jordskjælv af Nogle 

have været merket i Hardanger *). 

*) Hr. Herzberg föier fölgende Anmerkning til sin Beretning: 

”Det er en gammel Erfaring i vore Egne, at baade Meteer- 

Kugler (her kaldede Dragen), men især Jordskjælv, bebu- 

de meget og langvarigt Regn, og at i regnfulde Aar kan 

man vente Jordskjælv, samt at her i vore Egne indtræffe 

de fleste Jordskjælv i Aarenes sidste Halvdeel. Mine 36 aari- 

ge, dagligen holdte Veir-Iagttagelser synes at bekræfte dette. 

Af de 7 her i Egnen merkede virkelige Jordskjælv (thi ved 

de saakaldte Veirbræste, Brag eller Drön i Luften, forskjel- 

lige fra Torden, som her oftere höres, föles ikke Jordstöd) 

af som sagt disse 7, fra Aaret 1797 her merkede Jordskjælv, 

findes i min meteorologiske Journal, at langvarigt stærkt 

Regn og mange mörke, skyfulde Dage have paafulgt 5 Gange 

af de 7. I de 18 Dage fra 17 August d. A. til I Septbr. 
regnede det meer og mindre, næsten bestandigt, og fra 3 
Septbr. ligesaa til den 23 Septbr. (Beretningens Dat.) næ- 

sten Regn alle Dage, altsaa i 30 Dage Regn hver Dag, og 
det her i Hardanger, i Ströget af Sörfjorden, hvor det reg- 
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Fra Snaasens Præstegaard læste man (Mor- 

genbladet No. 312, 1854): ”Af de i Aviserne 

ommeldte Jordskjælv vides intet bemerket her, 

dog saaes om Aftenen den 3 Septbr. den vest- 

lige Horizont, der næsten var fuldkommen klar, 

ligesom at staae i Lue af hinanden tæt paaföl- 

gende Lyn. Som man kunde vente, kom deref- 

ter vestlige Vinde og meget regnagtigt Veir.” — — 

18 Octbr. bemerkedes ”et Jordskjælv” i Snaasens Præ- 

stegaard, efter Gisning Kl.2 til & om Morgenen; 

det syntes at have sit Strögz mellem V. og Ö., 

vari Begyndelsen stærkest og varede med aftagende 

Styrke i8 Secunder eller derover. Det tilkjen- 

degav sig kun som en dundrende Lyd, hvilken 

ogsaa blot blev fornummet ef een Person (Mor- 

genbladet No. 813, 1834). 

ner mindst i hele Amtet.” — — Et interessant Bidrag til at 

fuldstændiggjöre nærværende Samling af Ffterretninger om 

Jordskjælv i Norge vil man erholde, naar Hr. Herzberg la- 

der sine Optegnelser betræffende hine siden 1797 i Har- 

danger indtrufne Jordrystelser komme til offentlig Kund- 

skab; saavidt mig bekjendt, er nemlig endnu Intet publi- 

ceret desangaaende, uden hvad her er benyttet. Jeg burde 

- vistnok ikke have ladet nærværende Stykke komme for Lyset, 

uden först at have henvendt mig til vor ærværdige Meteo- 

rolog; men særegne Omstændigheder fordrede, at mit Ma- 

nuskript uden Ophold blev taget til Trykning. 
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Tillæg. 

Allerede hvad nu her er anfört om de i vort Norden 

bemerkede Jordskjælv, vil vist ikke ansees som ganske 

uvigtigt for Jordskjælv-Theorien i Almindelighed; og af 

endnu mere Betydning ville disse Data blive, naar man 

forbinder dem med det, vi vide om vort Nordens geo- 

gnostiske Constitution, og naar man tager Hensyn til vor 

Halvyöes Beliggenhed mod de övrige Egne, hvor underjor- 

diske Bevægelser meest ytre sig, samt söger at at udfin- 

de, hvorvidt disse Bevægelser her hos os correspondere 

med dem i andre, nærmere eller fjernere ”Rystelses-Kred- 

se.” Fortsatte, nöiagtige lagttagelser over de i disse nor- 

diske Lande indtræffende Jordskjælv ville derfor overho- 

ved være af særdeles Interesse. Men der gives for Geo- 

logen endnu en særskilt Grund til at önske fuldstændige 

Efterretninger om denne Gjenstand, og herved var det, 

vi skulde standse et Öieblik. 

Ved at finde, at Jordskjælv paa vor Halvöe baade ytre 

sig stærkt og ofte, erholder man en kraftig Stötte for det 

Svar, man er nödt til at give paa det ved en Mængde Be- 

viser paa et forandret Niveau-Forhold mellem Hav og Land 

foranledigede Spörgsmaal, om det er Vandet, som blevet 

lavere, eller det er Landet, som er blevet höiere. 

Den Nödvendighed, at man i dette Alternativ ikkun 

kan erklære sig for det Sidste, möder saa meget Mod- 

stræbende i vore vante Forestillinger om den paa en fast 

Klippegrund hvilende Landjords Stabilitet, at man kun uvil- 

ligen underkaster sig samme. Naar man finder Tegn til, 

at Söen fordum har beskyllet Steder, som nu ligge meer el- 
ler mindre höit over dens Overflade, saa gjör man sig in- 
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gen Betænkelighed ved strax at antage, at Havet i tidli- 

gere Tider har staaet höiere. Men gaaer man grundigen 

tilverks, saa kommer man til den Overbeviisning, at der 

i al den Tid, hvorfra der haves historiske Monumenter 

til Oplysning om Sagen, ikke findes noget Beviis paa en 

Formindskelse af Havet, og hvad de geologiske Facta an- 

gaaer, da vil man, ved en opmerksom Betragtning af Na- 

turens nuværende Maade at virke paa, indrömme, at For- 

klaringen af disse Facta ikke tiltrænger nogen Hypothese 

om en större Vandmængde, end den endnu altid forhaan- 

denværende. Det er derfor et skjönt Fremskridt i den 

nyere Geologie, at man, ved at ansee Havet som uforan- 

derligt. har lösrevet sig fra en uhiemlet Forudsætning, som 

spillede en Hovedrolle i Videnskaben. Men Mange hæn- 

ge endnu ved det Gamle, og, som bemerket, Enhver, som 

kun löslig betragter Sagen, vil ifölge et vistnok ganske 

naturligt Indtryk hellere slutte sig til det Partie, som an- 

seer Merkerne efter det forandrede Forhold i Landets og 

Havets gjensidige Höide som Fölgen af, at det Sidste har 

trukket sig tilbage. Vil man nu befæste sig mod denne 

ganske sikkert falske Anskuelse, saa maa man först og fremst 

stille sig klart foröie, hvor betydelige de Niveau-Forandrin- 

ger ere, som i en ganske kort Tid, siden man begyndte 

at observere nöiagtigen, have foregaaet ved flere af hæf- 

tige Jordskjælv rystede Lande. Men dernæst vil det og- > 

saa, i det vi söge at gjöre Anvendelsen heraf paa vort 

eget Land, som vi saa gjerne ansee som urokkeligt paa 

dets Urfjeld-Basis, bestyrke osiden rigtigere Forestilling, 

naar vi see, at de underjordiske Bevægelser ogsaa hos os 

ere hyppige og stærke. 
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Da det for mange af dette Skrifts Læsere turde være 

- mindre bekjendt, hvilke overordentlige Forandringer af Land- 

massernes Niveau Jordskjælvene kunne have ifölge med sig, 

saa skal jeg, fra Lyell's udmerkede Verk over Geologien, först 

hidsætte Beskrivelsen over et Par aff de meest paafaldende 

Tilfælde, hvori hele store Districter ere blevne opskudte 

til en vedblivende större Höide over Havet. Siden skulle 

de Særsyn blive paapegte, som ligge nærmest forhaanden 

til at vise, at saadanne Forandringer ogsaa maae have fo- 

regaaet i vort Norden, men som man, uden at kjende Föl- 

gerne af de underjordiske Bevægelser i Almindelighed, og 

uden at formode, at ogsaa vort Landi höi Grad kan være 

saadanne Rystelser underkastet, heller vil være tilböielig 

til at ansee som Beviser paa en fordum höiere Vand- 

stand. | 

Det förste Exempel paa store Landstrækningers Ni- 

veau-Forandring foregaaet ved Jordskjælv, ville vi hente fra 

Ostindien. Det skal ikke blot vise os, at Niveauet saale- 

des kan blive höiere, men tillige, at det ved det samme 

Slags virkende Kræfter kan blive lavere. — Den 16 Juni 

1819 skede et hæftigt Jordskjælv paa Indus-Flodens Delta. 

Staden Boohi forvandledes til en Steenhob, da selv de so- 

lideste Huse ikke formaaede at modstaae Rystelserne; og- 

saa andre Stæder lede, og Stödene varede flere Dage efter 

- hinanden, indtil den 20 Juni, da en Vulkan, som ligger 

30 Mile fra Boohi, kom til Udbrud, hvorved Bevægelser- 

ne ophörte. Uagtet Stæderne vare saa meget ruinerede, 

skal dog, efter en engelsk Capitains Beretning, Udseendet 

af det indre Land under disse Rystelser ikke være blevet 

meget forandret. Fra Bjergene og Bakkerne vare paa steile 

Steder nogle store Stene og Jordmasser blevne afrevne. 



124 B. M. Keilhau 

Derimod forandredes i höi Grad Indus-Flodens östlige og 

forstörstedelen ganske forladte Seng, hvilken begrændser 

Landskabet Cutsch, og som kan betragtes som en heel 

Havbugt. Denne kunde man vade over för Jordskjælvet, 

da den i Ebbetiden ikkun var omtrent 1 Fod dyb, og i 

Flodtiden aldrig havde over 6 Fod Vand. Men efter Ry- 

stelsen havde den ved Fortet Luckput faaet et Dyb af meer 

end 18 Fod ved lavt Vande. Ved Lodning i andre 

Dele i Kanalen fandt man, at der hvor Dybet aldrig havde 

været over 1 eller 2 Fod, var det nu 4—10 Fod, og dette 

forögede Dyb udstrakte sig fra Cutsch til Kysten af 

Sindh, d. e. 3 eller 4 engelske Mile. — Fortet og Lands- 

byen Sindree, som ligger hvor Runn forener sig med In- 

dus, blev efter hiin Englænders Forsikring oversvömmet, 

saa at man efter Jordskjælvet kun saae den överste Deel 

af Voldene og Husene over Vandet; Bygningerne vare 

nemlig ikke sammenstyrtede. Dette fortjener at lægges nöie 

Merke til; thi havde Stedet ligget i det Indre af Landet, 

saa havde man ikke havt noget saa bestemt Merke paa 

dets Synkning, som det, det oversvömmede Land nu afgav, 

og mån skulde maåskee slet ikke have kunnet været vis 

paa Synkningen. Det er derfor ganske muligt, siger Lyeli, 

at store permanente Opskydninger og Indsynkninger af Jord- 

grunden kunne foregaae, uden at Indvaanerne iagttage no- 

gensomhelst Niveau-Forandring. — Ved en nyere Optagelse 

af Landet Cutsch ved Lieutenant Burnes bekræftes de an- 

förte Kjendsgjerninger, og endnu flere tillægges. Denne 

Officier undersögte Indus's Delta i Aarene 1826 og 29, og 

af hans Beretning synes det at fremgaae, at Landströget 

omkring Sindree, som sank ned ved Jordskjælvet i Juni 

1819, i faa Timer blev forvandlet fra tört Land til Hav, 
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og at den nydannede Söe, som udstrækker sig til begge 

Sider af Fortet paa en Længde af 16 Mile, overgaaer Gen- 

fer-Söen i Störrelse. Hverken Havets Indtrængen i denne 

nye Fordybning, eller Jordskjælvets Bevægelser omstyrte- 

de Sindree's lille Fæstning, hvis Indre nu kun fremstiller 

et Vandbækken, i det Vandet udfylder Rummet indenfor 

Voldene. — Hvad nu det modsatte Phænomen angaaer, 

nemlig at ogsaa en Landstrækning blev hævet i Veiret, 

da saae Indvaanerne af Sindree, umiddelbar efter Rystel- 

sen, i en Afstand af 5 (eng.) Mile fra deres Bye en lang 

ophöiet Vold, hvor de forhen kun havde seet en lav 

og ganske plan Slette. Den opstödte Landstrækning gave 

de Navnet Ullah-Bund, d. e. Guds Dæmning, for at ad- 

skille den fra et kunstigt Dize, som forhen var trukket 

gjennem en Arm af Indus. Man veed nu med Bestemt- 

hed, at dette til et höiere Niveau oplöftede Landströg er 

50 (over 7 norske) Mile langt fra Ö. til V., og at det löber 

parallelt med de forhen omtalte Sænkningers Linie, hvilke 

foraarsagede Oversvömmelserne paa Lavlandet. Dets Bre- 

de fra N. til S. belöber sig paa nogle Steder til 16 Mile, 

og dets störste maalte Höide over det oprindelige Niveau 

er: 10 Fod, hvorfra dog de andre Höider paa den hele 

Linie synes hyppigen at afvige. Det paa denne Maade 

til et större Niveau ophöiede Landströgs Udstrækning var 

saaledes meget större end f. Ex. hele Jæderen. 

Nogle Aar efter Jordskjælvet i 1819 var Indus's Löb 

ubestandigt, og i 1826 gjennembröd Floden endelig sine 

Bredder ovenfor Sindree; i det den nu banede sig et mere 

lige Löb til Havet, gjennemskar den netop Ullah-Bund, 

hvorved man der erholdt et naturligt Profil af Jordlagene. 

I dette Gjennemsnidt bemerkede Burnes, at det opstödte 
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Landströg bestaæer af Leerlag med Muslingskaller. Den 

nye Flodseng var paa Gjennemskjærings-Stedet 18 Fod — 

dyb. | 

Foruden Ullah-Bund synes endnu ogsaa et andet Op- 

stöd at have fundet Sted sydenfor Sindree, parallelt med 

det forrige, men herom haves endnu ingen sikre Efter- 

retninger. Der existerer Sagn om et Jordskjælv, hvorved 

for omtrent 300 Aar siden i den med Navnet Runn be- 

tegnede Landstrækning en stor Flade aff Havbuuden blev 

hævet op og forvandlet til tört Land, saa at en Mængde- 

Havne bleve törre, og hvorved Skibe ödelagdes og opslugtes. 

Til Bekræftelse paa denne Tradition gjorde man i 1819 den 

lagttagelse, at en Mængde Stykker af Jern og Skibsnagler 

vare komne op tilligemed de Mudder-Masser, som vare 

udkastede af Revner i Jorden. Sex til otte Fod höie 

Sandkegler skulle paa disse Steder være blevne opkaste- 

de. — Beviser paa, at ogsaa Indsynkninger fordum have 

havt Sted i de samme Trakter, har man i Ruinerné af 

en gammel Stad, som ligge 15 til 16 Fod under Jordover- 

fladen. 

I Anledning af Begivenhederne i Landet Cutsch gjör - 

Lieutenant Burnes endnu en Bemerkning, som ikke kan 

være Geologen ligegyldig. Han forsikrer, at de der ind- 

trufne Forandringer ved Niveauet ikke videre lagdes Merke 

til af Indvaanerne; thi den rystede Egn var bleven ufrugt- 

bar formedelst Mangel paa Vand, saa at de ikke bekym- 

rede sig derom. Denne store Ligegyldighed, erindrer Lyell, 

som alle Nationer, med Undtagelse af de meget dannede, 

vise med Hensyn til Naturtildragelser, der ikke have no- 

gen umiddelbar Indflydelse paa deres materielle Vee eller 

Vel, er det, man maa tilskrive den overordentlige Mangel 
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paa historiske Efterretninger om Forandringer af Jord- 

overfladen, hvilke, som de nyere lagttagelser vise, selv 

under Naturens sædvanlige Gang slet ikke forekomme 

sjelden. 

Vi komme til vort andet Exempel. Den 19 Novbr. 

1822 hjemsögtes Chili's Kyster af et Jordskjælv, hvis Stöd 

samtidigen föltes paa en Strækning fra N. til S. af 1200 

engelske Miles Længde. St. Jago, Valparaiso og nogle 

andre Stæder bleve næsten ganske ödelagte. Da man om 

Morgenen efter Rystelsen undersögte Valparaiso*s Omegn, 

fandt man, at Landet havde hævet sig & Fod over 

sit forrige Niveau, en Forandring, som tildeels endog 

i större Grad havde truffet hele Kysten paa en Længde 

af meer end 100 Mile. Endeel af den forrige Havbund 

med Skikter af Östers, Muslinger og andre Conchylier, 

siddende paa de Klipper, hvorpaa de havde boet, blev si- 

den tör i Flodtiden, Ankergrunden ved Valparaiso var 

bleven mindre dyb, og der anföres endnu mange Beviser 

paa, at Jordgrunden steg til et höiere Niveau. At Fisker- 

ne troede, at det var Havet, som havde trukket sig til- 

bage, kan man let tænke sig. Man bemerkede, at en Bæk 

eller Elv, som benyttedes til at drive enien god Afstand 

fra Kysten liggende Mölle, havde vundet 14 Tommer paa 

sit Fald, —en Kjendsgjerning, hvoraf man har sluttet, 

at Opstödningen paa nogle inde i Landet liggende Punkter 

har været betydeligere end ved Havet. En Deel af den 

oplöftede Kyst bestaaer af Granit, hvori der fremkom par- 

allele Klöfter, og af disse kunde man forfölge mogle halv- 

anden Miil ind i Landet. Kegleformige, omtrent 4 Fod 

höie Jordhobe bleve paa nogle Steder opkastede af det 

med Sand blandede Vand, som kom frem gjennem tragt- 
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formige Aabninger. De paa fast Klippe staaende Huse i 
Chili bleve mindre beskadigede, end de, som vare bygge- 
de paa Alluvialgrund. Men Udstrækningen af det oplöf- 
tede Land bliver dog den merkeligste Omstændighed, som 
vi ikke nok kunne lægge Vægt paa. Man har anslaaet 
det Areal, der saaledes for bestandig fik et andet Niveau, 

til hundrede tusinde eng., d. e. 4—5000 g eogJNER 

Mile. Man har antaget, at den hele Egn fra Foden af 

Andes-Fjeldene til langt ud i Havet er bleven hærvet, og - 

at den störste Opskydning har fundet Sted i en Afstand 

af omtrent to Mile fra Kysten. Ved Kysten, heder det 

i Journal of Science, belöb Opskydningen sig til 2 — 4 

Fod; en Miil inde i Landet maa den have været 5 til 6 

eller 7 Fod. 

Stödene varede til Udgangen af September 1823; sjel- 

den hengik 48 Timer uden et Stöd, og undertiden ind- 

traf i 24 Timer to eller tre. Ffter Jordskjælvet i 1822 

bemerkede en engelsk Dame, at der foruden den over 

Flodmaalet sidst opskudte Strand ogsaa forekomme ældre, 

höiere liggende Strandlinier, den ene ovenfor den anden, 

hvilke bestaae af Rullestene og Musling-Skaller, og som ud- 

strække sig i parallel Retning med Kysten, 50 Fod over Hav- 

speilet. Denne höist interessante lagttagelse stemmer for- 

træffeligen med andre Observationer og Ffterretninger, som 

man har fra de samme Egne. Den 24 Mai 1750 blev den 

gamle Stad Conception eller Penco i Chili aldeles ödelagt 

af et Jordskjælv, i det Havet rullede hen over den. Den 

gamle Havn blev aldeles ubrugbar, og Indvaanerne op- 

förte en anden Stad 10 Mile (altid eng.) fra Kysten, 

for i Eftertiden ikke at være udsatte for lignende Over- 

svömmelser. De engelske Officierer, som siden have op- 
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taget Kart over Conception-Bugten, fandt, at den forrige | 

Havn, i hvilken alle store Koffardiskibe, der seilede om 

Kap, forhen löb ind, nu indtages af et efter alle Omstæn- 

digheder at dömme sikkert ikke ved Ansvömning dannet, 

men fra Grunden opskudt Sandrev, hvoraf visse Punkter 

ved lavt Vande blive törre, og hvoraf den störste Deel 

danner en Grund. Paa et Sted af halvanden Miils Længde, 

hvor der efter Indvaanernes Forsikring för var 4—5 Fav- 

ne Vand, er der nu en Sandbanke. Det kan desuden ifölge 

andre Data ansees som vist, at Havgrunden ved hiint Stöd 

i 1750 hævedes 24 Fod, og det er meget sandsynligt, at 

ogsaa den tilgrændsende Kyst tog Deel i denne Niveau- 

Forandring, thi man finder langs Bugten, i nogen 

Höide over Vandbrynet, et uhyre Lag af Mus- 

lingskaller, af just de samme Arter, som endnu leve 

der i Söen. De samme Havslevninger skulle ogsaa antræf- 

fes paa Glimmerskifer-Bjergene i Naboegnen lige til en 

Höide af 1000 Fod og derover. Den bekjendte Spa- 

nier de Ulloa, som skrev i den förste Halvdeel af det 18de 

Aarhundrede, altsaa förend Forandringen ved Conception 

i 1750, havde allerede bemerket saadanne Muslinglag baa- 

de paa Sletterne og paa Bjergene i hiin Egn. I forskjel- 

lige Hoöider over Havet, beretter han, findes der Gruber 

af Muslingskaller, som anvendes til Kalkbrænding; Arter- 

ne ere de samme, siger han, som de der leve i det nær- 

meste Hav, en lagttagelse, som nylig er bleven bekræftet 

af erfarne engelske Conchyliologer, og som afgjör, at og- 

saa disse Forandringer tilhöre den nyeste geologiske Pe- 

riode. Ulloa, som maaskee ikke havde nogen Formodning 

om, at Landet kunde skydes jveiret, saae i de af ham iagt- 

tagne Facta et Beviis paa Syndflodens Almindelighed. 
| I 
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Imidlertid havde mau ogsaa allerede da Ffterretninger om 

Niveau-Forandringer, der netop vare indtrufne i denne sam- 

me Fgn, som i 1822 afgav et saa merkeligt Exempel paa 

en stor Landstræknings Soul&vement. Thi i en gammel 

Reisebeskrivelse anföres, ”at en vis Sökyst i en Provinds 

i Sydamerica kaldet Chili, under et hæftigt Jordskjælv 

blev med saadan Hurtighed og Kraft skudt iveiret, at nogle - 

af de paa Havet værende Skibe derved kom paa Grund, 

og at Havet paa en vis Strækning traadte tilbage” Man 

- formoder, at denne BPegivenhed er indtruffen i Slutningen 

af det 17de Aarhundrede. | 

Alt dette er vu af den allerstörste Vigtighed for 

vort Nordens Geologie. De her anförte Kiendsgjerninger, 

hvortil «et heelt Antal lignende fra andre Egne kunde 

. föles, udgjöre, i Forbindelse med Visheden om, at den 

skandinaviske Halvöe slet ikke er fritaget for underjordi- 

ske Rystelser *), en saa tilfredsstillende Commentar, som 

man kun kan önske sig, til nogle af de meest overrasken- 

de, selv den simpleste lagttager stærkt paafaldende Na- 

tur-Merkværdigheder i diss: Lande, nemlig de i det Fo- 

regaaende tilsigtede Spor efter Havets Ophold paa Steder, - 

som nu ligge lige indtil flere hundrede Fod over dets Over- 

”) —avlede i dens eget Skjöd, — kunde jeg fristes til ud- 

trykkeligen at tillægge; thi det synes at være et ganske be- 

stemt Resultat af Betragtningen over de hos os indtrufne Jord- 

skjælv, at disse ingenlunde tilhobe kunne ansees som blotte 

”forlængede Vibrationer”” (Lyell?s Udtryk) af Stöd, der ud- 

gik fra Regioner, hvor de underjordiske Bevægelser mere 

egentlig skulde have hjemme, å. e. fra virkelig vulkanske 

Egne.. 
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flade og tildeels meget langt fra dets nuværende Bredder. 

- Disse Spor ere her ganske og aldeles af samme Slags, som 

de, man bemerkede efter de ovenfor beskrevne Niveau- 

Forandringer især i Chili, nemlig deels Levninger af Sö- 

dyr, igjenliggende i större eller mindre Mængde paa de 

- Steder af det törre Land, som Havet för beskyllede, deels 

gamle Strandlinier, kjendelige nok sélv uden Södyrslev- 

ninger eller andre ved disse Linier opkastede Havpro- 

ducter. Om de saakaldte Jettegryder og endnu flere li- 

gesom indslebne Fordybninger i Klipperne ogsaa bör reg- 

nes til denne Gruppe af Merker efter Havet, tör jeg 

ikke bestemt afgjöre; det forekommer mig troligt, at de 

i Almindelighed hellere vedkomme en meget ældre Tid, 

end den, hvortil de förstnævnte Tegn til et forandret 

Niveau-Forhold mellem Hav og Land ere at henföre. — 

Den nærmere Angivelse af disse sidste, forsaavidtsom 

den her kan finde Sted, skal jeg begynde med at anföre 

Hisingers og Brongniarts lagttagelser i Nærheden af Udde- 

valla. ; | | 

Ved Gaardene Sammered, Bråcke og Capellbakken, 

siger den förste Forfatter (Anteckn. i Phys. og Geogn., IV, 

P. 55), ligger, ovenpaa et graat Leer, tre til fire Favne 

mægtige Lag eller Masser af sönderbrudte, sjelden he- 

le, i Luften calcinerede Skaller af Snekker og Muslinger 

tilhörende saadanne Arter, som leve ved Havstranden. I 

| Capellbakken ligge de 150—160 Fod over den nuværende 

Vandflade, og paa andre Steder endnu höiere, med og 

uden Blanding af Sand og Muldjord. Paa et andet Sted 

(1. c., V, P. 81) bemerker Hr. Hisinger, at Skalbanken 
paa Capellbakken strækker sig lige til det Överste af en 

liden Dal mellem to Bjergkuller, efter flere Barometer- 
2 
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Observationer 189, 5 Par. Fod over Havet. For at er- 

holde Veifyld har man gjennemgravet den mindst til 20 

Fods Dyb, og Skallerne ere ikkun bedækkede med nogle 

Tommer Plantejord. Muslingerne ligge i Almindelighed 

næsten horizontalt, paa den flade Side, alene indhyllede 

i et Gruus af sönderknusede Skaller. Den störste Mængde 

af dem tilhörer Arterne Mytilus edulis (den bekjendte 

spiselige Musling med blaa Skaller), Saxicava pholadis, 

Mya truncata, Balanus tintinnabulum og Batanus sulcatus. 

Smaa Serpulæ og Balani ere ofte fæstede paa Skjællene. 

Brongniart besögte disse Steder i 1824, og beretter 

i denne Anledning Fölgende (Tableau des terrains etc., 

P. 893): Ved at betragte disse Hobe af Conchylier, som 

synes saa nye, som ikke kunne antages at have under- 

gaaet nogen voldsom Transport, og som synes at have 

levet om ikke netop der, hvor de findes, saa dog i Havet, 

som omgav de Steder, hvor Söens Bevægelser have anho- 

bet dem, formodede jeg, at jeg paa de omgivende Gneis- 

Klipper endnu skulde gjenkjende Spor efter Havets Op- 

hold, og der maaskee finde nogle af Södyrenes Levninu- 

ger fastsiddende. Jeg antog, at disse Spor ikke burde 

söges paa Klippernes fremspringende Partier, som siden 

tredive eller fyrgetyve Sekler (?) havde været wudsatte 

for de atmosphæriske Paavirkninger 0. s. v., men at jeg 

burde söge dem under udstaaende Dele og i Huulheder, 

som havde kunnet beskytte disse gamle og kostelige Re- 

ster mod. destruerende Agentier. Det var da under Gneis- 

 Klipperne, at jeg sögte, og snart fandt jeg, under selve 

Toppen af Bjergkullen, altsaa lidt ovenfor Musling- 
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Massen, flere Balaner *) endnu fastsiddende ved 

Fjeldet. At faae nogen af dem lös tillod disse Klippers 

Haardhed og deres afrundede Form mig ikke uden me- 

gen Möie; imidlertid lykkedes det mig dog at erholde, 

et Stykke af Gneisen med Underskallen af en Balanus 

endnu paasiddende. DHrr. Berzelius, Woöhler og miu 

Sön vare Vidner til denne Kjendsgjerning. — — $Saa- 

ledes har Mavet ikke alene bedækket disse Klipper og 

afsat de der sammendyngede Muslingskaller, men det har 

staaet der længe nok, for at Balanerne kunde opnaae 

deres fuldkomne Udvikling. (Brongniart er endnu af. den 

Mening, at det er Havet, som har trukket sig tilbage, 

og ikke Landet, som har hævet sig). 

Af de Öövrige Steder i Sverige, hvor man ogsaa har 

fundet saadanne Skjæl-Masser, være det her nok at nævne 

det ved Söen Råvarpen i Dalsland, hvor disse Levninger 

efter Havet ligge i en absolut Höide af omtrent 200 Fod 

og omtrent 6 Norske Mile i lige Linie fra den 

nuværende Havskyst. (Sce Hisinger, I 6 Ni Pi 99) 

I Norge gives der lignende Forekomster i mangfoldige 

Egne af Landet. Da det ikke er Hensigten paa nærvæ- 

rende Sted at levere en fuldstændig Afhandling over denne 

Gjenstand, som jo her ikkun beröres leilighedsviis, saa maa 

jeg indskrænke mig til nogle faa Angivelser. — Ved en geo- 

gnostisk Reise, som jeg i afyigte Sommer foretog til Smaa- 

*) Til Balanus-Slægten hörer den af vore Kysters Beboere 
saakaldte Bjergruur, som lever paa Klipperne i det Över- 
ste af Flodmaalet, hvor disse 'Dyr ofte sidde i saadan 
Mængde, at de danne en langtfra synlig hvid Zone nederst 
paa de til Söen nedgaaende Bjergfödder. 
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lehnene i Selskab med min Ven Hr. Lector Boeck , havde 

vi blandt Andet just den specielle Hensigt at undersöge 

nogle i denne Egn forekommende Muslingmasser, om hvilke 

det allerede forlængst var bekjendt, at de laae i en me- 

get betydelig Höide over Havet. Den förste Execursion 

for at undersöge disse Masser foregik fra Gaarden Kir- 

kebye i Ödemark til Killeboe i Rakkestad. Vi havde ikke 

reist mere end en Fjerdepart af Veien mellem Ödemark- 

Söen og den sidstnævnte Gaard, förend vi, oppe i Skov- 

marken som her udbreder sig, lige vestenfor en liden 

- Gaard Damholt, kom til en Plads, hvor Brokker af Mus- 

lingsskaller. vare sammendyngede, aldeles som om man 

havde kjört nogle Læs deraf hen paa Stedet og styrtet 

dem sammen i et Par Hobe ved Siden af Veien, og som 

om disse Hobe netop havde havt Tid nok til at udjevne 

sig lidt med Skov- og Myrlændets sandige Jordsmon, og 

tildeels at bedække sig med lidt Muld. 

Ved den nordlige Ende af Kolbjörnsvig-Söen (ved 

Hjælp af Ramms og Munthes Kart over Smaalehnenes Amt 

vil man kunne orientere sig med Hensyn til de her anförte 

Lokaliteter) saae vi dernæst meget betydelige Anhobninger 

af samme Slags, dannende uregelmæssige Dynger ved Fo- 

den af en lille Bjerghöide, som reiser sig mellem dette Sted 

og den Fordybning i Bjergtrakten, hvori Killeboe ligger. 

Dette Bassin er en fladbundet, fra Syd fremkommende 

Dalgang, hvis Midte indtages af Myre, men paa hvis 

Östlige Skrænt tvende smaa Gaarde, Nordre- og Söndre- 

Killeboe, ligge, omgivne af Enge og nogle smaa Agre, 

ovenfor hvilke den nögne Klippegrund som sædvanlig 

stikker partiviis frem mellem enkelte, med Græstorv og 

Buske eller Træer bedækkede sandige Jordflager. Alle- 
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rede for vi kom ned til Nordre-Killeboe, lyste Skjælho- 

bene os imöde paa flere Punkter mellem disse saudige 

Jordmasser paa den ellers næsien nögne Klippegrund; 

uagtet ligesom forlöbende sig i Sandet og vel og ligesom 

dette bedækkede med lidt Muld og Græsiorv, ere de dog, 

som det synes, altid paa et eller andet Sted blottede, en- 

ten derved at man virkelig har gravet deri, eller. maaskee 

blot ved Virkningen af Vind og Veir, som let maa kunne 

bryde sig ind paa saa löse Masser, hvor en Kunding el- 

ler Skraaning af Hoben vender frit udad. Vi fandt dette 

Sted, hvilket omtrent er i Niveau med Masserne vestenfor 

Damhoit, at ligge 189 Norske Fod höiere end Ödemark- 

Söen og 409 F.o. H. Uagtet det hverken ved de paa Klippen 

liggende Sand- og Skal-Massers Fordeling eller overhoved. 

ved deres Maade at forekomme paa har Udseendet af 

en forhenværende Strandkant, saa maatte vi dog antage, 

at det virkelig har udgjort en saadan, eller idetmindste 

ligget den nær paa faa Alen; thi vi fandt Bivalver med 

begge Skaller sammenliggende, blandt andre en Pecten, 

hvis Skaller desuden vare besatte med aldeles hele Ba- 

laner og Serpter. 

- Noget lavere, omtrent i lige Höide med Muslingho- 

bene ovenfor Kolbjörnsvig-Söen, udbrede sig, mellem Nor- 

dre- og Söndre-Killeboe samt ogsaa sydenfor den söndre 

Gaard, særdeles betydelige Masser af disse Södyrs-Lev- 

ninger; de danne her en næsten sammenhængende Stræk- 

ning langs over hele Bjergfoden, ligesom et Belte mel- 

lem Myrene i Dalbunden og det nögne Fjeld ovenfor 

Gaardene, saaledes at de smaa Bakker, hvorpaa de egent- 

lige Enge samt Agrene ligge, fordetmeste udgjöres af 

Skjælmasserne; derfor plöies, saaes og plantes her aarli- 
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gen deri *), Muldjord blander sig mellem Skjællene, og 

disse söndersmules mere og mere. Dog finder man og- 

saa her Steder, som endnu ere urörte af Plougen og 

Hakken; paa et aff disse havde en Bæk dannet et lidet 

Indsnidt, hvori det viste sig, at Muslingmassen deels 

hviler paa det blotte Bjerg, deels paa et ganske tyndt 

- Mellemlag af Leer, og at den har en Tykkelse af 4 til 

5 Fod. En horizontalt löbende Afsats, som man bemer- 

ker ikke langt herfra, kunde man være tilböielig til at 

-ansee som den gamle Strandbred, men den er neppe no- 

get andet end en forhenværende Agerrand. 

4 Alle disse Skjælmasser ere ganske löse og intetsteds 

sammensintrede til en fast Bjergart; kun en tynd Skorpe 

eller et stalaktitisk Tuf af Kalk har dannet sig paa nogle 

af de större Skaller. Ellers er Friskheden af mange Mus- 

linger og Snekker næsten ligesaa fuldkommen som deres 

Heelhed; Mytilus edulis, — som er den af alle Arter, der 

her forekommer i störst Mængde, — har tildeels bibeholdt 

sin blaa Farve, og paa Trochus cinerarius finder man 

fremdeles de fine skjönne Tegninger, ligesom den og fiere: 

andre ogsaa vise deres Perlemoers-Glands. 

| Paa en anden Excursion, som vi foretoge for at fort- 

sætte disse Undersögelser, begave vi os först til Gaarden 

Kilen ved Kile-Söen, den sydlige Arm af Ödemark-Söen. 

Et ganske kort Stykke i Syd for denne Gaard, og neppe 

mere end 30 eller 40 Fod over Vandet nedenfor, træffer 

*) Disse Agre ansaaes som idetmindste taalelig gode; hvor 

Skjællene kun vare lidet forvitrede og man fik en Mængde 

af de store op ved Plone, var Gröden udsat for Af- 

brænding. 
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man allerede betydelige Nedlag af Skalmasserne, hvilke 

- kun deri vise en Forskjel fra dem ved de ovenfor be- 

skrevne Steder, at de tildeels skulle være sammensintrede 

til en sammenhængende Bjergart; en af Beboerne beret- 

tede nemlig, at han ved at gjennemgrave en af Skjæl- 

masserne, havde fundet dens underste Deel at danue li- 

gesom en heel fortsat Kage over Grundlaget, som paa 

dette Sted var det faste Bjerg selv, men ellers ogsaa her 

er Leer, meer eller mindre blandet med Skjæl. 

Herfra stiger man mod Vest op over den steile Side 

af et lavt Fjeld, med hvis övre Flade et ujævnt Plateau 

begynder, der er Fortsættelsen mod Syd af den paa for- 

rige Excursion overfarede Skovmark, og som tilligemed 

denne udgjör en Deel af Fjeldstrækningen mellem det 

Fredrikshaldske Vasdrag og Rakkestad. Her kom vi snart 

til et Sted, som Egnens Beboere, frapperede af de der 

forekommende Muslingmassers Mægtighed og Udbredelse, 

fra umindelige Tider have tillagt Navnet Skjældalen. 

Udtrykket Dal er herved temmelig uegentligt, da det 

Indsnidt, man paa dette Sted antræffer i Plateauet, er 

höist ubetydeligt, nemlig neppe mere end 20 eller 30 

Fod dybt; det tjener imidlertid til Aflöbsrende for en li- 

den Bæk, som löber mod Nord og falder i Kolbjörnsvig- 

Söen. Skalmasserne | udbrede sig paa en temmelig lang 

Strækning i denne saakaldte Dal, hvilken de med deres, 

som det synes, oprindeligen horizontale Overflade næsten 

ganske skulde have udjævnet med det omgivende Land- 

skab, dersom ikke Bækken havde nedskaaret en Ravine 

deri, og i selve Dalbunden blottet Gneis-Klipperne. Den 

störste Brede af Muslingterrainet tværs over Dalen er 

omtrent 200 Fod, og dets Mægtighed er paa de Punkter, 
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hvor det udfylder de dybeste Huulheder i Gueisen, vist 

mere end 10 Fod. Nærmest Fjeldgrunden findes et 

tyndere eller tykkere Lag af Leer, hvori Skjæl ere ind- 

mængede, og som fölger Grundlagets Ujævnheder; oven- 

paa dette ligger almindeligviis blot den löse Skalmasse 

lige til det Överste, som er en svag Bedækning af Jord. 

og Planter, men tildeels forekommer endnu et Leerlag 

flötsagtigen indleiet i Skalmassen. Denne, som er saagodt- 

som ganske fri for andre Tilblandningér, og hvori Mange- 

len paa Sand især er merkelig, bestaaer unægteligen 

for störste Delen af smaat sönderbrudte Skaller; men 

ganske hele Snekker og Muslinger ere dog ogsaa at finde 

hvorsomhelst deri, og ved Massens Sider, hvor den 

grændser til de Klipper og löse Stene, som maae have 

udgjort den forrige Strandbred, ere vel de fleste Skal-. 

ler hele. Her overraskedes vi især ved Synet af. utal- 

lige unge Exemplarer af Mytilus edulis, der ikke vare 

over 2 til 8 Linier lange, og som, saa zarte som de vare, 

dog havde begge Skaller ganske hele og sammensiddende. 

Paa Stenene fandt vi Fodstykkerne og endog Noget af 

Sidestykkerne af Balaner, hvilke have levet her i overor- 

dentlig Freqvents; tre, fire og flere Exemplarer af en 

stor Balanus-Art fandt vi ofte siddende — aldeles hele — 

paa hinanden i de særegne Klaser, hvori disse Dyr ofte bygge 

sig sammen. Leret, som laae nedimellem Stenene, var 

med de friske blaatfarvede Brudstykker aff Mytilus-Skal- 

ler, det indeholdt, ikke at skille fra det, man tager op i 

den nuværende Fjære. Efter Spor af Tang eller andre 

Vegetabilier fra Muslingernes Epoche sögte vi her, ligesom 

og paa alle de övrige analoge Steder, forgjæves; det for- 

rige Fjæreleer var ikkun gjennemvoxet af Rodtrevler af 
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saadanne Planter, som nu leve paa Stedet. — Overfla- 

den af det af Muslingmasserne bestaaende 'Terraini Skjæl- 

dalen ligger efter vor Maaling 470 N. F. o. H., og er, 

saavidt bekjendt, det höieste Punkt, hvor dette Slags 

Masser forekommer. 

Fra Skjældalen begave vi os videre vestlig over Fjeld- 

Plateauet hen til nogle Pladse eller smaa Gaarde, der hede 

Hellesaaen; ved den nordligste af disse er der ogsaa en 

Skjælmasse, i hvilken Gaardens Beboere have anlagt en 

Kartoffelkjælder. Omtrent 10 Fod over Bunden af. Kjæl- 

deren rager den faste Klippe frem gjennem den af Mus- 

lingbrokkerne dannede löse Bedækning, hvoraf det Över- 

ste paa et andet Punkt dog ligger endnu omtrent ti Fod 

 höiere. Her vare vi ligesaa heldige som Brongniart ved 

Uddevalla; da den fremstaaende Klippe var bleven blottet | 

noget videre nede, fandt vi Balanus-Fodstykker siddende 

paa samme. Dette skulde vist ogsaa have lykkedes paa det 

foregaaende Sted, hvor vi kun bemerkede dem paa de 

löse Stene; men vi vare allerede af det, vi saae, saa 

- fuldkommen overtydede om, at den gamle Strandbred vir- 

kelig laae for os, at vidlöftige Gravninger syntes over- 

flödige. Balanus-Klippen ved Hellesaaen ligger 450 F. o. H. 

ge Må besögte endnu et Sted, hvor Skjælmasser fore- 

komme; dette ligger nordenfor Kilen og kaldes Samböl- 

Skjældalen, da det tilhörer Gaarden Samböl. Niveauet 

er ubetydeligen höiere end Kilesöen, og Masserne synes at 

udgjöre uordentlige Anhobninger; dog vidner den sædvan- 

lige fuldkomne Vedligeholdelse af en stor Mængde af 

Conchylierne om, at de ikke have, været nedskyllede fra 

de höiere Steder, men at ogsaa denne Lokalitet til sin 

Tid har staaet i det samme Nireau-Forhold til Havet 
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som hine, af. hvilke Skjældalen egentlig saakaldet maaskee 

ligger 100 Fod höiere. Ogsaa turde det uordentlige ho- 

bevise Forekommende blot hidröre fra Virkningen af de 

flydende Vande, som senere have overskyllet Dalen. Fra 

dette Sted, hvorfra man kommer saa let ned til Kilesöen, 

har man fört endeel af Masserne bort selv til en ved den 

nordlige Ende af Ödemark-Söen beliggende Gaard, for 

dermed at forbedre Agrene. 

Man berettede os, at et af de störste Nedlag af Skjæl 

udbreder sig ved den midlere Deel af Kolbjörnsvig-Söen, 

hvor Gaarden Kolbjörnsvigen tildeels har sine Agre der- 

paa, paa samme Maade som Killeboe; desuden turde endnu 

enkelte smaa Masser deraf forekomme hist og her i Skov- 

marken, lige den, vi först saae vestenfor Damholt. En- 

delig vidste man ogsaa om et Findested i den svenske 

Nabo-Provinds Wermeland, nemlig paa Gaarden Sandvigs 

Grund ved Store-Lee-Söen. 

Disse Egne i Norge og Sverige ere nu de merkvær- 

digste Lokaliteter med Hensyn til Forekommendet af saa- 

danne Ansamlinger af saagodtsom ganske ublandede Söskjæl. 

Men ligedanne Masser findes ogsaa i Trondhjems-Stift i Stod 

(see Magaz. f. Naturv., 2den Rækkes förste Hefte, P.58), 

paa Luuröe, ved Bodöe, ved Gebostad i Senjea, paa 

Tromsöe (see v. Buchs Reise, I., P. 805, 827, 441) og fl. 

St. Dernæst antræffes paa ligesaamange Steder netop 

de samme Södyrs-Levninger meer eller mindre adspredt 

liggende i Leer og Sand, saasom paa mange Punkter ved 

Christiania, i Nordre-Trondhjems-Amt (see Mag. f. Na- 

turv., |. c., P. 51 og videre), paa Vardöe o.s- v., og hvad 

den hele store Leerformation angaaer, som saavel i det 

nordenfjeldske som söndenfjeldske Norge næsten overalt 
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antræffes i meer eller mindre sammenhængende Udbre- 

delse paa Landets lavere Steder, og som ogsaa fortsæt- 

ter op i Dalene, og efter mange Observationer synes at 

ophöre temmelig jevnt ved en Höide af omtrent 

600 Fod overHavet, da er jeg kommen til det Resultat, 

at den i vore Formationers Aldersfölge ikkun kan stilles 

sammen med de förstomtalte Skjælmasser, ligesom at den 

virkelig overalt er bleven afsat under Saltvand. Forsaavidt- 

som man finder dette Leer lige op til Lillehammer og maaskee 

endnu videre ind paa Guldbrandsdalens Dalbund, har man 

altsaa ligsaavel der et Minde om en i geologisk Forstand 

ganske ny Bedækning af Havet, som ved Uddevalla og Hel- 

lesaaen, hvor det gamle Flodmaal endnu er betegnet ved 

Balaner paa Klipperne. Vil man blot give nöiere Agt 

paa disse saa hyppigen forekommende Leermasser, saa 

skal man sikkerligen paa de allerfleste Steder, paa et el- 

ler andet Punkt i dem, finde Söskjæl eller andre Havs- 

levninger indsluttede deri. Beenradet af en Hvalfisk, der 

som bekjendt blev opdaget ved Fredrikshald 1682, laae 

i denne Formation; et ligedant Fund har man gjort i Stör- 

dalen. Jeg beklager, at jeg ikke med ligesaa megen Be- 

stemthed ogsaa kan henföre derhen nogle i forhærdet Leer 

liggende Fiskebeens-Aftryk, som ere fundne i Romsdalen, 

men om hvis Maade at forekomme paa jeg ikke har er- 

holdt nærmere Oplysning, og det Samme gjælder om nogle 

i Leerboller indsluttede Söigle-Skaller, som man skal have 

fundet paa Nordmör, og hvoraf Museet i Bergen skal 

være i Besiddelse. En endnu altid uoplöst Opgave, der 

ligeledes hörer hid, er den betræffende de saa meget om- 

talte Hvalfiske-Been, som skulle ligge paa flere höie Ste- 
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der i Nordlandene og Finmarken, men som det hidtil 

aldrig har lykkedes nogen Reisende at faae see *). 

Det andet Slags Merker efter Havet paa Steder, som 

nu ligge i större eller mindre Höide over dets Overflade, 

vare de gamle Strandlinier, hvilke endnu ere synlige i 

flere Egne af Landet. Paa det forhen citerede Sted i 

dette Tidsskrift (P. 54—56) har jeg beskrevet en for- 

henværende Rand af 'Trondhjems-Fjorden, som man kan 

see ved Steenkjær indvasket i Foden af en Sandbakke og 

beliggende omtrent 20 Fod lodret over den nuværende 

Strandbred. Men endnu merkeligere ere de paa samme 

Sted omtalte gamle Havsrande, som antræffes i Nordlan- 

dene og Finmarken, og som især falde i Öinene om 

Foraaret, da de vise sig som endnu med Snee fyldte Å 

Furer, der i en vis Höide af 50—100 Fod over Söen löbe 

nöiagtigen parallelt med dennes Bredder nedenunder. Disse 

Furer ere nemlig ikke blot indskaarne i det löse Ter- 

rain, som bedækker Bjergfödderne, t. Ex. i Skjælmas- 

serne, men der gives ogsaa Exempler paa, at de ere ind- 

gravede i selve Klipperne. Til denne Klasse af Merker 

efter Havet hörer vist ogsaa nogle Masser af runde Strand- 

stene, som Hr. Havneinspeeteur Sehive har iagttaget paa 

Söndmör i nogle Fods Höide over Söen, og hvorom vi 

*) Blandt de Steder, hvor saadanne Been foregives at være an- 

trufne, synes mig især Nord-Fuglöen i I romsen at fortjene Op- 

merksomhed. Benene skulle her ligge i en sumpig For- 

dybning eller liden Slette oppe paa Öen og være bedækkede 

med Myrjord og Torv. Da jeg besögte Fuglöen for at an- 

stille Gravninger paa Stedet, var Jorden frossen og til- 

deels belagt med-höieSnefonde. Min Maalning af dette 

Punkt angav 1029 Fod for dets Höide over Havet. 
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tör haabe en fuldstændig Meddelelse i et af Magazinets 

fölgende Hefter. : 

Alle disse Beviser paa forandrede Forholde imellem 

Landets og Havets Niveau ere, som Enhver lettlig ind- 

seer, af den Beskaffenhed, at de paa det Bestemteste for- 

dre Antagelsen af, at de forrige Forholde have været sta- 

digen vedvarende i et ofte maaskee heel langt Tidsrum, 

paa samme Maade som ogsaa i vor Epoche Berörelses- 

Punkterne mellem Hav og Land, i Norge, beholde en fast 

Stilling, nemlig en saadan, som ikke bestandig under- 

gaaer en sagte fremskridende Forandring *). Forandrin- 

gerne ere altsaa ganske vist foregaaede stödviis, og 

ikke saaledes som Tilfældet er ved visse Dele af Sveri- 

ges Östkyst og af Finland, hvor Landet, ifölge ikke 
mere tvivlsomme, i den sidste Tid ved de omhyggeligste 

Iagttagelser bekræftede Data, fortfarende hæver sig 

med en Stigning, der viser sig som jævnt fortskri- 

dende. Men de i Afsatser foregaaede Forandringer kunne 

*) Idetmindste har man hidtil intet ganske paalideligt Factum 

til at bevise det Modsatte. Jeg er imidlertid langt fra 

ubetinget at ville forkaste som umuligt, hvad man hist 
og her hörer paastaaes, at enkelte selv af fast Klippe 

bestaaende Fiskegrunde i Löbet af nogle Decennier ere 

komne Vandskorpen nærmere, eller endog ere stegne op 

over samme. Men sadåmeget er vist, at ingen hidtilvæ- 

rende lagttagelse sodtgjör, at det höiere Niveau, hvortil 

disse Banker eller andre i samme Tilfælde værende” Punk- 

ter muligviis ere konine; netop er opnaaet ved en langsomt men 

uafbrudt fortsættende Bevægelse. Skulde virkelig Rigtigheden 

af. Fiskernes Bemerkning maatte inårömmes, saa forekom- 

mer'det mig sandsynligere , "at Bevægelsen er*foregaaet i 

et eller flere Ryk. 
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sikkerligen ikke forklares naturligere, end naar man all- 

seer dem som Resultater af saadanne Opstöd, som led- 

sage Jordskjælv *). 

Jordskjælv-Theorier, — Med de af v. Hoff frem- 

satte Betragtninger over Jordskjælvenes Aarsager turde 

det, ifölge det Öiemed, vi her have, kanskee være meest 

passende at begynde, og forsaavidt vil det ogsaa være 

nödvendigt at hidsætte nogenlunde udförligen hvad denne 

Forfatter, i den i 1824 udkomne anden Deel af hans for- 

træffelige Verk: Geschichte der durch Ueberlieferung 

nachgewiesenen natiirlichen Verånderungen der Erdober- 

flåche, siger om Jordskjælvene i Almindelighed. 

*) Skulde dog ikke ogsaa hiin under en jævnere Bevægelse 

stedfindede Forandring ved den botniske Bugt og Östersöen 

kunne antages at være en rykviis foregaaende Opstigning, 

hvorved de enkelte Satser kun ere des mindre og fölge 

- des hyppigere paa hinanden? Kunde man tænke sig Phæ- 

nomenet saaledes, saa vilde det ikke længere staae saa iso- 

leret, som Tilfældet er under den nærværende Anskuelse, og 

det skulde ikke være nödvendigt for det særskilt at op- 

finde dristige Theorier (Edinb. Phil. Journ., Vol. XXIX, 

P. 34, o. fl. St.). 

Det være mig tilladt her endnu at bringe et Factum i 

Erindring, hvilket vel ogsaa hænger sammen med disse 

paa vor Halvöe i en forholdsviis ny Tid stedfundne og i 

en Deel af Sverige notorisk endnu fortsættende Niveaufor- 

andringer, — nemlig den paa flere af vore Fjelde iagttagede 

Nedstigning af Trægrændsen, et Særsyn, som idetmindste 

for nogle Lokaliteters Vedkommende neppe er at forklare, 

uden ved at antage enten en almindelig Forværrelse af Kli- 

matet, eller at de respective Steder ere komne op i den 

höiere og koldere Region, hvorhen Vegetationen ikke kunde 
fölge med. | 
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Jordskjælv, heder det paa det anförte Sted, er en 

Bevægelse af enkelte Dele af Jordoverfladen, som bliver 

bevirket ved en Aarsag, der ikke med vore Sandser er at iagt- 

tage. Tilintetgjörelsen af Sandhöie ved Stormvinde og 

Oversvömmelser af Havet, Bortrivelsen af faste Dele af 

Jordgrunden ved strömmende eller. atmosphærisk Vand, 

Indstyrtningen af Klipper og Bjerge, som ere blevne berö- 

vede deres Stöttepunkter, Sönderslaaelsen aff Klipper ved 

Lynild o. s. v. hörer ikke til Jordskjælvene.. Men man 

seer, at Jorden ogsaa uden nogen af de anförte eller lig- 

nende ydre og mechaniske Anledninger undertiden bliver 

bevæget og rystet i dens Indre, og det liresaavel i flade 

som i bjergige Egne, næsten i alle Lande, til alle Aars- 

tider og ved den forskjelligste Beskaffenhed af Atmo- 

sphæren. Man seer denne Bevægelse at finde Sted paa 

den forskjelligste Maade, og i meget forskjellig Grad af 

Styrke. Undertiden skeer den nedenfra opad, og foraarsager 

en Opkastning af nogle Dele af Jordgrunden og en Ned- 

sykning af. andre. Undertiden ligner den en Vaklen, 

eller en i horizontal Retning ligesom bölgeformig fort- 

skridende Bevægelse. Undertiden har denne Bevægelse 

endog noget Dreiende eller Hvirvlende *). Undertiden 

er den hastigt forbigaaende, undertiden længere vedhol- 

dende eller gjentager sig i Perioder af Dage, Uger, ja 

 Maaneder. Engang viser den sig indskrænket til en liden 

Kreds, en anden Gang udbreder den sig paa Strækninger 

*) Den dreiendeBevægelse (Moto vorticoso) merkedes blandt 

Andet oftere i Sicilien ved Jordskjælvet den 20 Febr. 1818. 

Den lignede nogle Gange en Mölles Bevægelse. (Tilsætning 

å det v. Hoffske Verks Sdie Deel, P. 362). 
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af mange Miles Længde. Engang er den neppe merkelig, p 

en anden Gang er den af saadan Hæftighed, at den ikke 

alene omstyrter og odelægger de paa den rystede Grund 

værende Menneskeverker, men ogs.1a forandrer Grundens 

Form.  Engang bliver Overfladen ved saadanne Bevægel- 

ser uskadt og heel, en anden Gang revner den, Klöfter 

og Aabninger dame sig, og da ér Phænomenet underti- 

den ledsaget af Udbrud af Gasarter, samt vel ogsaa i no- 

gen Lighed med Vulkanerne af Antændelser, Udkastelser 

af Vand, Slam og Stene, undertiden skeer Sönderrivel- 

sen uden saadanne Udbrud. — Foran Udbruddene af de 

egentlige og vedvarende Vulkaner bliver i Regelen Jord- 

bunden rystet i den omkringliggende Egn. | 

Disse lagttagelser begrunde den Slutning, at saadanne 

Jordens Rystelser — de egentlige Jordskjælv — ikke kunne 

hidröre fra ydre Åarsager, men at de blive frembragte 

ved visse i det Indre af Jordkloden eller af. dens Skal vir- 

kende Kræfter. 

Men der viser sig ved alle til Jordskjælvene henhö- 

rende Phænomener en Lighed med de vulkanske Særsyn, 

som neppe tilsteder nogen Tvivl om, at begge frembrin- 

ges af samme Aarsager, og kun ere forskjellige Maader, 

hvorpaa disse Aarsagers Virkninger give sig tilkjende, ef- 

ter Forskjelligheden i Beliggenhed og Beskaffenhed af 

Jordskallens Overflade eller den Deel deraf, hvorpaa 

de virke. Det, som adskiller de egentlige Vulkaner fra 

Jordskjælvene, er næsten ikke Andet, end at der ved de 

förste er en permanent Krater, og at Udbruddene gjenta- 

ges gjennem denne eller i dens nærmeste Omkreds. Alle 

- Vulkanernes övrige Phænomener, den underjordiske torden- 

lignende Larm, Jordgrundens Bevægelse, Oplöftning og Sön- 
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dersprængelse, Udströmningen af elastiske Fluida, Antæn- 

delserne, ja selv Udkastningen af mineralske Substant- 

ser, forekomme nu og da, meer eller mindre ved Jord- 

skjælv ligesom ved vulkanske Udbrud, selv naar hine ind- 

træffe langt fra virksomme Vulkaner; og de egentlige vul- 

kanske Udbrud ere, som vi allerede have bemerket, næ- 

sten altid ledsagede af Jordrystelser, eller blive forkyndte 

yed disse. 

Man har mange Exempler paa, at et Sammenhæng 

meget tydeligen er blevet iagttaget mellem de egentlige 

Vulkaner og Jordrystelserne, hvad enten disse fandt Sted 

nær ved de förste eller i betydlig Afstand fra dem. Saa- 

ledes udeblev den tykke sorte Rögstötte, som i Aaret 1797 

i nogle Maaneder fortfarende steg ud af Vulkanen ved 

Pasto i det nuværende Columbia, i den samme Time, da 

69 Lieues derfra Stæderne Riobamba, Hambato og Ta- 

cunga bleve omstyrtede ved et frygteligt Jordstöd. Da 

Lissabon den 1 Nov. 1755 blev ödelagt af Jordskjælv, 

slog i samme Stun ! Vesuvs Dampskye tilbage i Krateren. 

— — Humboldt gjör opmerksom paa en Frfaring, som 

man har gjort i flere af Jordskjælv hjemsögte Egne, hvor 

der tillige gives Vulkaner: den bestaaer deri, at ved Jord- 

rystelser, som vare almindelig udbredte i saadanne Fgne, 

syntes Stödene at være stærkest paa de Punkter, som ere 

længst borte fra de virksomme Vulkaner. Aarsagen hertil 

er uden Tvivl den, at der paa de Steder, hvor vulkanske 

Aabninger ere forhaanden, gives en let Udgang for de 

underjordisk udviklede Gasarter eller Dampe, mdens 

en saaCan Udgang ikke er dem tilladt paa de fra Aab- 

ningerne fjerne Steder af Jordskorpen. — — — 

K? 
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Ligesom mu disse Phænomener vidne om, at Jord- 

skjælv og Vulkaner ere Virkninger af yderst nær beslæg- 

tede eller lige Aarsager, saa bliver dette bekræftet endog 

ved visse Forskjelligheder, som vise sig mellem begge Slags 

Særsyn. En saadan Forskjellighed bestaaer t. Ex. deri, at 

de större Jordskjælvs Virkninger udstrække sig langt vi- 

dere, end Virkningerne af Vulkanerne. En Vulkans Ud- 

brud gjör gjerne, idet den finder Sted, Ende paa Jord- 

rystelserne, som vare dens Forlöbere. Udbruds-Phænome- 

nerne kunne vel være frygtelige, ja uhyre, men de ere ind- 

skrænkede til Bjergets Krater, eller til de Aabninger, som 

den indre Kraft har brudt i dens Sidevægge. Man kan 

vel derfor antage, at Jorden i de Egne, hvor der er virk- 

somme Vulkaner, er saaledes construeret, at de i det In- 

dre udviklede og opad stræbende Gasarter, Dampe og an- 

dre Stoffe kunne tage en bestemt Vei ligesom gjennem 

en ledende Canal, og ad den tinde Udgang. — Der hvor 

flere saadanne Udgange eller vulkanske Kratere befinde 

sig i ikke altfor stor Afstand fra hinanden, synes disse 

at tilhöre et fælles System af saadanne Udförings-Canaler; 

thi det er ydersi sjelden, at flere nær sammenliggede Vulka- 

ner til samme Tid komme til Uddbrud. — — Om Jord- 

skjælv gjælder derimod netop det Modsaite, idetmindste i 

mange Tilfælde, da de ofte samtidigen ere blevne fölte paa 

Strög af flere hundrede ja tusinde Mile. — Medens Aar- 

sagerne til Vulkanernes og Jordskjælvenes Phænomener 

ere lige, opstaae derfor såndsynligviis de sidste da, naar 

de ved den chemiske Proces i Jordens Indre udviklede 

elastiske Stoffe ikke blive ledede lige ind i de hist og 

her adspredte vulkanske Udförings-Canaler, men holdes fast 

i andre underjordiske Rum, som ere for trange til, at de 
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deri tilstrækkeligen kunne udvide sig, saa at en Deel af 

Jordskallen maa lide en voldsem Rystelse, der kan ved- 

vare saa længe, til det elastiske Stof enten er trængt saa 

nær op til Qverfladen, at det kan söndersprænge den 

og selv kan bortvige, eller til det maaskee ogsaa i det 

Indre kommer til et Sted, hvor det kan dilatere sig. — — 

Den samme Forbindelse, i hvilken man finder, at de 

enkelte Jordskjælv, selv i meget store Afstande, staae med 

enkelte vulkanske Udbrud, viser sir ligeledes ved Jord- 

skjælvene indbyrdes, og mellem de forskjellige Punkter, 

hvor deres Virkninger ytre sig *). De talrige Exempler, 

man har paa Jordskjælv, som samtidigen ere blevne spo- 

rede paa vidtudbredte Strækninger, understötte nu ogsaa 

*) Med Hensyn til dette Sammenhæng har Hr. v. Hoff paaviist 

visse Rystelses-Kredse (Erschutterungskreise), d. e. Re- 

gioner, i hvilke Jordskjælv og vulkansk Virksomhed især finde 

Sted, og hvori de didhenhörende Phænomener staae i nær- 

mere Forbindelse med hinanden indbyrdes end med ligear- 

tede Phænomener i andre saadanne Regioner, saa at man for 

hver af dem kan antage et fælles Sæde for den Proces, der 
betinger de derværende Vulkaners Virksomhed saavelsom de 

Jordskjælv, som sammesteds indtræffe. — En af disse Rystel- 

ses-Kredse strækker sig fra det caspiske Hav til de azoriske 

Öer og indtages for en stor Deel af det middellandske Hav og de 

deri fremragrende Halvöer. Foruden denne Region er der, efter 

v. Hoff, endnu kun een, som vedkommer vor Verdensdeel, 

nemlig den islandske Rystelses-Kreds, der synes at 

strække sig til Grönland paa den ene Side, og paa den an- 

den menes at indbefatte Scandinavien. Jeg maa tilstaae, 

at denne sidste Formodning ikke forekommer mig at er- 

holde nogen Bekræftelse ved de paa nærværende Sted sam- 

lede Tagttagelser, ifölge hvilke den underjordiske Virksomhed 

her paa Halvöen ingenlunde synes at staae i noget fortrin- 

ligviis nöie Forhold til den paa Iisland. (See Anmerkningen 

ovenfor, P, 1839). 
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den Anskuelse, at Jordskjælvenes Aarsag ligesaavel som 

- Vulkanernes maa have sit Sæde i et stort Dyb under 

Overfiaden. | 

Ligesom forskjellige Meninger have hersket angaaende 

Vulkanernes Aarsager, saa er ogsaa Forklaringen over Jord- 

skjælvenes Oprindelse faldet forskjelligt ud efter de paa 

enhver Tid bestaaende Kundskaber og herskende Begre- 

ber om Naturkræfterne. Iblandt de Gamle skreve nogle 

Naturforskere Jordens Rystelser og Sönderrivelse paa un- 

derjordiske Dunsters Regning, og disse Dunsters Udvik- 

lings-Aarsag sögte man tildeels i den engang antagne Cen- 

tralild, deels i Atmosphærens Indvirkning paa Jordlegemet 

0. s. v. Opdagelsen af Eleetriciteten og dens store Virk- 

ninger i Atmosphæren gav i den nyere Tid Anledning 

til, at man ogsaa tog denne merkværdige Naturkraft med 

tilhjælp for at forklare Jordskjælvene, eller egentlig sögte 

at udlede dem af den alene, og overhoved ved Jordskjælv- 

Theorien mere tog Hensyn til Forholde i Atmosphæren 

og Decompositioner i samme, end paa den indre Beskaf- 

fenhed af Jordkloden. Men den Maade, paa hvilken Flec- 

triciteten bliver sat i Action og virker, har altfor meget 

Afvigende fra Jordskjælvenes Virkninger, og især er det 

en stor Hindring for at kunne anvende denne Kraft til at 

forklare Jordskjælvene, at Vand, Stene og især Metallerne 

ere saa gode Hlectricitets-Ledere, at det maatte blive 

yderst vanskeligt at udtænke Forholde i Jordens Indre, 

som kunde bevirke en saa fuldkommen Isolering af en 

Mængde Electricitet, at derved kunde skee Udladninger, 

som vare istand til at frembringe Jordskjælvenes frygte- 

lige Phænomener. Man er derfor ganske kommen tilbage. 

fra at ville forklare disse af electriske Virkninger, og de 
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grundigste Physikere have opgivet denne Forklarings- 

maade. lagttagelser, som man hist og her vil have gjort, 

og som skulle tyde hen paa et Sammenhæng mellem elec- 

triske Phænomener i Atmosphæren og Jordskjælv, syues 

enten at beroe paa Feiltazelser eller Fordom, eller ere 

idetmindste langtfra tilstrækkeligen bekræftede, for der- 

fra at kunne slutte til dette Sammenhæng. 

Da man senere opdagede den merkyærdige galvani- 

ske Proces, troede flere Naturforskere i denne at fide 

en Stötte for Jordskjælvenes electriske Theorie. Imidler- 

tid synes heller ikke Galvanismen at afgive klare Fore- 

stillinger, naar man vil opstille den alene som dette Phæ- 

nomens Grundaarsag *). Ganske vist befandt de Gamle 

sig med deres dunkle Antydninger og Formodninger paa 

den rigtige Vei til at finde idetmindste den nærmeste 

Aarsag til Jordskjælvene, og ikkun Ufuldkommenheden af 

deres Kundskab om de Stoffe, som ere virksomme i Jor- 

*) I Verkets 8die Deel, som er udkommen 1834, modificerer 

Forfatteren det her Ytrede og siger, at naar man ifölge de 

nyere Anskuelser af Electriciteten kun betragter den som 

en eiendommelig Virkningsmaade af Naturens almindelige 

Chemismus eller megetmere som et vist Trin deraf, eller 

som Productet af en vis Virkning af denne et Heelt dan- 

nende Virksomhed af Naturkræfterne, af hvilken ogsaa Gal- 

vanismen kun er en eiendommelig med Electriciteten iden- 

tisk Ytring, — saa maa man vistnok under en saadan An- 

skuelse antage en Forbindelse mellem de electriske, saavel- 

som mellem de magnetiske Særsyn og Jordskjælvenes og 

Vulkanernes Phænomener; men derhos kan man fremdeles 

ikke sige, at Flectriciteten er Jordskjælvenes og Vulkaner- 

nes Åarsag; men kun, at begge Phænomener maae ansees 

som indbyrdes i Forbindelse staaende Producter af hiin 

almindelige Chemismus. 
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dens og Atmosphærens chemiske Processer, hindrede dem 

i at skride noget videre frem i denne Forklaring og at 

vove fölgerigtige Slutninger om de fjernere Aarsager. 

Först det sidste Aarhundrede var det forbeholdt at til- 

veiebringe en nöiere Kundskab om det, som Grækerne 

kaldte stveVuo og Romerne Spiritus. Manu kjender nu 

den mangfoldige Sammensætning af elastiske Stoffe lige 

Luften, i og formedelst hvilken vi leve, nemlig de saa- 

kaldte luftformige Fluida, man kjender deres ligesaa 

mangfoldige Indvirkning paa alle selv de fasteste Lege- 

mer, og deres Fxpansibilitets store Kraft, der overgaaer 

enhver anden paa Jorden og i Atmosphæren. — — In- 

tei er derfor naturligere end i disse Gasarter, som udvikle 

sig i det Indre af Jorden af forskjellige den Sidstnævnte til- 

hörende Stoffe, at söge det Væsen, som virker ved Jord- 

skjælvenes og Vulkanernes vældige Phænomener. —— *) 

*) Ikke for ligesom at antyde Anvendeligheden af v. Hoffs Theo- 

rie paa de hos os forekommende Jordskjælv, men kun i Man- 

gel af et mere passende Sted, tillader jeg mig her at anföre en 

Notits af Steffens i en for Hertha bestemt, men som jeg 

troer ikke udkommen Opsats under Titel: Beitråge zur phy- 

sikalisehen Geographie der skandinavischen Halbinsel. Som 

Tegn til en ”tilbagetrængt Vulcanitet” i vort Norden om- 

tales först nogle i Norge og Sverige indtrufne Jord- 

skjælv, og tilsidst beskrives et Særsyn, som skal forekom- 

me i Lysefjorden ved Stavanger. ”Et steilt Bjerg i det 

Inderate af den trange Fjord kaldes Giedefjeld, bestaaer 

af Gneis og har en Höide af 4-5000 Fod. Under Top- 

pen af dette Bjerg seer man en aldeles utilgjængelig Klöft, 

som undertiden udkaster Ild, og ikke sjelden er dette 

Phænomen forbundet med et Knald ” Jeg har fortalt denne 

Kjendsgjerning, siger St., ganske saaledes som jeg har fundet 

den i en kyndig og paalidelig Vens skriftlige Meddelelse, og til- 

staaer, at jeg Iutet videre formaaer at tilføie desangaaende. 
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Det er vistnok muligt, at galvaniske Virkninger i Jor- 

dens Indre kunne være et af de Midler, som opvække Proces- 

sen. Men fortiden er vor Kundskab om Jordens Indre for 

mangelagtig til, at vi allerede skulde kunne tænke at erholde 

nogen tydelig Forestilling om den Maade, hvorpaa den 

galvaniske Virksomhed egentlig kan virke som en fjernere 

Aarsag til Jordskjælvene. Vi löbe derved Fare for, deels 
at opstille blotte vage Hypotheser, deels at forfalde til 

ligesaa feilagtige som grove Forestillinger. For det Förste, 

lægger Forf. til, er det vel derfor raadeligst, ikkun omhyg- 

geligen at efterforske den nærmeste Aarsag, nemlig Virk- 

ningen af de Gasarter, som just vise sig virksomme ved 

Jordskjælvene og Vulkanerne, nöie at iagttage og forfölge 

deres Oprindelses-Steder og den Vei, som deres Virksom- 

hed tager, og derved först at bygge sig faste Trin, paa 

hvilke Lys lidt efter lidt kan bringes ind i det dybe 

Mörke, som endnu skjuler den fjernere Grundaarsag. 

Af det, som Hr. v. Hoff senere har skrevet, seer 

man, at han ikke har forandret den her fremsatte Hoved- 

idee om Jordskjælvenes nærmeste Aarsag, men at han ik- 

kun udleder denne Aarsaz af andre Forholde i Jordens 

Indre, end de ved Vulkanernes og Jordskjælvenes Theo- 

rie forhen forudsatte. Medens dengang Oxydations- og 

Decompositions-Processer foregaaende dybt i Jordens In- 

dre paa Overfladen af metalliske Masser navnligen af Svovl- 

kise, antoges som Aarsager til en, paa visse Steder og 

temporairt, udviklet Hede saavelsom til Frembringelsen af 

de elastiske Fluida, saa synes ogsaa denne Forfatter nu 

ganske at dele den atter opkomne og fortiden vel meer 

end nogensinde yndede Mening, at hele Jordkloden med 

Undtagelse af den ydre Skorpe er at betragte som en i 
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smeltet Tilstand værende Masse, en Forestilling, ved 

hvilken det naturligviis ikke falder vanskeligt at forklare 

Udviklingen aff Dampe og Gasarter. | 

Hvad nu andre Forskeres Anskuelser angaaende Jord- 

skjælvenes Aarsager betræffer, da gaae for Öieblikket 

de fleste, ifölge Almindeligheden af den anförte Mening 

om Jordens indre Tilstand, i det Væsentlige ud paa det 

Samme, at elastiske Fluida og navnligen Vanddampe ere 

de bevægende Kræfter ved Jordrystelserne, hvilke man 

da ogsaa er temmelig enig om at underordne Vulkaniteten 

i det Hele. Den ganske generelle, nye Definition af Vul- 

kanitet er fölgende: derved er at forstaae den Ind- 

flydelse, som det (glödende, smeltede) Indre af en 

Planet, under dens Afkjölings forskjellige Sta- 

dier, udöver paa dens (störknede) Ydre. 

Selv iblandt dem, som endnu ikke ere overbeviste 

om, at den hele Klode indvendig befinder sig i Fluss, er 

dog, paa enkelte Undtagelser nær, den paa elastiske 

Fluida baserede Theorie den gjældende. 

Ved at være overbeviist om, at ved Vulkanernes Ud- 

brud höie Söiler af flydende Lava presses i Veiret af 

Luftarter, og især af Vanddampe — hvilke udgjöre det 

Meste af de gasformige Produkter ved de vulkanske Erup- 

tioner, — kan man virkelig let forestille sig, at Jordskjælv, 

saaledes som Tilfældet er, maae ledsage eller gaae for- 

ud for Udbruddene. Lyell leder herved Opmerksomheden 

paa de store kogende Vandspring paa lisland, ved hvilke 

Vanddampene alene udgjöre den bevægende Kraft. Den 

store Geiser kommer op af et vidt Bekken, som bliver 

tragtformigen smalere nedad, og som i en Retning har en 

Diameter af 56 og efter en anden af 46 Fod. f Midten 
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af dette Bekken eller denne Krater, som man gjerne kan 

kalde samme, gaaer et Rör ned, der har en lodret Höide 

af 78 Fod, og en Vidde af 8 til 10: Fod. Bekkenet er 

undertiden tomt, men sædvanlig er det fyldt med klart, 

kogende Vand. Naar Vandet stiger op i Röret, hörer 

man en underjordisk Larm, lig den af fjerne Kanonskud, 

og Jorden bliver noget rystet. Larmen tager til, Bevæ- 

gelsen bliver hæftigere, indtil tilsidst en Vandsöile sti- 

ger 100 til 200 Fod lodret iveiret. HFfterat dette Phæ- 

nomen har vedvaret nogle Minuter, ophörer det, tykke 

Dampskyer komme under hæftig Brusen frem af Röret, 

en tordenagtig Lyd paafölger, og Eruptionen er tilende. 

Kaster man Stene i Krateren, saa blive de strax igjen udslyn- 

gede, og den exploderende Kraft er saa stor, at meget store 

Stene undertiden splintres i smaa Stykker. Henderson 

fandt, at naar man kaster en Mængde Stene i Röret, saa 

kan man i faa Minuter frembringe en Eruption, og Van- 

det saavelsom Stenene blive da hævede meget höiere 

end sædvanlig. — Ved de forskjellige Forklaringsmaader 

af dette i sit Slags eneste Særsyn, komme alle Forfattere 

overeens i at åntage en underjordisk Huling, hvori Vand 

og Dampe samle sig, og hvori de sidstes fri Undvigelse af- 

brydes, indtil de erholde Kraft nok til at drive Vandet 

ud. Man kan forestille sig, at Vandet gjennem Ridser 

synker ned i et indre Reservoir, hvor det kommer i Kog, 

saa at den övre Deel af Hulingen bliver fyldt med Dampe 

af höit Tryk. Dampenes Expansivkraft bliver tilsidst saa 

stor, at det kogende Vand trykkes op gjennem det med 

Krateren communicerende Rör, og for en Deel udtömmes. 

Er saaledes Beholderens Vandmængde sunket til et vist 

Punkt, saa ville Dampene selv kunne undvige gjennem 
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Röret, og nu maa Vandet atter samle sig til hiin Höide, 

ved hvilken det spærrer for Dampenes Udgang. Disse faae 

da atter ny Styrke, og endelig indtræder igjen en Explo- 

sion. En kunstig Spærring, f. Ex. ved ikastede Stene, 

maa have den samme Virkning, som Vandet ellers frem- 

bringer. * 

Paa en ganske lignende Maade kan man nu vist og- 

saa meget rigtigen forklare sig saavel mange vulkanske 

Eruptioner som de dermed fölgende Jordskjælv. Da Væg- 

ten af en Kolonne Lava er saa meget större end af en 

Vandkolonne, saa er det klart, at det Tryk, som Vand- 

dampene og de övrige i den vulkanske Herd udviklede 

elastiske Fluida maae udöve paa Hvælvingen og Siderne af 

Smelterummet eller Lava-Reservoiret, for at trykke den 

flydende Steenmasse iveiret, ikke blot vil frembringe svage 

Rystelser saaledes som ved Geiser, men selv hæftige Jord- 

skjælv. Cotopaxi i Andes-Kjeden har kastet et Klippestykke 

af flere hundrede Kubikalens Volum til en Afstand af 

over halvanden geographisk Miil; vi indsee da let, at en saa- 

dan Expansivkraft maa være istand til at ryste en heel 

Landstrækning, og medrette gjör Michell (en engelsk For- 

fatter, som allerede ved Midten af forrige Aarhundrede 

skrev om Jordskjælvenes Aarsager og Virkninger) den Be- 

merkning, at naar Dampene allerede kunne ryste en Kreds. 

af 10 til 20 (eng.) Mile omkring en Vulkan, hvorigjen- 

nem de finde en Udvei, saa maa deres Virkning være 

ganske uhyre, naar slet ingen Udgang bliver dem aabnet. 

Hvorledes Niveau-Forandringer af store Landstræknin- 

ger kunne finde Sted ved Jordskjælvene, bliver imidlertid 

ikke indlysende ved denne Theorie, — ligesaalidt som 

ved nogen anden af de hidtil opfundne. Naar underti- 



om Jordskjælv i Norge. 157 

den, siger Lyell, en Vægt, som er lig Tyngden af den 

lodrette Lavasöile, trykker mod enhver Deel af det in- 

dre Reservoirs Dække, saa vil den hæve de overliggende 

Bjergmasser iveiret og presse Lavaen ind i enhver Rev- 

ne, hvorefter den indpressede Masse, naar den er bleven 

fast, vil bære Hvælvingen og foraarsage, at det ovenpaa 

liggende Land altid vil beholde det höiere Niveau, hvor- 

til det oplöftedes. Og paa den anden Side kunne Sænk- 

ninger fölge af Dampenes Fortættelse ved koldt Vands 

Indtrængen i Huulrummet, eller ved Lavaens successive 

Afkjöling. Lade vi end denne Forklaring gjælde for de 

mindre udstrakte Niveau-Forandringer, saa kan den, hvor 

Talen er om dem, der træffe hele Lande, dog som sagt 

ingenlunde tilfredsstille os. 

Vi skulle nu höre en Forfatter, der ganske forkaster 

den Mening, at det er Dampe eller elastiske Dunster, 

som fra de underjordiske Dyb söge sig Udgang, der give 

Anledning til Jordskjælvene. Keferstein — thi det er til 

denne Geolog, der i 1834 har udgivet en: Naturgeschichte 

des Erdkörpers, vi sigte, — invender först og fremst 

mod den v.. Hoffske og andre lignende Theorier, at man 

hidtil ikke ved Jordskjælvene har merket noget til hine 
Dampe eller Gasarter, og at deres Opstigning vel kunde 

sprenge Jorden, men ikke bringe den til at zittre paa den 

Maade, som Tilfældet er ved Jordrystelserne. Fortrin- 

ligt Hensyn, siger K.i det nysanførte Verk, fortjener 

det negative Kjendemerke ved Jordskjælvene, at ved dem 

Intet emanerer, föres frem til Dagen, eller forandres. Saa 

mange Jordskjælv man end har iagttaset, saa har man 

dog intetsteds bemerket, at comprimeret Luft, en Gas- 

art eller et lignende Legeme ved Samme udströmmer, 
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eller at Ild stiger ud af Jorden. — — Dersom de Rystel- 

ser, der betinge et Jordskjælv, bleve frembragte ved 

nogetsomhelst bestemt Stof, ved Expansion af comyrime- 

ret Luft, ved Forbrænding af Knaldluft o. s. v., saa skulde 

vi see Luften bortvige, Flammerne stige frem; men vi 

bemerke Intet uden den blotte Rystelse. 

Af alle Phænomener, som ledsage Jordskjælvene, er 

intet hyppigere, end en underjordisk Larm, med hvilken 

Jordskjælvet selv sædvanligviis begynder, og som man fin- 

der omtalt ved Beskrivelsen over næsten enhver Jordry- 

stelse. Da i Regelen ethvert Jordskjælv ledsages af en 

saadan Larm, såa er man meget almindeligen af den Me- 

ning, at begge Phænomener staae i Sammenhæng med 

hinanden og udspringe af een Kilde, og man antager og- 

saa da et Jordskjælv, naar man blot hörer den underjor- 

diske Larm, uden at en Rystelse af Jorden bliver fornum- 

met, idet denne kan være saa ubetydelig, at vi ikke spore den, 

eller kan have Sted paa Punkter, hvor vi ikke iagttage den. 

Saa meget er ganske vist: at den underjordiske Larm 

har fuldkommen Lighed med Knaldet af Skyts, med Stor- 

mens Brusen, med Torden ved Uveir, med mange Orgeltoner 

og overhoved med Lydphænomener, som frembringes derved, 

at den atmosphæriske Luft bringes til at zittre og kom- 

mer i en bölgeformig Bevægelse. Men ifölge vort Öres 

Construction fornemme vi ikke alle saadanne Rystelser, 

ikke alle Lydbölger, men kun en vis Kreds af dem, idet 

t. Ex. alle Lydbölger, som svinge langsommere end 16 

Gange eller hurtigere end 1500 Gange i Senpndek. ikke 

afficere vort Öre. 

Vi have derfor al Grund til at antage: at den under- 

jordiske Larm betinges af Rystelser eller Lydbölger, som 
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ere opvakte i den underjordiske Luft. (Forf. har tidli- 

gere söst at vise, at der indenfor Jordskorpen gives en 

overordentlig Qvantitet Luft, og at denne ”underjordiske 

Atmosphære” i Masse maaskee ikke giver efter for den 

overjordiske). I den overjordiske Luft iagttage vi, at der 

ved Processer, hvis Aarsag endnu ikke er os fuldkommen be- 

kjendt, skee Rystelser, som vi fornemme som en vis Larm, 

saasom ved Uveir, Storme o. s. v.; den lignende under- 

jordiske Larm stammer da vel fra Rystelser, som have 

analoge Processer til Aarsag. | 

Er den atmosphæriske bevægede eller svingende 

Luft iidsluttet i et fast Legeme, som t. Ex. i en Orgel- 

pibe, saa meddeler den dette sin skjælvende, svingende 

Bevægelse, saa at det faste Legeme selv kommer til at 

bæve og selv toner med. Kommer den underjordiske, 

stedse af et fast Legeme indsluttede Luft ved nogensom- 

helst Proces i en svingende eller zittrende Bevægelse, saa 

vil denne ogsaa meddele sig til den omgivende faste Masse, 

som derved turde komme i bævende eller svingende Be- 

vægelse, hvilken forplanter sig videre med aftagende In- 

tensitet. — — Ved dette Raisonnement forbereder For- 

fatteren Fremsættelsen af sin Anskuelse, som er: at den 

- underjordiske Atmosphære, især i de överste Skikter og i 

de yngste Formationer, strögviis fra Tid til Tid kommer 

ud af sin Lizevægt, og lider Rystelser, ligesom Contrac- 

—tioner og Expansioner, hvoraf Lydbölger opstaae og bringe 

den omgivende Jordmasse, i Lighed med en Resonnants- 

bund, til ogsaa at skjælve med, og at derved Jordskjælv 

frembringes. — Den samme Theorie anvender Hr. Ke- 

ferstein paa Havets og ferske Vandes Rystelser, som vel 

undertiden, men formeentlig ikke altid falde sammen med 
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Jordskjælv paa Landet. ”Ved dette Phænomen lider Van- 
det slet ingen Forandring, men bliver kun sat i Bevægelse ; 

den bevægende Aarsag ligger derfor sandsynligviis ikke i 

Vandet for sig, men i Luften, som deri er indeholdt. 

En Kubikfod Vand omslutter som bekjendt næsten ligesaa 

meget Luft som en Kubikfod Atmosphære, påa hvilket 

Forhold Fiskenes og andre Gjælledyrs Aandedræt beroer. 

Denne Vand-Atmosphære maa ligesom den underjordiske 

og overjordiske, ifölge eiendommelige Processer være visse 

Forandringer og Bevægelser underkastet, hvilke af os iagt- 

tages deels som Toner, deels som Bevægelser af Vandet. 

Det er begribeligt, at den Aarsag, som bringer Lufteu i de 

faste Jordskikter til at ryste, ogsaa kan sætte Luften i 

Havvandet i Bevægelse, hvilken da her vil være intensivere 

end hist, og saaledes kan et Jordskjælv fortsætte sig i det 

tilgrændsende Hav, og dette blive bevæget, uden at denne 

Bevægelse er en mechanisk Fölge deraf, at Haygrunden er 

rystet. Har det sin Rigtighed, at naar Havene bæve, kan 

dette ikke" paa en mechanisk Maade hidröre fra Havgrun- 

dens Rystelser, saa ere vel hine Bevægelser i Havet kun 

at tilskrive Rystelserne af den Luft, som befinder sig i 

Vandet. — Ogsaa mange Landsöer synes at være lig- 

nende Vandskjælv underkastede. Vetteren i Sverige, Co- 

mundsöen (2) i Skotland o. fl. komme undertiden ved det 

roligste Veir i overordentlig hæftig Bevægelse. Söen Beja i 

Portugal, en Söe i Staffordshire i England, Bergsöen paa 

St. Domingo o. s. v- blive sædvanlig urolige ved Uveir, og 

lade da höre en hæftig Brölen og en tordenliguende Larm.” *) 

*) Flere Söer i Norge, navnligen i Nordlandene, fortælles 

ogsaæ undertiden at være urulige paa en overordentlig Maa- 
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Disse Hr. Kefersteiis Ideer ere da yderst forskjel- 

lige fra de Anskuelser, vi först omhandlede. Det Vær- 

sté er, at man, som vi have seet, ikke engang er enig om 

det Factiske ved Gjenstanden, og forsaavidt kunne vi endnu 

ikke forlade samme. At anföre flere 'Theorier skulde her nep- 

pe være til nogen Nytte, tillades ikke heller af Rummet. 

Prof. Fr. Kries, af hvem man har et i 1810 udkom- 

met, af Videnskabernes Selskab i Utrecht kronet Priis- 

skrift over Jordskjælvenes Aarsager, er kommen til föl- 

gende Resultater, der skulle være at betragte som Erfa- 

rings-Sætninger: 

I. Vi kunne ikke angive særegne ydre Omstæn- 

digheder, under hvilke Jordskjælvene fortrinligviis op- 

staae; de finde Sted Sommer og Vinter, i vaade og törre 

Aar, og ved enhver Alder af Maanen. 

2. Derimod er ikke at nægte, at der gives indre 

 Omstændigheder, nemlig en vis Beskaffenhed af Jord- 

grunden, som have en afgjort Indflydelse paa Jordskjæl- 

venes Frembringelse; thi vi see, at visse Egue ere me- 

get mere udsatte for Jordskjælv end andre. | 

8. Der gives intet Merke, der kan gjælde som et 

sikkert Tegn paa, at et Jordskjælv vil komme. De Tegn, 

som man har troet at finde i Veirligets Charakteer, i Ba- 

rometerstanden, i Ildmeteorer, som vise sig, i Dyrenes 

Forhold og i Menneskenes Befindende, indtræffe tildeels 

ogsaa, uden at Jordskjælv paafölge, og paa den anden 

Side finde mange Jordskjælv Sted, uden at disse Tegn 

gaae forud for dem. | 

de. Det er at önske, at de, som maatte have Anledning dertil, 
herom vilde meddele paalidelige detaillerede F.fterretninger. 
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4. Selve Jordskjælvets Udbrud bliver ikke sjelden 
ledsaget af hæftige Storme, men næsten altid af en un= 

derjordisk Larm,- hvilken man kan betragte søm selve Ud- 

bruddets Begyndelse.. Det egentlige Kjendemerke er Jor 

dens Rystelse, hvilken deels bestaaer i horizontale, böl- 

geformige Oseillationer, deels i opadvirkende Stöd, deels 

i hid og did gaaende Bevægelser. Aldrig vedvarer Ry- 

stelsen længe og uafbrudt; den er forbi i nogle Secun- 

der, i det Höieste i nogle Minuter. I yderst sjeldne Til- 

fælde vil man have seet Ild bryde ud af Jorden, eller ei 

Phænomen ligt Lynild. 

5. Særegne Phænomener efter et Jørdskjælv kjen- 

der man ikke, foruden de umiddelbare Fölger af den 

ödelæggende Virkning selv; dog synes mange Jordskjælv 

at have Indflydelse paa Luftens electriske Tilstand. For- 

detmeste fölge flere Jordskjælv efter hinanden. 

Med Hensyn til det förste af disse Hr. Kries's Re- 

sultater bör det anmerkes, at de særdeles hyppige Jord- 

skjælv i Chili, ifölge Efterretninger af Lambert og Pöp- 

ping, synes næsten blot at indtræffe i Maanederne fra 

November til April, især ved Regntidens Begyndelse og 

Ende. Men ellers, mener:Keferstein (Naturg., II, P. 158),: 

turde det være rigtigt, at man endnu ikke kjender be- 

stemte ydre Forholde, under hvilke Jordskjælvene frem- 

kaldes *). Hvad det dernæst anförte Resultat angaaer, 

da er det vel unægteligt, at visse Egne fortrinligviis hjem- 

söges af Jordskjælv; men den af 'denne lagttagelse ud- 

*) Ganske nylig læste man i de offentlige Blade, at en Na- 

turkyndig troede at have fundet, at Vulkanernes störste 

Udbrud finde Sted mod Nymaane eller Fuldmaane. 
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jedede Sætning om Jordgrundens Indvirkning ved Frem- 

bringelsen af Jordskjælvene maa sikkert endnu ansees som 

meget problematisk. De Formationer, hvoraf de forskjel- 

lige Regioner af Jordens Ydre bestaae, turde ved deres 

specifiske Beskaffenhed saavelsom ogsaa ved deres Forhold 

i Rummet virkelig have en Indilydelse paa Jordskjælve- 

nes Fortplantelse *), men, efter de hidtilværende 

Erfaringer, neppe paa deres Frembringelse. Jordskjæl- 

venes Hyppighed i et Strög af Nordlands-Amt maa unæg- 

telig tjene som et Beviis imod Kefersteins Mening: ”at 

de yngre mægtige neptuniske Formationer især ere dis- 

ponerede til at avle Jordskjælv.” I Ranen og paa Luur- 

öe 0. s. v. finder man kun et forholdsmæssig meget tyndt 

og yderst afbrudt Dække af löse Alluvier paa Gneisen, 

 Glimmerkiferen og Graniten, hvoraf Jordskallen ellers i 

disse Egne er sammensat. 

Betræffende Atmosphærens Forhold til Jordskjælvene 

er man vist heller ikke endnu kommen paa det Rene. I 

OQvereensstemmelse med det af Kries i foranförte tredie 

Resultat Fremsatte, har Hoffmann, ved at undersöge de 

paa Sicilien i en Række af Aar foregaaede Jordskjælv 

med Hensyn paa deres Indflydelse paa Barometerstanden 

0. 8. V., fundet, at ikke det mindste Sammenhæng lader 

sig paavise mellem de underjordiske Bevægelser og At- 

*) Et merkværdigt Exempel herpaa anföres af v. Hoff i Pogg. 

Ann. B. IT, P. 69. — Man vil herved ogsaa erindre sig Jord- 

skjælvet d. 5 Sept. f. A., der merkedes paa Munkedammen, 

men ikke paa det astronomiske Observatorium. At det 

samme Jordskjælv yttrede sig særdeles hæftigt i Eidsvold 

Præstegaard, turde maaskee have sin Grund i dette Steds 
Beliggenhed paa de mægtige Lag af Leer og Sand, som 

bedække Rommeriges fladere Strækninger. 
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mosphærens Tilstand. Ikkedestomindre siger Keferstein 

i det tidtanförte nye Verk: ”om end ikke ved enhver 

liden Jordrystelse en atmosphærisk Forandring bliver - 

kjendelig, saa er denne deg næsten : bestandig at merke 

ved stærkere Jordskjælv, da gjerne Storme og Uveir vise 

sig, Dyrene hyppig iforveien blive urolige og selv Men- 

neskene föle en vis Beklemthed som för Tordenveir.” 

Mange, som tilstaae, at Regn, lysende Meteorer o. 8. vV- 

fölge med Jordskjælv, men ikke indrömme nogen directe 

- Forbindelse mellem disse og forskjellige Processer i At- 

mosphæren, synes ofte at være meget uheldige i Forkla- 

ringen af saadanne Phænomener, som de betragte som 

blot middelbare Fölger af Jordrystelserne; hidhen. hörer 

det t. Ex., naar de mene, at de under Jordskjælv oftere 

iagttagede electriske Phænomener kunne være fremkomne 

ved store Steenmassers Bevægelse og Rivning mod hinan- 

den. — Ved at handle om dJordskjælvenes Forbindelse 

med Forandringer i Atmosphæren, bemerker Keferstein 

endvidere: ”Næsten synes det, at hæftige Jordskjælv have 

været hyppigere i forrige Tider end nu, og at visse Fpi- 

demier, som vare höist fordærvelige for Menneskene, 

have staaet i en vis Connex med Jordskjælvene. Om 

ogsaa den nyeste Epidemie i de sidstforlöbne Aar (Cho- 

lera), som vistnok ikke var saa ödelæggende som mangen 

tidligere, ikke skulde staae i nogen directe Forbindelse 

med Jordskjælv, saa er alligevel hiin ofte udtalte Paa- 

stand maaskee ikke ganske at bortvise.” 

To ganske tilforladelige og meget vigtige Resultater 

af Iagttagelserne over Jordskjælv ere endnu at tillægge. 

Det förste er, at selv svagere Jordskjælv kunne vise en 

betydelig Indflydelse paa Magnetnaalen, og det andet, at 
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Rystelserne kunne merkes meget tydeligen paa Jordens 

Overflade, medens man ikke föler dem under samme. 

Et Jordskjælv i Belgien og de i 8. 0. dertil grændsende 

Lande i 1828 blev ubemerket af Arbeiderne i alle paa 

en vis Strækning östenfor Littich beliggende Gruber, da 

det dog i den samme Strækning iagttoges meget tydeligen 

paa Overfladen. I en Grube ved Essen viste Markskei- 

derens Naal sig meget urolig paa den Tid, Jordskjælvet 

foregik, men nogen Rystelse fornam man ikke, (v. Hoff, i 

Pogg. Ann., B. 25, P. 70.) Under et Jordskjælv i Eng- 

land 1795 fölte Arbeiderne i en Grubes övre Arbeidsrum 

en hæftig Vindström, og de troede, at Gruben vilde styrte 

sammen over dem; men i de dybere Rum merkedes ikke 

andet end en Larm, som forekom Folkene at fare hen 

over deres Hoveder. (Keferst., I. c., P. 168.) Noget Lig- 

nende skal man engang have erfaret ved Kongsberg. — 

Endog blot disse sidst anförte Kjendsgjerninger maae vel 

nöde os til at tilstaae, at den Anskuelse, hvorefter Jord- 

skjælvenes Aarsag er at söge i Udviklingen af elastiske 

Fluida i de indre Dyb, neppe kan ophöies til en ganske 

almeentgjeldende Theorie, hvor plausibel den end maatte 

være for et stort Antal enkelte Tilfælde, eller, som man 

maaskee tör sige, for en vis Klasse af Jordskjælv. 
Aarø — 

vr 

Tvende Notitser, 

uddragne af det Svenske Videnskabs-Akademies 

Handlinger for 1748. 

. Etsteds i foregaaende Stykke beröres den merkelige Kjends- 
gjerning, at Vegetationen i fordum Tid har gaaet höiere op 
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paa nogle af vore Fjelde, end Tilfældet nu er. I det svenske. 
Videnskabs-Akademies Handlinger for 1748 findes med Hensyn 
til dette Factum en Notits (P. 76), som kun turde være faa af 
Magazinets Læsere bekjendt, og hvis Meddelelse Redactionen 
derfor har t-oet her ikke vilde findes upassende. En paa samme 
Sted (P. 151—154) indfört Beretning af daværende Professor 
Kalm om ”Vandets Aftagelse i Norge” vil det af lignende 
Grunde tillades os ligeledes at lade fölge. Angaaende den sandsyn- 
ligviis rette Aarsag til disse berörte Phænomener vil ikke her ud- 

fordres nogen videre Bemærkning, da samme i Hr. Professor Keil- 
hau's ovenfor indrykkede Opsats allerede noksom er paaviist. . 

L. Vice-Herredshövding Hellant har fornummet af en 

Bonde i Ovre-Torneå Sogn og Numis Bye, som ligger 28. 
- Mile nordenfor Torneå. at naar man trækker Noot i de * 
höieste Söer, som ligge paa selve Fjeldene, saa bliver 
Fiskegarnet ofte hængende fast i Furrerödder, hvilke un- 
dertiden fölge op med Garnet; de ere ikke raadnede, og 
ere endnu ganske fede. Nu fortiden voxer ikke et ene- 
ste Furretræe paa mange Miles Afstand fra disse Steder. 
Flere Bönder og Fiskere berettede det Samme. 

Den almindelige Mening der paa Stedet var, at disse 
Rödder havde flydt derhen og vare standsede der under 
Syndfloden: saa urimeligt synes det, at nogensinde mno- 
get Træ skulde have kunnet voxe der oppe paa Fjeldene, 
at endog den almindelige Mand maa söge de ældste Ti- 
der for at angive Aarsagen til disse Fund. — — —*) 

== TEST NETTET 

*) En Synkning af Naaletræernes Vegetationslinie viser sig 
- ogsaa paa flere Steder i Norge. Saaledes f. Ex. paa Fond- 

fjeldet i Merager, hvor man ovenfor den Höide, hvortil 

Granen nu voxer, finder en Mængde uddöde Træer (Furu?) 

endnu staaende paa Roden. OQmendskjöndt man vel ei kan 

antage, at Træe, udsat for Luften, saalænge kan modstaae 

Forraadnelsen, som naar det er nedsænket i Vand og bedæk-= 

ket med Myrjord, saa finder man dog, at det meget har- 

pixrige Naaletræe, der er anvendt til Bygninger, er gjen- 

nem Aarhundreder blevet ufortæret. Man har kunnet paa- 

vise Træbygninger, der ikke usandsynligt have staaet i 500 

til 800 Aar. De uddöde Træer paa Fondfjeldet og paa en- 

kelte andre Steder have udvendigt et ganske tyndt Lag af 

oplöste Træfibre, men indenfor dette er Veden aldeles 

frisk og gjennemtrukken med Harpix. Forraadnelsen maa saa- 

ledes gaae meget seent fremad, saa at hvad der oplöses 

selv i et Aarhundrede, vist ikke er meget betydeligt. Den 

Tid, i hvilken disse Træer voxede, kan derfor vist sættes me- 

get langt tilbage, og kan maaskee ikke være saameget fjer- 

net fra den, da de ovenomtalte Trærödder i Torneå-Sogn 

bleve nedsænkede. C. B. 
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II. Under mit Ophold her i Norge (skriver Kalm, 
see ovenf.) har jeg gjort mig megen Umage for at ind- 
hente gamle Lodsers og Fiskeres Bemerkninger angaa- 
ende Vandets Aftagelse. Ifolse de Svar, jeg erholdt af 
de Fleste, maatte det sluttes, at Vandet her ikke aftager 
saaledes som i Ostersöen og Bohuus-Lehn; vel, sagde de, 
tager Vandet her undertiden meget af, men saa stiger 
det igjen derefter saa meget höiere, og vedvarer dette 
Havets Stigende og Faldende aarligen, ja hver Uge, 
hvilket alt hidrörer ikke saa meget af Ebbe og Flod, 
som her kun lidet eller næsten ikke merkes, men især af 
Veir og Vind i Havet. Ja endeel gamle Lodser paastode 
ivrigen, at Klipper, som i deres Barudom laae ved mid- 
dels Vande omtrent i eller under Havbrynet, ligeledes 
nu ved middels Vand ligge lige dybt. De negteéde ikke, 
at nogle Indvige nu ere grunhdere end fordum, men dette 
tilskreve de den Mængde Mudder og Slam samt de 
Sövæxter m. m., som Havet i Storme aarligen kaster ind; 
videre tilstode de ogsaa, at Havet paa de Steder, hvor 
store Floder falde ud deri, aarligen bliver grundereé ved 
og nærmest omkring Elve-Mundingerne; men dette, sagde 
de, hidrörer af den Mængde Dynd, Saugspaan 0. 8. V., 
som Floden förer med sig og lader ligge ved sit Udlöb. 

Næsten havde jeg forandret min Mening om Vandets 
Aftagelse, dersom ikke paa den anden Side nogle meget 
gamle Mænd havde berettet mig, at de havde merket, at 
smaa Klipper, som i deres Barndom enten stode under 
eller i selve Vandbrynet, derimod nu ved middels Vand 
staae noget lidet over Vandspeilet, hvilket de forklare påa 
den Maade, at de sige, at Bjergene og Klipperne groe i 
Havet, d. e. voxe og skyde op. MHertil kommer fölgende 
lagttagelse. Næsten paa alle Oer finder man, hvorsom- 
helst man graver i Jorden, paa 2—3 Alens Dyb Skaller af 
Osters, Muslinger og Snekker. De samme finder man i 
adskillige ved Havet liggende Havne, naar man graver 
Brönde, og det ofte til 18 Fod ned i Jorden, og un- 
dertiden Leer og Skaller liggende lagviis. Een til to 
Mile fra Havet oppe i Landet have Bönderne ved Brönd- 
gravning fundet Strata af hele Östers- og Muslingskaller. 

Ved en Bæk, som falder å Söen strax vestenfor 
Christiansand, har jeg næsten en halv Fjerdings Vei fra 
Havet og i et Par Favnes Höide over Havspeilet fundet 
i Bækkebakken, under 3 til 4 Favne Jord, at Stratum af 
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Muslinger og Snekker, navnligen den Cochlea, som i Bo- 
hus-Lehn kaldes Kupunge (see Linnæi Vestg. Reise P. 169, 

O.S.V.), til ufeilbart Tegn paa, at Söen fordum har staaet 
der, idet disse Testacea alene have sit Tilhold i Havet 
og i salt Vand. 

En agtværdig Mand i Christiansand fortalte mig eyuat 
da hans Svigerfader for 20—30 Aar siden gravede en 
Brönd i sin Gaard i Staden, i en Afstand af & Musket- 
skud fra Havstranden, fandtes i et Dyb af 8—10 Favnée . 
ned i Jorden et Skibsanker, som næsten var ganske for- 
tæret af Rust. 

Aarsagen, hvorfor Vandets Aftagelse her i Landet saa 
lidet kan merkes, er udentvivl Havets bestandige Stigende 
og Faldende, som snart skeer mere, snart mindre. 

Resultatet af alle mine Samtaler om denne Gjenstand 
med . en stor Mængde Fiskere, Lodser og Söfolk bliver 
dette, at Havvandet hersteds vel lidt efter lidt aftager, 
men kun i ringe Grad, og langtfra ikke i det Forhold 
som ved Östersöen. Merkværdigt synes det ogsaa at. 
være, hvad en og anden gammel Mand har forsikret mig, 
at Vandet i Elve og Bække nutildags i Norge er mindre 
end det har været i fordum Tid. 
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————==—== 

Hua jeg i disse Linier meddeler om min geognostiske 

Reise i Normandiet, indeholder ingen nye lagttagelser; 

Hensigten af min Udvandring var kun at see i selve Na- 

turen en Række af Formationer, som er nöiagitigen un- 

dersögt og beskrevet af Landets egne Geognoster, men 

som just for mig, der boer paa en ganske anden Grund 
3 
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fremstillede sig som noget Fremmed, hvörom jeg selv til- 

| trængte de bestemtere Forestillinger, der alene erhverves 

ved Autopsie. Jeg skriver derfor kun som til en Kreds 

af Venner, der ville tage tiltakke med hvilkesomhelst De- 

tails om min Reise. 

Förend jeg begyndte mine större Fxcursioner, op- 

holdt jeg mig nogen Tid i Caen, der i videnskabelig Hen- 

seende kan betragtes som Normandiets förste Stad. Her 

ere flere lærde Selskaber, et Adoadémie royale med tre 

Faculteter (de droit, des sciences og des lettres), samt fle- 

re offentlige og private Naturalie-Samlinger. Da de Sid- 

ste især ere rige paa Laudets Producter, og de herværen- . 

de Naturforskere naturligvis först og fremst have gjort 

Normandiets Geologie og Naturhistoric til Gjenstand for 

deres Undersögelser, saa har man i Caen den bedste An- 

ledning til at forberede sig til naturvidenskabelige Reiser 

i denne Provinds. Blandt de Mænd her paa Stedet, hvis 

Bekjendtskab især blev mig nyttigt og interessant, maa 

jeg nævne: de Caumont, en af Stifterne af Société Linden- 

ne de Normandie og blandt andet Forfatter til et Verk, som 

var min bestandige Ledsazer paa Reisen, nemlig Essai sur 

la Topographie géognostique du département du Calva- 

dos; de Magneville, Stifter af Musde d'historie nuturelle 

de la ville de Caen; Mr. Tesson, Eier af en skjön Sam- 

ling af Petrefacter 0. s. v., men fremfor Alle Mr. Hudes- 

Deslongchamps, Professor i Naturhistorien ved Fuculté 

des seiences. | 

Det er de övre  Flötsformationer fra Liasbildninger- 

ne til Kridtet, som paa en saa instructiv Maade ere ud- — 

viklede i denne Deel af Frankrig, at jeg, da Omstændig- 

hederne ikke tillode mig at bereise England, for i en end- 
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nu större Scala at lære disse interessante Formationer at 

kjende, foretrak Normandiet og navnligen Departementet 

Calvados for enhver anden Lokalitet, hvor de forekomme. 

I den sydvestlige Deel af Departementet stikker Grund- 

bjerget frem: Granit, Gneis og Glimmerskifer; dernæst 

store Strækninger af gamle Leerskifere som vore ved 

Dovre; videre Graavakke -Bildninger, Overgangskalk og 

röd Sandsteen. Disse gamle Formationer, som danne et 

bakket og for Agerbruget mindre gunstigt Landskab, le 

Bocage, naae frem mod NO. til en Grændse, som man 

kan trække omtrent mellem Littry (tre Lieues SSV. fra Bay- 

eux) og VFalaise, og som, förend Flötsformationernes 

Dannelse, paa denne Side udgjorde Fastlandets Strand- 

bred. Afbrudt anliggende mod denne fordums Strandkant 

fölger nu, hvad man her har af de ældre Flötsformationer, 

nemlig (1) Kulformationen ved Littry, og (2) et Kalksteenscon- 

glomerat i den samme Ezn, hvilket man paralleliserer med 

Englands Magnesia-Kalk, men som egentlig kun er indlei- 

et i den fölgende Formation, nemlig (3) den spraglede Sand- 

steens eller den röde Mergels Formation, hvis störste 

Feldt ligeledes udbreder sig i Eznen ved Littry. 

Disse ”den gamle Strands Bjergarter” bedækkes snart 

— saa at det Hele udjævnes til et mere eller mindre plant 

Land —af de nyere Flöts-Formationer: 

a.  Kalken ved Osmanville, en tildeels sandsteenag- 

tig Bildning, som man kun har fundet i ringe Udbredelse 

paa nogle faa Lokaliteter. Den bedækkes af 

b. Ziaskaiken og Liasleret, en Lasrække, som de 

Caumont deler i to Afdelinger, en understliggende, Gry- 

phitkalkens, og en överstliggende, Belemnitkalkens Afde- 

ling. Denne Formation danner en anselig Zone fra det 
A? 



172 BM. Keilhau 

nordvestlige Hörne af Departementet, fra Isigny' til Bay- 

eux og videre mod SO. Dens Lag have et svagt Fald 

mod N. og NO., i hvilke Retninger den sænker sig ind 
under 8 ; MR 

c. den lavere Oolith, hvilken ligeledes afdeles i to 

Systemer: ét nederstliggende, hvori Bjergårten er fuld 

af jernholdige Qolither og indeslutter en overordentlig 

Mængde Forsteninger, og et överstliggende, som fordet- 

meste bestaår af en hvid Kalksteen og slutter sig nöie 

til den næstpaafölgende Formation, den saakaldte store 

Oolith. Den lavere OQolith indtager paa Overfladen af 

Landet en urezelmæssig Zone, som er parallel med Lias- 

Zonen, og hvis Lag i det Hele maae antages at sænke 

sig som dennes, da ogsaa de i N. og 0. forsvinde under 

den derefter fölgende Lagrække, nemlig | 

d. Bessin-Leret og den store Oolith. En bred Zo- 

ne, som strækker sig parallel med de foregaaende gjen- 

nem Midten af Departementet, dannes især af en guul- 

agtig, flinkornig, sjelden oolithisk Kalksteen, der som Byg- 

ningsmaterial er vidt og bredt bekjendt under Navn af 

Caens-Stéen; nordenfør Bayeux, i Trakten ved Port-en- 

Bessin gaaer den over til en Leerbildning, Argile de Port- 

en-Bessin, som antages at repræsentere Englands Fullers- 

earth. Ti Caens-Stenen, som udgjör la grande oolithe 

egentlig saakaldet, slutter sig, som denne Formations öv- 

re Etage, Calvados-Departementets ”caleaire å Polypiers”, 

som er Englændernes Forest-marble. Paa denne Lagföl- 

ge ligger den fölgende Zone videre mod Öst, hvilken 

gjennemströmmes af Floden Dives, ov dannes af | 

e. en indtil 300 Fod mægtig Leerformation, Argi- 

le de Dives, som svarer til Englands Orford-clay. Den 
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falder svagt mod Öst. Her möder nu den sidste Zone, 

| nemlig Grönsandets og Kridtets, hvilken zjennemströmmes 

- af Floden 'Touques. Men Kridtformationen fölger ikke 

umiddelbar ovenpaa Dives-Leret;.ved Grændsen af dettes 

Feldt samt i Bunden af Touques-Dalen og dens Forgre- 

ninger stikke anselige Kalk- og Leerbildninger frem un- 

der Kridtgruppens Lag, nemlig - 

f. den især paa Polypiter rige Kalksteen, som i 

England er bekjendt under Navnet Coral-rag, og en an-- 

den Kalkbildning, calcaire de Blangy, (Portlandstone??), 

samt pr 

g.  Honfleur-Leret (svarer til Kimmeridge-clay), der 

ved Gilos i Nærheden af Lisieux repræsenteres af et 200 

Fod mægtigt Sandlag, Sables de Glos. MHerpaa hviler da 

h. Grönsandets og Kridtets Bildninger. 

De her anförte Formationer bedækkes vel hist og her, 

deels af tertiaire Bildninger (Sandsteen over Kridtet ved 

Cernay, Livarot 0. s. v., Leer over Kridtet ved Prédauge, 

Courtonne 0. s. V.), deels af ældre og nyere Alluvioner, 

men disse lokale Bedækninger hindre dog ikke, at det 

endnu altid er hine store geognostiske Systemer, hvoraf 

Landskabets forskjellige naturlige Regioner erholde hver 

sin særegne Charakteer. Jeg har alt nævnt le Bocage 

som en af disse Regioner. Som den anden kan man op- 

stille Caen's Arrondissement tilligemed en Deel af Bay- 

eux's og Falaise's Districter; den dannes af den röde 

Mergels, Liasens og Oolith-Feldtene, og fremstiller en 

stor Kalkslette, hvis Eensformighed kun er afbrudt af ube- 

tydelige Forhöininger og nogle let indskaarne Dale. Især 

er det den store Qoliths Strækninger omkring Caen og 

Falaise, som afgive et monotont Land, uden Skov og Hæk- 
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ker, men bedækket af rige Hvede-Agre, Sainfoin- Marker 

0. s. v. Her er Alt saa dyrket, det Hele saa ganske un- 

derlagt Menneskets Herredömme, at Eguens Flora og 

Fauna, idetmindste efter min löslige Undersögelse, fore- 

kom mig i en höist paafaldende Grad fattig paa Arter; 
ingen Afvexling i Planteformerne, kun en tre, fire Species 

af vore almindelige Papilioner over Engene, af Snekker 

vistnok overalt Helix adspersa, men kun meget' faa andre 

Arter. 

Arrondissementerne Pont-'Evéque og Lisieux udgjöre 

en tredie naturlig Region, dannet af Kridtet nedefter til 

Dives-Leret inclusive; her ere dybe og brede Dale samt 

Plateaux af nogle hundrede Fods Höide over Havet; den 

Deel af denne Region, som indbefatter Kridt-Plateauerne, 

er skovrig, og har Agre af forskjellig Godhed — le haut 

pays d Auge; en anden Deel, som dannes af Leerfeldtene, 

afgiver ypperlige Græszange — le bas pays Å Auge. Det 

er dette Landskab Auge, som her af Alle lovprises for 

sine behagelige Situationer, sin Frugt og sin Cider. 

Man seer af det Anförte, at Caen ligger omtrent 

paa Midten af den Formations - Række, som det var min 

Hensigt at lære nærmere at kjende; reiste jeg mod V. og S., 

saa kom jeg skridtviis til de ældre Bildninger, tog jeg 

Veien mod Ö., saa fulgtes Profilet af de yngre. — Umid- 

delbar ved Caen, ja i denne Stad selv, kan man blive for- 

frolig med den store Oöolith. Jeg har til nu beboet et 

ved Foden af den gamle Fæstning beliggende Huus, fra 

hvis Have man kommer ind i de forrige, til smaa Urte- 

gaarde forvandlede Fæstningsgrave; disse ere udhuggede 

i Oolith-Lagene, hvis Udgaaender man her meget mageli- 

gen kan undersöge. Men den støre Mæhgde Stecibrud, 
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som rundt om Staden ere anlagte paa Caens-Kalken, let- 

te især Studiet af denne Formation. En af mine förste 

Udvandringer var til de underjordiske Brud ved Lands- 

byen Allemagne, hvilke deels er förte horizontalt ind fra 

den steile Bjergside over Orne-Floden, deels have deres 

Adkomst fra Dagen gjennem smaa Skakter, som ere ned- 

sænkede paa Sletten. Det var her, at man i 1817 opda- 

gede de særdeles vel vedligeholdte Levninger af en hidtil 

ubekjendt Crocodil-Art (Crocod. cadomensis), som udgjöre 

det merkeligste Stykke i det Caenske Museum. Man har 

ogsaa gjort andre interessante Fund i disse Brud, uagtet 

Caens-Stenen i det Hele, saavel her som andetsteds, er 

meget fattig paa Forsteninger. Et par Stykker af Ryg- 

skjællene af en Teleosaurus, og hvad jeg ellers bringer 

hjem herfra, skylder jeg ganske DHr. Deslongchamp's og 

Tesson's Liberalitet. | 

Hvor betydelige disse og andre Brud paa denne Bjerg- 

art ere, kan man forestille sig, naar man veed, at Caens- K 

Stenen ikke alene har været og er det almindelige Byg- 

nings-Material i selve Egnen, men og har været udfört til 

England og Holland, og at nøgle af Bruddene synes at 

have været drevne lige fra Romernes Tid. Virkelig er 

dette Material ogsaa saa fortræffeligt, saa lyst af Farve, saa 

fint af. Textur og saa let at hugge og tilskjære, at det 

selv indeholder en kraftig Opfordring til at bygge. Det 

er, siger Hr. de Caumont, Nærværelsen af den store Qo- 

lith og Polypitkalken i Egnen om Caen, Bayeux og Fa- 

laise, som man maa tilskrive det ualmindelig store Antal 

merkværdige Kirker, vi her beundre. | 

Polypit-Kalken saae jeg især paa Mr. de Magneville's 

Landgods Lebisey, en halv Miils Vei udenfor Caen, hvor 
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nogle Steenbrud i Parken have afrivet en Mæugde af de 

Forsteninger, som charakterisere denne Bildning. Jeg — 

skulde imidlertid ogsaa her have sögt længe, förjeg kun- 

de sammenbragt saa mange Stykker som de, Stedets fore- 

kommende Eier havde sat til min Disposition i sit Cabi- 

net. Særdeles interessant er det överste af disse Lag; 

man seer Huller efter Pholader deri, og finder fossile 

Östers hæftede derpaa. — Det var her, at det franske 

geologiske Selskab holdt sin Slutningssession under det 

overordentlige Möde i Caen 1832. Et Sted, hvor Poly- 

pitkalken er i Contact med den store Qolith, nemlig Höi- 

derne ved Mondevilie, hvor man fra Hr. Page's Landsted 

har den skjönneste Udsigt over Caen og over Ornens Löb, 

besögte jeg paa en anden ligesaa nydelsesrig Dag. 

Den förste större Udvandring var over Bayeux til 

Littry og Port-en-Bessin. Man kommer först forbi Lands- 

byen Maladrerie, hvor der ligesom ved Allemagne er en 

Mængde underjordiske Brud paa Caens-Stenen. Jeg stand- 

 sede imidlertid först hiinsides Bretteville hiin Stolte (L'O;- 

gueilleuse!), ved Vieux-Pont, hvor Lias-Formationen be- 

gynder, og hvor man paa dennes överste Lag antræffer | 

den undre OQolith. I de herværende Steenbrud interes- | 

serer især den af Arbeiderne saakaldte Banc de roc, et 

særdeles markeret Kalklaz, henhörende til de ovre Lias- 

Skikter; det var overalt som spækket med store Belemni- 

ter, men indeholder ogsaa en Mængde andre Forsteninger. 

 Nedenunder hersker et blaat Leer; ovenover tynde Kalk- 

og Mergellag, hvori man har fundet flere Slags leh- 

thyolither. Derover igjen er det, at de Caumont har paa- 

viist den undre Qolith, hvis nederste Lag — conglomérat 

coquillier ferrugineuz, af Andre ogsaa kaldet Banc sableuz 
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-— man för havde anseet som identisk med Banc de roc. 

Ved Bayeux er det Steenbruddene paa Landsbyen 

St. Vigor's Eiendele, som have meest Fordring paa Geo- 

lögens Opmerksomhed. Saasnart vi ware installerede i vort 

Hötel, gik jeg ud for at see disse Brud.  Överst ligger 

den lavere OQolith, i hvis Lagfölge den saakaldte Banc sa- 

bleux her fremstiller sig meget bestemt; dens mörkebru- 

ne OQolither naae en Nöds Störrelse og derover, og Mæng- 

den af Forsteninger deri er overordentlig. Denne Bjerg- 

art er ellers ikke lös og sandagtig, som man skulde troe 

efter Navnet, men saa fast, at den anvendes til Bygnings- 

steen. Videre nede komme Liaslagene med Belemniter. 

Jeg kjöbte endeel Forsteninger af en af Arbeiderne, men 

en heel Samling af de meest charakteristiske for denne 

Lokalitet har Hr. Deslongchamps foræret mig. Slægten 

Pleurotomaria (Bane sableux) er heriblandt især merke- 

lig. ae 

Den fölgende Dag fortsattes Reisen til Littry.  Land- 

skabet, som man har for sig mod SV., synes at slutte med 

en paa Tværs löbende lav Bjergryg, som man troer ganske 

bedækket med Skov; vistnok hæver Grunden sig lidt i 

denne Retninz; men nogen egentlig Bjergryg gives der 

ikke, og endnu mindre nogen sammenhængende Skovbe- 

dækning; jeg havde ved min Ankomst til Caen gjennem- 

reist denne Strækning paa Veien fra St. Lo til Bayeux, 

og vidste, at det Meste er Enge og Agre, som kun ere tem- 

melig tæt beplantede med Æbletræer; dog varjeg nær ble- 

ven skuffet af hiin Lighed. Efter omtrent 11 Times 

Tournærmede vi os Littry, og öinede et Stykke til Siden, inde 

paa Sletten, det sorte Rör af en Dampmaskine, hvilket netop 

ragede frem over Træerne; her möder nemlig den förste Skakt, 
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naar man kommer fra Bayeux, Kort efter gjorde vi øde | 

i selve Bourg Littry. i 

I Directionens Bureau saae jeg först en. uedkgeiin 

Samling af Pröver af alle Bjerglagene, hvorigjennem Gru- 

berne ere neddrevne. Derefter bleve Grube- og Dagkar- 

terne betragtede. De Forklaringer og Bemerkninger, jeg 

herunder erholdt af DHr. Dirccteurer Noél og Lance 

samt af Inspecteuren Hr. Lelu, der tillige er Verkets 

Markskeider, fuldendte saavidt muligt Tydeligheden af det 

Billede, som Bjergart-Samlingen og Karterne give af de 

- herværende geognostiske Forholde. At imidlertid Meget - 

maa forblive uklart å denne Henseende, vil man strax for- | 

mode ved at höre, at ogsaa her Porphyr-Bildninger led- 

sage Kulformationen. — Denne gaaer næsten slet ikke ud 

paa Overfladen, men bedækkes saagodtsom overalt af den 

röde Mergel - Formation, med hvis underste Skikter de 

överste Lag af Kulsandstenen tydeligen vexle. Der er 

kun eet Kulflöts, som man afbygger; det er af 5 til 6 

Fods Mægtighed og af meget forskjellig Godhed. Oven- 

for antræffes kun svage Spor af Kul i Sandstenen, og ne- 

denfor möder Porphyren, som det synes, næsten regel- 

mæssigen. Hr. Lelu forsikrede, at man har antruffet Kul- 

laget umiddelbar hvilende paa Porphyrbildningerne, men 

- at der aldrig viste sig Spor af nogen Indvirkning af dis- 

se paa Kullets Beskaffenhed. Paa Kulafleiningens Form 

har derimod Porphyren en afgjort Indflydelse; ved at 

rykke op mod Overfladen i nogen Afstand fra Leerskife- 

rensog Graavakkens Feldt, som begrændser Flötsformationer- 

me, danner den först et Bassin nærmest ved denne Grænd- 

se, og dernæst et andet udenfor hiint. I begge ligger 

Kulformationen, og har meer og mindre steile Skikter 
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ved Randen af disse Bassins, medens Flötserne ellers, 

især i Midtén af det förste, som er meget regelmæs- 

sigt*), ere horizontale. Dette og endnu andre ”reléve- 

ments” af Porphyren ansees naturligviis som Bevisér paa 

dens gangagtige Förekommende. Jeg maa imidlertid be- 

kjende, at Karterne og Profilerne hellere syntes mig åt 

före til den Idee, at Porphyrmassen hele Veien er sammen- 

hængende under Kulformationen som dens partiviis skaal- 

formige Bund, paa hvilken Flötserne ligge med et Strög 

og et Fald, som svarer til Underlagets Ujævnheder; ved 

Relevementet mellem de tvende Bassins seer man af Teg- 

ningerne tydeligen, at Kulfiötset aldeles successive har 

udkilet sig paa begge Sider, i det det böier sig øp påral- 

lel Porphyrforhöiningen; afbrudt som af en gjennemsæt- 

tende Gang er det slet ikke. At befare Gruben i Haab 

om at erholde mere Lys angaaende disse Forholde, skul- 

de, som Enhver veed, der har gjort saadanne Forsög, gan- 

ske sikkert have været forgjæves. 

Der ere ialt 7 Skakter, af hvilke jeg besögte St. Bar- 

be, den fornemste, og St. Georges, som ligger tæt ved 

Byens Carrefour, der er lige midt over det store Kulbas- 

sin, og omtrent 800 Fod over Flötset. Ved begge Skak- 

ter har man fremdeles de förste her anvendte Dampma- 

skiner, som endnu altid gjöre tilstrækkelig Tjeneste ved 

- Fordringen og Va..dlændsningen. Skakterne staze i Ege- 

tömring ; i Afbygningsrummene forekommer nogen Forbyg- 

ning med Muurverk, Man veed saagodtsom ikke af slet 

”) Hr. Bergmester Herault angiver dets Længde til 1000 Met. 

og Breden til 760 Met. Virkelig viste det sig næsten rundt 
paa Plan-Kartet. 
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Luft at sige, og bruger aldrig Sikkerhedslamper. Jern» — 

veie ere nylig anlagte i Gruben, hvorved man sparer om- 

trent det Halve af Fordrings-Omkostningerne. Driften er 

i Tiltagende; i 1932 brugte man 5—600 Arbeidere, nu 
-sysselsætter man henved 800. Ikkun omtrent Femtepar- 

ten af Productet er zode Kul; Resten benyttes alene til | 

at brænde Kalk med; men denne Anvendelse er af over- 

ordentlig Nytte. I ti Lieues Omkreds holdes, især paa 

- Lias-Feldtet, et stort Antal Kalkovne i Gang; som aarli- 

gen levere et Product, hvormed mere end 150,000 Ar- 

 pens Land forbedres, og hvis Tilveiebringelse og Trans- 

port giver en stor Mængde Mennesker Næring. Det er 

til Skifer-Regionen, nemlig til Bocage's kolde Leerlænde, 

at Kalken henföres, lige til i meer end tyve Lieues Af- 

stand; den frembringer her en saa overordentlig Virkning, 

at man nu paa flere Steder i bemeldte Region har avlet 

indtil fire Gange saa meget Hvede, som förend denne 

Kultur - Maade indförtes. — Saaledes vil Agerdyrkningens 

Fremgang efterhaanden udslette de Nuancer i Henseende 

til Vegetationen, som oprindeligen adskildte de ikke paa 

Kalk liggende Strækninger fra dem, som have denne for- 

trinlige Grundvold. — Lykkeligt det Land, hvor den mod- 

stræbende Natur dog ikke er mere haardnakket i sin Mod- 

stand, og hvor den selv saa let afgiver Midlerne til sin 

Betvingelse ! — | | 

Paa Tilbageveien fra Littry havde jeg ikke för naaet 

 Lias-Feldtet, för jeg saae en af de omtalte Kalkovne. Det 

tilhörende Steenbrud er særdeles betydeligt baade i Om- 

fang og Dybde. Da det ligger lige ved Grændsen af den 

röde Mergels Formation, saa er det drevet i Liasrækkens 

dybest liggende Lag, nemlig i den især ved Gryphiter be- 
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tegnede Afdeling; blaat Leer og blåaliggraae Kalklag vexle; 

Faldet er mod Nord og temmelig stærkt. 

Paa Veien bid var jeg kommen over den röde Mer- 

gel aldeles uden at see Noget af denne Bildning; paa 

Reisen fra St. Lo til Baycux havde jeg passeret dens 

Feldt lidt sydligere, ved Landsbyen Noron, hvor 7 eller 

8 Pottemagere benytte til deres ikke ubetydelige Fabri- 

cation et rödt og, guult Leer, som de hente et lidet 

Stykke fra Veien, og som tilhörer denne ellers af Sand og 

Mergel-Sandsteen bestaaende Formation. De Caumont 

foretrækker at tillægge den Navnet Red-marl for spraglet 

Sandsteen eller nye röd Sandsteen, fordi Mergelen er 

dens væsentligste Led og fordi den synes at repræsente- 

re en Deel af de Tydskes Todtes Liegende, som egent- 

lig ligger under Grés bigaré. Den indeholder her, idet- 

mindste efter de hidtilværende Undersögelser, AES 

Gips eller Steensalt. 

Komne tilbage til Bayeux, besluttede vi enduu samme 

Aften at reise til Port-en-Bessin; et Par Timer efter sad 

vi ogsaa igien i vor Cabriolet, og gjorde en fortræffelig ; 

Tour.  Lidt forbi Landsbyen Maison stege vi ud, Og Van- 

'drede ned i Dalen, for at see les fosses du Soucy Å. e. 

Aure's og Drome's i den undre Qolith indgravede Render, 

hvori disse Floder, ved Foden af Butte d' Escures, tilsidst 

ganske tabe sig under EE af EE tilhörende Bes- 

sin-Leret. 

I Port-en-Bessin forbleve vi hele to Dage. Her ved 

Kysten ere de horizontale Lag, som danne Landsletten 

indenfor, og som man paa denne næsten alene kan iagtta- 

ge i Steenbruddene, afbrudte i de steile Falaiser eller 

Præcipicer, som Landet stiller ud mod Havet, saa at man 
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Falaiserne ved Port eré et Par hundrede Fod höie, og 

fremvise ovenfra nedad: en Deel af den store Qolith, som 

ikke er overgaåaet til Leer,—det egentlige Bessin-Leer,— | 

en hidhenhörende Leerbildning, som gaaer over til en Mer- 

gelkalk, og — den nedre OQolithkalks övre Afdeling: Den 
sidste er her blaaliggraa, istedetfor at den ellers al- 

mindeligviis er hvidagtig, og den er fuld af Forsteninger, 
medens den ellers næsten ingen indeholder; nogen egent- 

lig Oolith-Struktur bemerkedejeg intetsteds i denne Bjerg- 

art. Hvor vanskeligt det iövrigt er at adskille disse 

Bildninger, viser den Feiltagelse, hvori Hr. de la Beche, 

der som engelsk Geolog vist er særdeles fortrolig med dé 

yngre Flötsformationer, har gjort sig skyldig, idet han 

har forvexlet denne Oolith og Bessin-Leret med Gryphit- 

kalken (Lias). Ifölge denne store Vauskelighed var det 

vel ogsaa, at jeg, som jeg maa bekjende, slet ikke for- 

måaede tydeligen at erkjende de fire Formationer, som 

fremtræde i Falaiserne vestenfor les Hachettes mellem 

Port og Landsbyen St. Honorine. Ned til Bessin-Lerets 

Mergel var Alt mig klart, men i den undre Deel af Lag- 

fölgen, som ifölge de Caumout indeholder den lavere Qo- 

liths tvende Afdelinger og de överste Liaslag, vare disse 

Distinctioner mig aldeles ikke indlysende. Det forekom 

mig, at det ikke kunde være Andet end de samme Lag, 

som baade vesten og östenfor Port danne det Forland, 

der bliver tört i Ebbetiden. Hist menes det dog at være 

Liaskalk, og her Qolith.—Ogsaa i den lavere Qolith, som 

forekommer paa denne Kyst, har man fundet Levninger 

af Krokodiler. — Det var paa en yderst behagelig Aften- 

promenade til Baads, at jeg besögte disse Steder vesten- 
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for Port; vi fore ned forbi St: Honorine til et meget gam- 

melt Kapel ved den saakaldte St. Simeows Kilde, der fal- 

der i flere Kascader ned over Falaiserne, og afsætter stø- 

re Masser af Kalktuff, som fremviser Aftryk af Blade, og 

hvori man gjenkjender Egnens almindelige Landsnekker. 

Paå Tilbagereisen besaae vi Bayeux's Merkværdighe- 

der, hvoriblandt ogsaa er det gamle Mons Phaunus, hvor 

St. Vigor's Kirke nu staar, men hvor i det 4de Aarhun- 

drede et af Galliens berömteste Druidetempler laae i en 

Egeskov, og i hvis Nærhed der var et *Druide - Acade- 
mie"*. Dette saakaldte Bjerg er kun en lav Sandhöide, 

hvor et "Diluvium*, fordetmeste bestaaende af fine Qvarts- 

korn, naaer en Mægtighed af indtil 380 Fod. 

Nogle faa Dage efter denne Reise besögte jeg, i 

Selskab med DHr. Deslongchamps og Tesson samt Dr. 

Fourneaux, nogle i Syd for Caen liggende Steder, som her 

i geognostisk Henseende have opnaaet en fortrinlig Cele- 

britet. Allerede et Par Lieues fra Caen stikker Banc sa- 

bleux frem lige ved Veien med sin hele Rizdom paa For- 

steninger; vi standsede imidlertid kun et Öieblik ved en 

nygravet Brönd, hvor man gjennem OQolithen var kommen 

ned i Lias - Lagene, og, som det syntes, gjennem selve 

Banc-de-roc. Vort förste Maal var Bruddene ved Lands- 

byen May, som forsyner Caen og flere andre Steder med 

Brostene. Bjergarten, en röd Qvartssandsteen af Overgangs- 

Formationen (old red sandstone?), indeholder i nogle Lag 

Trilobiter, Terebratler 0. 8. v. Ved Foden af Klipperne, 

nede i den herlige Dal, som Ornen her gjennemströmmer, 

fandt vi et Lag, som var saa rigt paa Jernoxyd, at jeg fik 

et tydeligt Begreb om Forekomstmaaden af visse Röd- 

og Bruunjernsteens-Nedlag, paa hvilke man för har drevet 
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Bergbygning:i den mod Syd herfra liggende Egu, "hvor 

de samme Bildninger fremtræde. I Ornen fandt vi Unie 

pictorum, - Paludina impura o0. s.-v. Paa Höiden gjorde 

Hr. Deslongchamps endnu opmerksom paa en paa Sandste- 

nens temmelig steile Udgaaender horizontalt leiet Flöts- 

bildning, som i sin Sammensætning ligner Calcaire å Po- — 

lypiers, men rimeligvis tilhörer Lias-Formationen. , 

Vi kom over Notredame de Laize (Graavakke og 

Marmor) og 8t. Laurent (Overgangs-Conglomerat) til Brud- 

dene ved les Moutiers og Croisilles: De sidste befinde 

sig i de övre Lias-Lag (Banc de roe); de förstnævnte ere 

afsynkede i den lavere Qolith, saa heder det idetmindste 

i Beretningen om det geologiske Selskabs Excursioner 

- hersteds i 1832. Hr. Desiengchamps havde dog nogle Tvivl 

i denne Henseende: omtrent i Midten af: Lagfölgen seer 

man vistnok den ikke problematiske Bane sableux. (her 

egentlig to Lag, et: övre med meget faa Fossilier, og et 

derunderliggende med den store Forstenings-Rigdom); men 

som dennes nærmeste Liggende fölger et Skiktsystem af 

Kalk og Mergel, hvilket af Arbeiderne kaldes la Maliére, 

og som endnu turde behöve nöiere at studeres, og umid- 

delbar over Banc sableux seer man en hvid Kalksteen, 

der af Nogle holdes for parallei med Caens-Stenen. Jeg 

samlede og kjöbte her en Mængde særdeles vel vedlige- 

holdte Forsteninger (3 til 400 Stykker), og selv DHr. D. 

og T,, som dog saa ofte havde besögt disse Steder, er- 

- holdt flere for dem nye Arter. Vi vare reiste fra Caen 

Kl. 5 om Morgenen; en ogsaa her ualmindelig Hede havde 

hersket hele Dagen; vi vare derfor ikke lidet medtagne, da 

vi om Aftenen Kl. 102 kom tilbage til Staden. 
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Efter en Dags Mellemfrist foretog jeg eu Udvandring 

4il Pont-PEvéque og Lisieux. — Vi reiste øver Troarn og 

Dozullé samt op efter Touques-Balen gjennem det isand- 

hed herlige Pays d'Auge, og frå Lisieux tilbage over Sti. 

Laurent og Croissanville *). Saaledes blev Dives-Lerets 

lave, brede Dal överfaret efter to Linier, og ligeledes det 

store Kridtplatean mellem denne Dal og Touques. Gilos- 

Sandet saae jeg i en Sandgrube mellem Pont-I'Evéque og 

Lisieux, og det anseligste Coralrag - Feldt passeredes paa 

den höie Strækning mellem Dalen Coupe - Gorge og de 

betydelige Bakker over St. Laurent. | 

Hvorledes man i een stor Afsats kommer ned frå en 

paalig ggende til en underliggende Formation, merker man 

især ved Landsbyen Mouli, hvor Dives- Leret ender mod 

Vest i en steil Bakke, der fører ned paa OQolith-Sletten. 

For imidlertid ret tydeligen ai see Superpositionerne, er 

det ligeledes her nödvendigt at besöge Falaiserne ved Ky- 

sten. Det havde ogsaa været min Plan paa denne Tour 

åt begive mig til de saakaldte Vaches noires mellem Mun- 

dingerne af Dives og Touques, hvor Bjergarterne ere blot- 

tede paa samme Maade som ved Port-en-Bessin; men 

af Mangel paa farbare Veie harde jeg maattet gjöre 

— 

*) Dersom det, som det synes at man nu almindelig antager, 

virkelig var her og ikke længere nede i Dives- Dalen, at 

det Slag stod mellem Harald Blaatand og Ludvig Ultrama- 

-rin, hvorved Normandiet sikredes Richard I, saa kan det 

ikke nægtes, at Dr. Estrups ellers saå interessante Formod- 

ninger om Oprindelsen til Navnet Danestal tabe noget i 

Sandsynlighed; dette Sted, som ogsaa vilode det være os magt- 

paaliggende at bemerke paa Henreisen til Pont- PEvéque; 

kommer vel da for langt bort fra hiin Kampplads. 

B 
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denne Afstikker tilfods, hvilket jeg tilstaer, var mig umu- 

ligt i den næsten africanske Hede, som har hersket i de 

sidste 14 Dage. Jeg haåaber at sec en Deel af disse: Ky- 

ster paa en Udflugt fra Honfleur eller Havre. *) 

Paa en Lysttour til Landstédet les Cours d'Orne, til- 

hörende en Hr. Delisle, forhenværende Planteur paa Mar- - 

tinique, kom jeg endnu til at: besöge et Par interessante 

Punkter å Caens Omegn. Vi roede opad Ornen. Först 

paa den ene Side les Prairies de Caen og de Loöuvigny, 

vide Græssletter paa et over Flodeéri kun et Par Fod op- 

höiet Allavialland, paa den anden den steile Flodbred, 

dannet af Allemagnes hvide Kalkstene; dernæst et malerisk 

Flodlöb under Maltot's Marmor- og Leerskifer- Klipper, 

endelig Dalen brudt igjennem May's Sandsteenskikter, der 

sætte skraas over til Feuguerolles, Sognet hvortil Cours 

d'Orne hörer. Reisens Beskaffenhed tillod imidlertid ikke 

paa Flod-Farten at indgaae i nogen nöiere Undersögelse 

af: disse. Gjenstande. Men fra sit ,.Chateau” förte Hr. De- 

liste mig til de bekjendte Feuguerolles-Brud, og viste mig 

flere i geologisk Henseende seeværdige Steder, som ere blev- 

ne blottede ved de Arbeider, han foretager til at forbedre og 

forskjönne sin Eiendom. Man seeri hine Brud over til May, 

og kan hele Veien med Öiet forfölge Sandsteens-Lagene, 

der paa begge Steder falde omtrent 40% mod NO0O.;i et af 

de Skikter, hvoraf Brostene vindes, fandt jeg. Trilobiter i 

Mængde, men kun i höist ufuldkomne Stykker.: Det fo- 

*) Da jeg, efter en kort Tour til Paris, ankom til Havre, tillo- 

de dog Omstændighederne mig ikke igjen at besöge Landet 
i SV. for Seines Munding. Men endnu ved Hayre stikker et 
Led af Oolith-Gruppen frem under Grönsandet og Kridet. 

pe Senere Anm. 
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rekom mig, at en sort Leerskifer, over hvilken vi passerede, 

meget tydeligen var indleiet i Sandstenen, som igjen stik- 

ker frem i det Hængende af Skiferen tæt ved Landste- 

dets Park. Er åetté saåledes, og er denne Skifer den 

samme $omi den; hvori man i dennié Egi for omtreiit 40 
Aar siden sögte efter Stéenkul, saa vil én sort Stinkkalk 

med Graphtholiter og Orthoceratiter, som ligeledes fore- 

kommer her i Nærheden i Forbindelse med Skiferen, bli- 

ve at betragte ikke blot som nær sluttet til Sandstenen, 

men som bestemt tilbörende dennes Forråtion. I Parken. 

hår man antruffet et mægtist Nedlag af srøvt Sand med 

Rullestene af meget forskjellig Art, hvoriblandt f. Ex. en 

Granit som Vire's; disse ,,Diluvial-Deposita”, hvoraf idet- 

- mindste nogle ogsaa her synes at dai:ne lange Trainées ef- 

ter en vis Retning, ere vistnok meget interessante, men 

deres Studium er i disse Egne, formedelst de hyppigere 

Bedækninger, den mindre Skala og större Variation, hvori 

Phænomenet her optræder, pdun vengkere åt studere, 

end hos os. | 

Det var Nat og fuldkommen stjerneklart, da vi fore 

tilbage nedad den skjönne Flod; med Stjernerne syntes 

St. Hans-Ormene at ville kappes, som lysté paa Bakkerne 

ved Allemagne-Bruddene; de holde sig især paa dette Sted, 

og skulle til sine Tider danne ligetom, et Dække over he- 

le Skraaningen. G 
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Jagttagelser til Ho loket samelser med Barometer, 

foretagne i Somrene 1826 og 27 paa Opmaalings- 

reiser i Österdalens og Gudbrandsdalens ppt 

af vs Capit. Th. dg iD 

Ke så L 1826. bye 
EEE SEP === - amme 

öide 
N | voss fi ren 53 | Pol- Veirliget over 

No. Dat.| Ti- [tions-Sta-| i | "Fmarilngi-| A sine v (Havet 
|me. | tionerne. |Mill.|Qks:|Luft| de. | nmær Ji nor-; 

*) | hr.|Thr. Asker SR seF.' å 

|Iu- ; | ee Fast 

Il ni 81 Kro gel. 
21 Fm. Skydssta- 2 

tion i Stor- åå å 

Elvedalen. :73L,1| 159| 159 161219| klart og 788 

149| 599| stille. 5] Fod-, Chris,ania. | 768, '9| 

2 -— 114 Veni dt BE] 26 

3 1Fm.| gaard, | EN 
AR Skydssta- OG Å 
p tion höiere | 

oppe iStor- 
Elvedalen. |750,1|-179| 179 1611 

Chr. '768,3 17, B, 590 | - do. 828 
6 | Mora, MSG PART 

|Eft.| det Höie-| 723 | 18 16 | 612 dø. x 
er - |ste af Vei- Fyrren sy- 1852 
å en mellem | nesatnær-| 

Stor - El- | me sig sin! 
Å 40 |vedalen og Grændse. 1-0 
| Reendalen. | 

| 1768,5 19,8| 59 
ED 22| 7| Akr 

Fm. Skydsefa- 750, 8| 14 | 12 | 612| klart og | 905 
tion i ne- stille. 
dre Ea 
dalen. 

Chr. |772,2 14,5! 59 

ad FP moteret I var et af Clausen i Christiania forfærdiget Kap- 
selbarometer. 

*) Höiderne beregnede efter corresponderende OQbservationer af 
Professor Hansteen i Christiania. 
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fi hå Qi: Höide 
Observa- | Ba- Tempegi . |Pol- Veirliget | over 

No.|Dat.| Ti- |tione-Sta-| rom. rue höl-lny 08% Havet 
me. | tionerne. | å |ØQks.[Luft| de. gr ” |i nor- 

Mill.|Thr. |Thr. MPS TT | føker. 
Iu- Toppen | 

5| ni | S4| Trönæs-| 703 | 180| 1591-620| Sletfjeld,i: 
22/ Eft.| kampen dog uden 

ved Bersæt Snee paa 
i Reenda- |denne Tid. 
len. Ikke me- 

| get lavere| 2647 
å | staar en| Fod. 

Tömmer- 
] | varde  ö- 
Fre verst i Fyr- 

regrænd- 
0 | sen. 

| Chris.ania. |769,6! — |22,1| 59 
61— | 6 | Bersæt, | i dot 

Eft. |Skydsstat.i| 744 | 14 | 15 | 62-| klart og 
övre Reen- KG an : stille. 
dalen, om- 
trent 100 
Fod over 

Rena. | SE 
Chr:|769,3|- — 188! 59 1065 

7 2381 7| Engen ; æ 
Fm.|Skydsstat. | 791 | 16 | 15 | 62 | do. | 

i Tyldalen ø: 
* 188 ved Tysla. 

Chr./769,7| -— | 18 1 59 1. 1574 
'E Tron- | 

8| — 141 fjeldet 
Eft: |mell. Tyl-| 636 | 12 | 11 62. (kl. m.stærk 

Å dalen, Lil- | i Vind. Sne- 
v |le-Elveda- en gaaer 

I len og Tön- jaldrig gan-| 
| sæt. |ske bort i 

| ol | |Revnerne , 
«der, vende 

Cr. mod Nord. 
Iu- 767 | — 129 ål 59 192726 

JET Då «ökale 1626,5 13 ' 13. i [Regnbyger] 
24| Eft.| Station. 1 Fjeldene 

Å iu- Chr. !760,4| — |20,2 samt Vind.| 5451 
| mil 5 | Ne ebye, |" | 

24, Eft. Skydsstat. 727 | 16 | 16 621 | klartog 
paa 'Tön- | stille. 
sæt, ved 

| Glommen. 
Chr.| 764 | — | 22 | 59 1588 
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| ide 
oj Obseivå- 'Ba- ord be på Pol- Veirliget ma 

No. Dat. Ti- |tions - Sta-|rom.| 79 2 Inöi- Å: og få: | Havet 
me. tionerne. å 1ØOks. |Luft| de. | DELT i hor» 

Mill. kart Thr. Gnger | ske F. 

Iu-| "Nebye KE ti 
11 Hi | 1 | Skydsstat.| 717 | 1801 1189| 620 Ustadigt i 

25||Eft. [paa Tön-| Å Å Veil! 
Ba sæt, ved en | å 

Glommen. åins 
: Chr.| 755 | — | 20 | 59 1607 
+u- |] Fod. 

12! ni Tysla- Tykt ogl 
24 DP | Vind. p 

I ='loverTysla,|709,5| 18 | 14 * 62 | Tyldalen 
jved Foden | gaaer her- 
laf Tronfj. fra over til 
AP 3 at blive en| 
dalen. |-- i verk 

Chr. 760 — | 16 +59 
18| 25 Frede- ve 40 

pie riksgavej720,7 21 1 19 | 62 | kl st. 
Smeltehyt- Å 
'te ved Söl- En 
nas Udlöb i | ae 

Folda. 
| | 1 Ghr.1961,1) — [22,9 59 DE 1722 
14 26 4 Solnes 

å Lile-El- 697,6| 10 | 9: 62 | ma st. 
vedalen i klav3 dmpivet å af 

på Skovmark, 4 [Fyrreskov, 
omtrent i å der endnu 
Miil f.Hyt-| | voxerbety- 
fen "sg Å deligt höi- 

"Chr 7615 — | 12 |— 2459 
i Lille Sö- | | 
Ef lenklet- 
I ten, | 

en fra Sto-| 641 | 10 | 10 | 62 |Smaaveir. 
ré  Sölen- 
kletteniso- PN 
leret lave- 
re Kegle-| 

tind. 
Chr. 760, a| — HE 19 | — 4518 
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å | | Få bbemvik. 
No. Dat. Ti- |tions- Sta-| rom 

| me. | tionerne. 

4 | Bolstu- 
Eft.| sæteren 

ved Foden 
J1af St. Sö- 

lenkletten. 

26 

17| 27! 5 
Fm:| sæteren 
; ved Atne- 

J+ söen. 

Chr. 
Muen, 

«| isoleret 
:Kegletop 

-Jmell. Solli- 
en og Vene- 
bygden i 
Ringebo. 

Chr. 
Forre- 

stadsæte- 
ren, 

19 271 81 
Fft. 

Sæter ved 
Mueni. 

i Chr. 
9|Aaspesæ- 

teren 
paa det 

20| 28 lem. 

| Sletf jeldet 
mell. Solli- 

JE en og Vene- 

21 291: og Rul- 

Fm: lansæte- 
io oren 
å Venebyg- 

|den, paa 
Vestsiden 
af Frya. 

Chr. |761,6| — |13,5' — 

nærmeste | 

Laveste af 

191 

AT di e pa [empers- pg] Veetige 
turen af: hå Havet 

ar Ur Anmærk- |29Ve 
i Qks. Luft|. de. - I nor- 

Mill | Fhr.|Fhr. ninger. leser. 

6809 | 1191 109| 62*1Smaarveir. 
| TGrændsen 

af. Dverg- 
birken. 

760 | — 1 19.1 — 157 
kl. st. 

685 . 10 9 62 |1i Fjeldbir- 
keskov, og 
ikke höit 
overFyrre- 

760 | — 12 — -|grændsen. | 2905 

645 | 11 1 6L,7| kl. st. 
det sidste 
Fjeld af 

Kegleform 
söndenfor 
-Ronderne 
og Sölen- 

760 GT JØ 4620 

685 8 å nn 61,7 kl. st. i 
| | Dvergbirk- 
| grændsen. 

762 i — | 18.1 2987 

689 | 14 | 14 6,7 Å at, 
| i. Fjeld- 

birkenes 
Strög. 

763,9| — | 16 2965 
I | | | 

693 | 15 14,5! — kl. st. 
ikke höit 
overFyrre- 
grændsen. 

2714 - 
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| Observa- Ba: Pempera- Pol- | seige HMöide 
over 

No. Dat.| Ti- |-tions - Sta- |rom. 
turen af: af: pk 

| me. | tionerne. | å |Qks.|Luft Anmærk- Jen 
4: - mitt |'Thr. | al 

. Iu- | - TT 
29| ni| 6 | Graa- o Gi 

29 Eft.| högda |648* 1, 1 10,5 |kt. ste; den| 
mell. Vene- höies. Top 

| bygden og jafenFjeld- 
- Södorp. grup., kal-| > 

Chr.| 761 | — | 22 det Klöv- 4695 
|  «Iklön. Læn-y 

ger mod $. 
öines intet 
saa höit 
Fjeld. , 

93 —! GL Hagesæ- 
Eft.| teren | 690 141 15 - kl. st. | 2794 

ved Fod. af vakker 
| Klövklön , Fjeldbir- | 

paa Slet- | keskov. 
fjeldet. 

Chr.|760,7| — | 15 | 
54/Iu-| 11 | Formo- AE 

li |Fm.|'kampen |648,5 15 | 13 | kl. st. I 4698 
1: paa Östsi- 

den af Zell, 
lige op for 

| Dalen. 
! Chr. |764,5| — | 29 

25| — Ronden, 
ap den vest- | 609 9| 8 | — (Tordenveir| 

ligsteKeg- og strk.Vd. 
le af dette EtParTin-|- 

| | Alpeknip - der længer 
pe, der fyl- m.Ö-erevel 
der et Par 4 a 500 Fod 

Mile mell. höiere;dog 
Atnedalen for steile 

og Sen til at have 
| hr. 762, sammen- | 6210 
I å! hængende 

| | Sneebræer. 
| ig Rondv.det 

delerdenne 
 |Fjeldklyn- 
gei2Knip- 
per. Kun 
Jothunfjel- 
dene i faa 
Miles Afst. 

| mod V. o- 
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Bin! i PET Höide 
fait Orlsénge Bål per ra Pol- ro trngtt Ørret 

Na. Dat. Ti- tions-Sta- rom. ET net sot, AG Havet 
søn; fide tionerne. å -IQks.[Luft| de. ninger. 1 HOr- 
ad,| 1773 mi, The: Lhr. ske F. 

pe | vergaae jvergane, | 
| | dem i Håi- 
| deogSnee-| 
| . masser. 
| fu- Brække - | rå Føbhi 

2! li dsddsæteren 16819] 1194,119|629| Regnveir. | 
. 3 2 | Eft.j: paa Zell. DEE | IStröget |. 

MA 1 Chr. 5 5| — 116,71 59 af Fjeld-| 8160 
| on | | | | birkene. 

Jak I EN vald: 2Øp2) mlåbren å 
27 Sp L.Kuven (645 | 11 | ILij |. klist. 

| Em. paa Dovre, | - .| En isoleret 
| + «|nær Dalen «Isteilt fra 
HiG paa Östsi- | ss|Dalen op- 

I y$iden.! | fg stigende 
| Fe sab Chr:H4763 | mat 22 1 | Kegletop. 4746 

ofl sr Fogstu- pi 
28 | ell. på en, [688,1 12 | 2 | Smaaveir. 

I Fm. ipaa Dovre." * | | | [Langs den] 
| ab Chr. 764,4| — | 16 | | Række | 8187 
- | | ED |: Vande 
| | | rå Til eqo | -« |avorafFol-: 

å rot Gå | |da har; sit! 
I oboe 3 fo Le didlsd så 
| Folbhan | på ET | frodig 
Å I Ls 09+ Fjeldbirk. 
gi 5-,d Jerkina (684,3] 12 | 12 | + JSmaaveir. | 
1 Fm. and. Fjeld- vi tb +04 Paa en 
| stue paa di | sri Plads, kal- 

Dovre. Å | den Grav- 
Chr; i IT 1 +++ bæklien, | 3085 

sd - hiinside 
å | i 3$kls! Folda, sik- 

I Å prab :kert lige=| 
ÅL | | ++ saahöitsom 

sor|derkind var 
T lat =|enlillePlet 

| bysytilsaaet m. 
vg «|Rug, der aij 

sbosu]|det mind- 
ae bis E 41 ste gav god 

30| 5 Pr å PR otteas drep pg 
höe 638,2| 12. | 12 | his; ”Tordenvr. 

Me VE i | | Ti Mell. Fol-; 
fra Jær- | ö5-"dda og Dri- 

kind, mel-|- | nå | bg G LET ab valiggefle- 
på 
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| | Observa- | Ba- | Fempera - Pol | Veirliget ME 
'No. |Dat.] Ti- |tions- Sta- |rom. tren af: å År ogv | Havet 
: me. |- tionerne. | i OQks. [Luft Luft nmær i nor- 

8 OM TER Fr] Er skeF. 
| lem Hav-| re isolere- 
| nedalene ; de Toppe, 

Kakelda- omtrent af 
| len og samme 

Hviddalen. RR Höide, allef — 
| | Chr. Ge — 121,21 fhörende til| 5258 
| | Dovres | Fod. 

| del Kjæde. 
Tu- Dal e- å < 

ol! li 5 'gaarden, 688, 198 | 17 V- kl. st. I Aa- 
| 6 |Eft. en. af de ret 18220 

|höist lig- FE "höstedes 
gende Å SP Vi her for- 

tole | | Gaarde i - Vtræffeligt 
kv de Byg. Iaar 

KA -Chr:1759,1) — | 22 var det al-| 2880 
åg ; ! jlerede be-|. 

] '|dærvet af 
Vaarkul- 

å den. 
| Gröten- PP EM 

82 29! 11 | bratten | 669 | 17 | 16 61,7 kl. st. Kun 
Fm. |ved Gaar- denöverste 
0 den Grö- Ryg hæver 

| Pr i Lille - sig nogle 
Hoksedålen, hundrede | 
| paa Vest-- | | Fod over 

siden af Fyrren: 
skit, å 

ke | Chr: |761,8| — | 16 | 59 8712 
as — 112] Gröten 730 23 | 221 — kl. st: 

ær t. |ved Foden i 
| af Fjeldet, 

paa Breden | | 
= af Glom- | E 

men. 
Chr.| 760 | — | 22 | — | 1340 

| Onsæt- Lå | å ; 
ot år Pl li |bygden, 730,5! 19 | 19 | 62 | Kl. st. 

.|en Grænd i sikkerByg- 
ha övre Reeiti- avl, sjelden 

ke dalen, 6-| udsat for 
| verst under å | Frost. 

i Fjeldet | 
mod Fæ- ) 
ee Ge JR 

Å Chr. |761.1| — | 20 1321 
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buret Höide 
Observa- Ba-* erte ”Ipol-| Veirliget | gyer 

No. Dat.| Ti- |tions-Sta-| rom: | 2" höi- A og k Havet 
me. | tionerne. | i |Qks./Luft| de mere i hor- 

JMilL[Thr|Thr. NINBET.  |skeF 

Iu- Speke- 
85| li | 61 dalssæ- | 6969; 150| 119 kl. st. 

31 Fm.|  teren | Enfortræf- 
Jved Foden|- felig - dyb 

af Elge- | Sæterdal, 
| piggen, i noget un-| 

| en Dal der: der Fyrren. | 
k  förer ud 

mod Fæ- ; | | 
mundsöen. | | | 

ME Chr. | | 768 | — | 16 | 2640 
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In one word, whether we argue from mans igno- 

rance or knovledge, we have mo right to rob him 

of his inborn capacities; — of the power of ascen- 

ding from the phenomena to the contemplation of 

laws, and of deducing general truths;;— of dis- 

cerning the marks of designing wtsdom' in the uni- 

verse, and of seeing, that there is above all mat- 
ter and all mind the wisdom of .a. presiding God. — 

S edgwick Discourse: én the studies of the 

Universitys Net oj 

RR og Dyrenes Mk ge og. G 

liv med de forskjellige climaiiske Forholde, disse Væse- 

ners större Mangfoldighed og höiere Uddannelse mod de 

æqvatoriale Egne, har længe været kjendt, og er i den 

senere Tid blevet en frugtbar Gjenstand for omfattende 

Undersögelser, og skjönne Fremstillinger i denne Naturvi- 

 denskabens Kreds. | 

Især blandt Middelalderens Naturforskere finder man 

vel enkelte Glimt af en mere og mindre tydelig Forestil- 

ling om Indvirkningen af mere omfattende cosmiske Rela- 

tioner paa Mineraliernes, især paa Metallernes og de ri- 
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seste Irtslags Dannelse *), af hvilke paa de Tider maa- 

skee större Rigdomme fordredes til Dagen, end endog de 

amerikanske Bergværker have kunnet fremvise **); men 

hvilken Betragtningsmaade den sildigere Tids i andre Hen- 

syn saa langt fuldkomnere Kundskab vel mere end billig 

har troet at burde forsmeae, i det mindste indtil Natur- 

forskningens sildigste Epoche. 

Men da Geologieu, som om dens Gjenstand var det 

længst fra den menneskelige Aunds Bestræbelse fjærnede 

Leed af Naturens Kjæde, blendt Naturvidenskabens. for- 

—= 

*) Jeg har forhen i dette Tidsskrift bemærket Situationen af vo- 

res rigeste Ertsfjelde om Kongsberg og Modum paa Urfjel- 

denes Grændse mod OQvergangsformationen, skjöndt i en 

större eg mindre Afstand. Det er ikke at nægte, at den 

Lie, hvor der nu bygges ved Kongsberg, har dem omsluttede 

lune Beliggenhed lige mod Middagsselen, ligesom Gangene 

det ostvestlige Strög, hvilket den udmærkede Albinus i sin 

Meisniske Bergchronik angiver som en Betingelse ”får die 
gute Dewung” af Geskikkene. Dette sees vel let at kunne 

ridiculeres, men om man samlede alle Data, torde de dog 

"findes overveiende for en saadan Anskuelse. 

**) Saaledes ved Schneeberg, Joachimsthal, Gastein og Schwatz. 

mod Slutningen af det l15de og i det 16de Aarhundrede. 

Paa det sidste Sted i Tyrol skal være udbragt 69000 Mk. Sölv 

og 6000 Skpd., 19 å 20000 Ctr., Kobber aarlig. - Skjöndt de 

af Albinus angivne Summer fra Schneeberg siden ere be- 

fundne tvivlsomme, saa synes det dog uden Tvivl, at Pro- 

duktionen stundom her har naaet til et forben og maaskee 
ogsaa siden relativt ukjendt Qvantum. - I nærværende Tid 

ær vel dette med Hensyn til det afbyggede Rum i Kongens, 

«Christian 4des, Grube ved. Kongsberg,  Tilfældet, 'som 

«meldt i Commissionens. Beretning; i det Mindste maatte «kun 

-— Valeneiana Gruben i -Mejico' have havt et saadant Anbrud 

At fremvise. , 

| | C 
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skjellige Grene, ogsaa sildigst har erholdt nogen mere vi- 
denskabelig Grundvold, og sikkrere Basis af mere omfat- | 

tende Erfaringssætninger, skjöndt den vel endnu i saa Hen- 

seende for en Deel svæver i sit sceptiske Stadium; saa har 

denne Videnskab dog först i dette Aarhundrede kunnet frem- 

stille nogen bestemtere Kundskab om en större Deel af 

Gjenstanden for dens Undersögelser, den faste Jordklodes 

Forholde i sig, og til de övrige Naturens Kredse. 

Den særdeles Betragtningsmaade, hvorefter man sögte 

at coustruere Jorden af et dunkelt, og saa ubestemt som 

ubestemmeligt conturberet Substrat af alle bekjendte enkelte 

Substantser, — eller Præexistentshypothesen, har især i 

denne Green af Naturvidenskaben været af en lidet gavn- 

lig, men vist ofte forvirrende og hemmende Indflydelse. 

Thi ikke alene kan den ved sin udvortes Palpabilitet let 

fængsle Begynderen og lede ham ind i usikkre og vilkaar- 

lige Hypotheser, men standse Bestræbelsen til at söge den, 

om og ei ene tilfredsstillende, dog nödvendigen postule- 

rede fundamentale Kundskab om den umiddelbare Oprin- 

delse ved den skabende Kraft *). Med Hensyn til Oplös- 

st mrdekrE n 

*) Vagtet, foruden ældre Mineraloger, som Charpentier, især 
Steffens allerede i 1811 (gcogn. geol. Aufsåtze) som för og 

siden har saa klart og skjönt bestridt denne Hypothese, saa 

er den dog endnu saa langt fra fjærnet fra Geologernes, som 

Physikernes Betragtning, at jeg troede disse Ord hverken 

overflödige eller upassende. Jeg kan ikke afholde mig fra 

at anföre nogle af de i det nævnte Skrift udtalte Ord: 
”Hyad der forhindrede Naturførskerne fra at ånstille disse 

nær liggende Betragtninger, og paa denne Maade at vinde 
et fælles Standpunkt for Tagttagelsen af alle Elementers 
Forandring, var det indskrænkte Præeipitationssystem, hvil- 
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ningen at ethvert genetisk Problem torde man vel paa den- 

ne, som paa den udvidede Anvendelse af Eruptionsphæ- 

nomerne, som tildeels har traadt i hiins Sted, og som næ- 

sten för afskjærer Tanken og den nöiere Undersögelse, 

med megen Wöie anvende Baco af Verulams Klage: ”Det 

maa saaledes ikke undre os, om Videnskaben standses i 

sin Væxt, naar den isoleres fra sin Rod.” Thi naar und- 

tages den chemiske Virksomhed ved de vulkanske Actio- 

ner, de mere iöinefaldende Omdannelser af Kiesene, af 

-Feldspathen ved Oplösning af dens Kali, saa har denne 

Verdens Kreås for meget været fremstillet i en blot pas- 

——= 

ket fra en borneret Anskuelse af den experimentale Chemie 

blev overfört paa Jordens Dannelseshistorie. En Verden, 

mere compliceret og forvirret end den man vilde opklare, 

blev forudsat; og ikke en eneste Forsker, som antog Sy- 

stemet, har vovet conseqvent at forfölge det. I et Fluidum, 

hvis Natur ingen Naturforsker formaaede at fremstille, skulde 

det uendelig Mangfoldige af de heterogeneste Substantser 

være oplöst, uden at man, ved den uhyre Forudsætning, er 

i Stand til at gjöre sig et klart Begreb om Oplösningsmaa- 

den eller selve Nedslaget.” 

”Vi holde dem for döde, fordi de ere stivnede, vi troe dem 
uvirksomme, fordi de ligge stille,” siger Göthe (Reise til 
Italien), som dog her ved den enfoldige, men vist nok uphöiede 

og dybsindige Anskuelse har oplyst flere Gjenstande. Det være 

langt fra min Tanke, at Naturforskeren kan oplyse sin Gjenstand 

ved kun at lade sig nöie med ”at kalde det skabende Bliv 

ind i Tilværelsen,” som den værdige Forfatter, af hvem jeg 
har laant de Ord, som staae foran disse Linier, udtaler sig ; — 

men det maa vel betænkes, at man, uden at have denne 

Alt bevægende oprindelige Grundsætning for Öie, dog snar- 
ligen kan geraade paa vilkaarlige Afveie, som i den moral- 
ske og politiske, saa og i Betragtningen af den physiske 
Verden. | 

C2 
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sin indvortes Tilstand siden dens Daunelse, og Navuet 

”uorganisk” ”död Natur” maa dog betragtes som Udtryk 

af en Forestilling om en saadan Mangel af indre Bevægelse 

j dens Væsen. Af deslige Auskuelsers Overvægt maatte 

det derfor og være en Fölge, at Betragtningen enten ikke 

var aabnet, eller lidet henvendt til saadanne Combinatio- 

| ner, som dernied ikke vare forenelige, eller nærmere for- 

bundne, om de endog i Naturen havde været tydeligere 

fremstillede. LL (190 GAGE | 

I den sildigere Tid have vistnok de mere tydelige For- 

skjelligheder i denne Henseende ikke ganske undgaaet 

Naturforskernes Opmærksomhed; men i det kun höist En- 

kelte have givet nogle Strög af en Anskuelse aff en saadan 

Analogie mellem den faste Jords og Vegetationens Dannel- 

se, saa finde vi hos nogle blandt de förste Forfattere i 

denné. Videuskab, hvis Arbeiders, omfattende Reining lod 
dem skue hen til deslige mere generelle Forholde, enten 

intet Hensyn til en saadan Overeensstemmelse, eller end- 

og udtrykkelig den Formening, at en saadan Lighed ikke 

fandt Sted. | | å 

Steffens, som vi saa meget maa takke for at have skjær- 

pet og udvidet Betragtningen i denne Naturens Kreds, hæ- 

vet. Anskuelsen over og befriet den fra ensidige Anskuel- 

Sers, ja vilkaarlige Hypothesers hemmende. Skranker, har 

vel allerede i Förstningen af dette Aarhundrede, mellem 

flere omfattende Relationer, sögt at bevise, at Jordmassens, 

ved dens eiendommeligste physiske Egenskaber: Tyngde 

og Strækkelighed, især udmærkede Repræsentantere, de 

ædle Metaller, især tilhöre dens æqvatoriale Liv; dog uden 

nogen almindeligere geologisk Anvendelse- for den Ansku- 

else, jeg her vil stræbe at fremstille. | 
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- I sin Reise i Skandinavien har Hausmann*) gjort op- 

mærksom paa de större Krystaller af nogle Mineralier 

i Sammenligning med de, som til den, Tid vare fundne 

i de mere sydlige Lande, som. Epidot, Apatit og Sphéue, 

samt tillige paa de nordiske Mineraliers mörkere Farver. 

I en siden udkommen Deel af hans lærerige Reise udtaler 

han sig i Anledning af Spinellens Forekommende ved Åker 

i Sverige, i dette Hensyn noget nöiére med fölgende Ord **): 

”Det stadfæster sig saaledes ogsaa i den uorganiserede Na- 

tur, hvad saa paafaldende fremstiller sig i den organisere- 

de, at den hede Zones Skabninger ere smykkede med den 

| höieste Pragt, at de livlige og mangfoldige Farver, den 

höieste Glands, den störste Klarhed ere Naturlegemerne 

der eiendommelige, hvorimod Skabningerne i de fra Æqva- 

tor fjærnere Bredder ere indhyllede i et langt uanseligere 

Klædemon.”. Og dette viser sig ikke alene i forskjel- 

lige Species, men han anförer Exempler derpaa i Zirkonen, 

Topasen og Spinellen i de forskjellige Findesteder af sam- 

me Species eller Mineral. Jeg vil ikke opholde mig ved 

den indsigtsfulde Forfatters Slutningsudtryk: ”Hvo vilde 

være saa formastelig at opklare dette?” da han selv har 

tabt en saadan, den sande Videnskabelighed vel kun skyg- 

gende Resignation af Sigte, og givet os et Lys, som i det 

mindste leder os et Stykke paa Veien. | 

Især den overveiende Poe ligesom 

den ufuldkomne Kundskab, lod ikke Werner i sit viden- 

skabelige Foredrag udtale noget om en saadan Betragt- 

=== 

*) Iste Bind, 1811, Pag. 61. — 
*) Bdie Deel, 1814, Pag. 312, 3183. 
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ningsmaade. Den ellers ikke i en snever Kreds i sim 

Betragtning indskrænkede Schubert fremstiller ogsaa den 

Mening, at ingen climatisk Fordeling af Mineralierne, ana- 

log den hos Planter og Dyr, finder Sted EN, Samme An- 

skuelse udtaler ogsaa v. Leonhard i sin Tale**), hvori 

han afhandler de vigtigste til den Tid bekjendte Forholde 

i denne Videnskab med saa megen Sagkundskab. ”Mel- 

Jem de anorganiske Massers Væsener og deres Findeste- 

der söge vi derfor i det Almindelige forgjæves eu Sam- 

menhæng. Uafhængig af alle Höide- og Breddeforholde 

give sig, næsten under alle Zoner, de samme Bergarter til- 

syne. Men en lokal Indflydelse af Höiden er unægtelig 

paa enkelte Dele af vor Planets Overflade.” 

v. Raumer, — som især og blandt de Förste ved bestem- 

tere Undersögelser af mere specielle Forholde stræbte at 

rede Videnskaben ud af de Forviklinger, som vare frem- 

komne ved tildeels at tvinge Naturen til Præcipitations- 

hypothesen og den mere mechaniske Betragtningsmaade, 

men som dog endnu troede at finde Data i Naturen saa- 

veli Ertsfjeldene som i Riesenfjeldene***) for en kaabefor- 

mig Omleining af Urskiférne om Graniten, og saaledes ikke 

at kunde aldeles forkaste den for Systemet fundamentale 

Hypothese om en Granitkjærne som Centrum for Urskife- 

rens Dannelse, — har vel bestemt udtalt den Sætning: At 

man ved de forskjellige Formationers Undersögelse ikke 

alene maatte taze deres Dannelse i adskildte Tider, hvil- 

ket i Werners System næsten ene var taget Hensyn til, 

 *) Handb. der Geognosie etc. 1813. 

*) Bedeut. und Stand der Mineralogie, 1816, Pag. 41. 

**") Erts- og Riesengebirge. 
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men ogsaa deres relative Forskjellighed i Rummet i Be- 

tragtning *). Men den her som Spörgsmaal fremsatte For- 

modning, om ei Graniten, som maaskee Bergarterne i Nor- 

den i det Hele, skulde være ældre? gaaer ud paa Proble- 

met om en Dannelse af. de samme Formationer til forskjel- 

lige Tider i forskjellige Egne; et Spörgsmaal, som i Jor- 

dens Udviklings-Historie visselig er af höieste Vigtighed, 

og som endnu næsten ikke er beagtet, men egentlig ikke 

hörer til den Synskreds, jeg her vil stræbe at betragte. 

E. de Beaumont's bekjendte sindrige Theorie om Ele- 

vationen af ikke alene udvortes adskildte, men endog af 

udvortes hidtil som mere umiddelbart sammenhængende 

betragtede Fjeldkjæders forsjellige Grupper i forsjellige 

Epocher, sees nu snart at staae saa lidet i Forbindelse 

med denne korte Betragtnings Formaal, at den enten der- 

- med vilde være i aabenbar Modstrid, eller at, om et saa- 

dant Forhold engang havde existeret i en fjærn Fortid, 

-förend disse Ophævninger fandt Sted, Sporene af dem nu 

maatte vorde saare vanskelige at gjenkjende. Saaledes er 

i den fremstillede Elevatiousrække de vestlige Alper og 

den skandinaviske Fjeldkjæde tvende coordinerede Leed **). 

*) Das Gebirge Nieder-Schlesiens ete. 1819. 

*) Det torde maaskee synes noget formasteligt her at spörge, 

eftersom det jo af saa mange kyndige Naturforskere anta- 
ges afgjort ved Iagttagelser: om den Linie, hvor de vest- 

lige Alper skulle være adskilte fra de östlige, er saa nöie 

undersögt, at ikke, — i Stedet for en pludselig Afbrydelse, og 

en Vinkel i Skikterne i Urfjeldene, forsaavidt de umiddel- 

bar kunne forfölges, eller en saadan af andre Analogier ri- 

meligen kan deduceres, — langt för on sammenhængende 



Derimod er- Gruppen: om Montblanc, og dn 

anseet som tvende forskjellige. h toll "di 

- Heraf sees da, at denne ”Pheorie ikke kan bringes i 

nogen Forbindelse men de NG i den nærværende 

Betragtning. 
-. 

I de nyere S omattende Værker i Ten Videnskab 

har jeg, saavidt min ufuldkomne Kundskab har kunnet 

ant ikke heller mödt nogen F remstilling af en saadan 

Anskuelse. At den vistnok ikke er fremmed for Mange, 

som have. vundet nogen Indsigt i den nyere Tids mere 

ufængslede og troe Naturforskning, er vel neppe at be- 

trivle. Men om ogsaa nogen Betragtningsmaade allerede - 

skulde være kommen for Dagen, saa haaber jeg dog ved ; 

fölgende Undersögelse at give den mere Fasthed og Be- 

"lysning, samt muligens en almindeligere Deeltagelse. re 

Overgang maa antages. - Enhver Geognost, som har anstil- 

let nöiere specielle Undersögelser af. mere forviklede Skikt- 

ningsforholde, kjender, hvor vanskeligt det ofte er at afgjöre 
et saadant Spörgsmaal, naar vi troe at maatte tvivle der- 

om. Nogle Exempler herpaa, som jeg siden har nydt den 

Tilfredsstillelse et see, tildeels ganske nylig constaterede, 

som ved Porfyren ved Freyberg — uden at nævne Graniten — 

og ved Skiferen om Hvidsteenformationen, som modstridende 

den antagne kaabeformige Leining, — ere anförte i mit For- 

sög om Graniten i v. Leonhards Taschenbuch for 1814. 

Her i Fjeldene findes utallige Exempler, som i det Smaae 

i en Alens Omkreds, saa 1 det Store gjennem en halv Grads 

Udstrækning, paa alle mulige Vendinger af Urskiverens Skik- 

ter og deres stundom pludselige Overgang; men en Afbry- 
«delse å det Store ved en Vinkel i den samme Urbergårt vil 

Øen nöie 'Grånskning neppe kunne opdage. 
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Uagtet jeg nu, ved at förfölge, og saavidt min egent- 

lig mere techniske Virkekreds har tilladt mig, ved at over- 

veie og sammenligne denne Forestilling om en Analogie 

mellem Planternes rg Mineraliernes climatiske Betingelser, 

som opstod hos mig under mine Studier i Tydskland, vis- 

selig baade har fundet de bestemmende Forholde i denne 

Naturens Kreds langt mindre skarpt begrændsede, og en- 

kelte sildigere Opdagelser, hvilke synes at modstride en 

saadan Idees Realitet; saa er dog ved den siden erhvervede 

udridede geologiske Kundskab, saavel langt den störste 

Deel af de enkelte og meest omfattende Data for en saa- 

dan Anskuelse forblevne urokkede, som flere Bekræftelser 

i det Enkelte vundne ved mange Mineraliers för ukjendte 

Findesteder, ligesom ved fortsatte geologiske Undersögelser. 

I det jeg i de fölgende Blade vil stræbe at udvikle 

nogle Træk af de Forholde, som den nærværende Kund- 

skab i dette Öiemed, efter mit Skjönne tydeligen har op- 

lyst, maa jeg vel söge at raadspörge de Data, vi Bave an- 

gaaende Mineraliernes Dannelsessteder i det Hele; men 

for den mere særdeles og oryktognostiske Betragtning bli- 

ver det nödvendigt at indskrænke os mere til vores nöiere 

i det Enkelte undersögte Verdens-Deel, skjöndt endog her 

kun mindre Strækninger have været saa nöie og i det En- 

kelte undersögte, som Gjenstandens Öiemed maatte tillade 

nogenledes billigen at fordre. 

Betragter man da til den Ende de tvende Mineralier, 

hvilke, formedelst deres udstrakte Anvendelse å det dag- 

lige Liv, og Dannelse i större Masser i de Formationer, 

hvor de udgjöre den især charakteriserende Bestanddeel, 

Steensaltet og Steenkullene; saa findes det förste at være 

indskrænket til og temmelig nöie mod Norden at fölge en 
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Zone i den samme Breddegrad fra Depart. de Meurthe i 

det nordligere Frankrige, til Gallizien i Polen, og kuni Eng- 

land at svinge sig op til en noget nordligere Brede. 

Skotland, Belgien, det nordlige Tydskland, som Skandina- 

vien, fremviser kun i de sydligste Egne enkelte Spor der- 

af. Saavidt vides, er det samme Forhold ogsaa udtalt i 

de övrige Jordens Lande. | 

Steenkulsnedlagene fölge omtrent i det Hele den 

samme Parallele; men som de antages at være et ældre 

Leed af Mineraliernes Række, saaledes gaaer deres Dan- 

nelse ogsaa længere mod Nord, i det de findes i Skotland, 

og de sidste Spor af den egentlige meest udbredte Steen- 

kulformation i Skaane *). 

Overhovedet synes det saaledes i det Enkelte at kunne 

forfölges, som siden noget nöiere skal betragtes, at de 

ældste af de yngre Formatiouer have dannet sig til den 

höieste nordlige Brede. 

En vigtig Gjenstand, og som hermed staaer i nöieste 

Forbindelse, er de varme, og langt flere forskjellige Be- 

standdele indeholdende mineralske Kilder. De danne en 

fortsat Zone gjennem det mellemste Frankrige, Tydskland, 

Ungarn og Asien, og de nordligst bekjendte ere her og- 

saa i England. De varme Kilder paa Island, som vel skylde 

Vulkanismen deres Oprindelse, kunne vel uden nogen Vil- 

——===> 

*) Dog maa herved bemærkes, at ikke alene de Formationer af 

Steenkul, som synes at staae i Forbindelse med Werners 

Flötstrap, som paa Færöerne, Island og Grönland, herfra 

gjöre en Undtagelse; men ogsaa de, skjöndt lidet betydende 

Steenkulnedlag paaBeeren-Eiland, mellem Nordeap og ir | 
1 bergen. " 
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kaarlighed forbigaaes i denne Betragtning. De övrige mi- 

neralske Kilder ere ogsaa i de nordiske Lande sjeldne, af 

en langt mere enkelt Sammensætning, og et mindre qvan- 

titativt Forhold. De Saltkilder, som hos os ere bekjendte, 

ere af saa ubetydeligt Hold, at man ikke har kunnet tænke 

paa deres Benyttelse *). Det samme Forhold gjælder om 

de övrige Mineralsalte, som i nöie Forbindelse med Kil- 

derne, déres Findesteder, höre ogsaa enten overveiende 

eller udelukkende til de varmere Climater, som siden no-- 

get nærmere skal omhandles. 

Det vil saaledes næsten være unödvendigt at betragte 

de övrige med de ovenmeldte sammenhörende sekundære 

Bildninger, da det er en nödvendig Fölge, naar en saadan 

forskjellig climatisk Udbredelse finder Sted ved nogle af 

de å större Masser i dem forekommende, og for dem især 

eiendommelige Mineralier, at ogsaa de omgivende Bergar- 

ter fölge den samme Regel. Kridtet er den eneste af. de 

som sildigere antagne Bildninger, der findes saa langt mod 

Norden som Sjælland, idet den ældreQolitkalk, Muskelkalken 

og den brogede Sandsteen ikke nær naae til denne Bredde. 

Alle de sildigere end Urbjergene til Norriges Bredde fundne 

Formationer tilhöre ældre Dannelser, end alle de oven- 

nærnte, saavidt hidindtil kjendt og antaget; thi de ere 

vel endnu ikke bestemt identificerede med de i de mere 

sydlige Egne. 

Denne, skjöndt mere generelle og forudgaaende 

Udsigt over Forekommendet af disse egentlig mere geo- 

å===="=«==—=====—<<<Z2200020255 

*) En af de mærkværdigste hidtil bekjendte synes den ved Far- 
riselven ved Laurvig at være. Den er vandstofholdig (Svovl?) 
og udspringer af Sieniten. 
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logiske Gjenstande af dette Thema synes saaledes allerede 

temmeéligen at stadfæste en Analogie mellem Dannelsesfor- 

holdene af. den massive Verden med den vegetative og dy- 

riske med Hensyn til Climaternes Indflydelse. 

+—  Fortsættes nu denne comparative Betragtning gjennem 

det oryktognostiske Gebeet, saa haaber jeg det vil være 

af nogen videnskabelig Interesse, uagtet de mange enkelte, 

maaskee ved vor endnu mindre fuldstændige Kundskab fra 

Enheden med en saadan Anskuelse isolerede, eller endog 

dermed uoverensstemmende Lokaliteter at undergive. de 

enkelte Mineraliers Række en lignende noget nöiere 
Grandskning. | 

-«Overseer man da de enkelte Mineralier i Almindilig- 

- hed med Hensyn til deres hidindtil bekjendte Findesteder 

og lokale Omgivelser, saa bemærke vi snart et betydeligt 

Antal, som enten ikke ere fundne i de mere polare Egne, 

eller dog kun i aldeles ubetydelig Mængde, og pride 

sporviis. & | 

For i den fölgende Oversigt at fölge en vis Didøn 

for Sammenligningen, og da jeg troer at derved vil frem- 

stilles et mindre ensidigt Afbillede af Slægtskab og Mod- 

sætning mellem de enkelte Individer i denne Naturens 

Kreds, end ved de blot efter den chemiske Analyse ord- 

nede Systemer, og da Kullenes Række her med Föie kan 

udelades, saa vil fölgende simple Inddeling for dette Öie- 

med maaskee være tilfredsstillende. 1 

Iste Classe. Stene. 2den Classe. 

Iste Orden.  Ædelstene. lste Orden. Gediegne 

2den. De almindelige Metaller. 
2den. Metalstene. 

gi  Sdie Kiese. 
ddie. Steensalte. 4de Metalsalte. 

Steenarter. 
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For ligeledes at have nogen bestemtere Grændse med 

Hensyn til Bredden, kan man lage den 50de til 5dde 

Grad nordlig Bredde. 

Demanten, som det hidtil kjendte höieste Udtryk af 
denne Qrdens Charakter, bringes endnu, som i Aartusin- 

der, naar vi undtage dens nye Findested Siberien, men som 

vi endnu kjende lidet tll, fra de nærmere om Æjqvator 

situerede Lande, nemlig Hindostan, Borneo og Brasilien. 

Ligeledes kommer Saphiren (med dens Varietet, Rubinen) 

*rysoberyllen, Euklasen, Smaragden, 'Topasen, Crysolithen, 

tildeels enten udelukkende fra de æqvatoriale Lande, eller 

dog i den Grad uddannede, at de kunne være Gjenstande for 

Kunstens Arbeider; eller de ere dog kun som Spor fundne 

- norden for den ovenmeldte Grændse. — Ligeledes  höre 

 Opalens höiere uddannede Varieteter, som den ædle Opal, 

(thi paa Færöe findes dog kun svage Spor), og Ildopalen, 

samt Carneolen til de mere sydlige Egne. 

Ligeledes Lazursteen og Lazulith; men at der blandt 

de almindelige Steenarter findes færre Exempler for dette 

Forhold, er en naturlig Fölge af deres mere udbredie Fo- 

rekommende. De höre deels til alle Zoner; deels ere 

flere enkelte Lokaliteter udmærkede ved et eller andet 

særdeles Mineral, men hvilke, formedelst et saadant en- 

kelt Findested, ikke egne sig til at optages i denne Frem- 

stilling. Saaledes viser Boraziten et af de mærkeligste 

 Exempler af dette Slags, da den, skjöndt saa længe be- 

kjendt, dog kun har været fundet i Gypsen om Liineburg 

og Segeberg. Saa er igjen Cryolithen et mærkværdigt 

Exempel fra de nordlige anne: som hidtil alene funden 

i Grönland. 
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Ligesaa vilde de i den nyeste Tid opdagede Minera- 

lier kun afgive usikre Data for denne Undersögelse, saa- 

som de, skjöndt hidindtil kun kjendte fra een Lokalitet, 

efterhaanden kunne opdages paa flere Steder. Saaledes er 

Datholiten, siden dens förste Opdagelse og Undersögelse, 

efterhaanden fundet baade i Tyrol og paa Harz. Af et 

af de sjeldneste Fossilier, Gadoliniten, ere dog ogsaa Spor 

fundne baade i Norge og i Siberien. Jeg vil kun som et 
af de mærkeligste Exempler anföre Zirkonen, som i den 

senere Tid efterhaanden, foruden i den söndenfjeldske 

Granitsyenit, er fundet om Arendal, ligesom i den samme 

Bergart i det nordenfjeldske Norge, i Sverige, Skotland, 

Nordamerika og i Siberien, foruden de Findesteder, som 

forhen vare bekjendte, saa at den nu for denne næsten 

vorder lige saa eiendommelig, som Granaten for Glimmer- 

skiferen. Af flere vigtige Mineralier ere nye Afændringer 

og Findesteder især blevne bekjendte ved den mineralo- 

giske Undersögelse af. de forhen ubekjendte forenede Sta- 

ter i Nordamerika. 

Det vil ikke kunne nægtes, at de ovenanförte Mine- 

ralier ved deres Haardhed, Glands, höie og levende Far- 

vespil samt fuldendte krystalliniske Uddannelse blandt de, 

i hvilke denne Naturkredses Charakterer ere meest fuld- 

komment uddannede, indtage de forste Trin. 

Af Steensaltene ere, foruden det egentlige Steensalt, 

 Gypsen, Muriacit, Strontianiten, den skjön.e Coelestin, 

Glauberit, Tinkal, Boronsyren, Glaubersalt og Salmiaken 

samt Svovlet, forsaavidt det ikke er af vulkanisk Oprin- 

delse, indskrænkede, og tildeels langt sönden for de oven- 

nævnte Grændser, — og nogle af disse Mineralier spille en 
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betydende Rolle mellem de varmere Landes sildigere For- 

mationer *). 

Af de metalliske Salte kjendes i de nordlige Egne 

kun faae og ubetydelige Spor, selv Bildningen af de mere 

almindelige Vitrioler findes kun i noget större Mængde i 

Fahlun, og skylder ogsaa for en stor Deel den anvendte 

lidsætning, eller den endnu fortbrændende engang antændte 

Kies sin Oprindelse; de sydligere Landes skjönne og mang- 

foldige Former af det kulsure Kobber — Kobberlazuren 

og Malachiten — ere hos os kun som antydede. Ligele- 

des ere Zinkens, og især Blyets mangfoldige Forbindelser 

med Syrer aldeles fremmede uden for de oven betegnede 

Grændser; Brittannien er ogsaa her det nordligste Fin- 

dested. Det andet hidtil bekjendte Førekommende af det 

chromsure Blye, foruden i Siberien, er Brasilien. Den 

hele Række af Arsenik- og Phosphorsyrens Forbindelser 

med Kobber og Jern ere ogsaa hidindtil aldeles udeluk- 

kede fra de mere nordlige Egne. Af Chlorets Forening 

med Söly, Qviksölv og Kobber kjende vi kun enkelte, höist 

sjeldne Spor af den förste paa Kongsberg; da Chlorsölvet 

i större Masser har været fundet i Sachsen, som især i 

Amerika paa flere Steder. 

Pyrodmaliten er her et mærkværdigt Mineral fra en 

aff Nordmarks-Gruberne i Vårmeland; — en Lokalitet, som 

har megen Analogie med Arendal, og hvor man ogsaa i 

*) Af Muriacit er et enkelt Spor fundet i en af de dybere Ar- 
beidssteder i Fahlun-Grube, ligesom Spor af Gyps paa Aflös- 
ninger å Allunskiferen her ved Staden. 
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oversættende Oanse har stödt paa tilfeldige Kø af rige 

Sölvertser *). Mo i 

Af Metalstenene har man hidtil forgjæves sögt Spor 

af den mærkværdige Tinsteen i Skandinavien som i de 

övrige mere polare Lande, uagtet saavel Bergarterhés Lig- 

 hed som den Conflict af Urskiferen med Graniten, hvilken 

Å Cornvall, som i Sachsen og Böhmen, synes at være et 

Budde Forhold for dens Dannelse, paa flere Steder, 

saavel söndenfjelds, som i Opdal og Qvikne, og i Sings- 

aas i Guldalen, synes derom at kunne give nogen rimelig 

Formodning. Dens fleste Findesteder, som Banea, Sjam, 

Sumatra, China, Brasilien, Mejico, höre til de ægvatori- 

ale Egne. Ligeledes höre Dioptasen, som dog formedelst 

sit isølerede Forekommende neppe her bör anføres, den 

röde Kobbererts, som i det sydlige Siberien, det sydlige 

Frankrige, paa Cuba danner en vigtig Gjenstand for Tech- 

niken, Uraniten, Volfram, Scheelkalken, de for Jernpro- 

duktionen i mange Egne saa vigtige Bruunjernstene, de 

röde Jernstene, Leerjernstenene, samt Jernspathen, enten 

ganske eller et enkelt Findested, som Fæhn i Norge, Spor. 

af Schelerts i Sverige, Antydning af Rödkobbererts i den 

paa en Gang af lösere og haardere Leer med Zeolith 

drevne Prinds Frederiks Grube ved Aardal, og alle, foruden 

den röde Jernsteen ved Fæhn, saavidt de ere af. nogen 

technisk Betydning, til de mere sydlige Lande. 

t Å 

*) Under mit Ophold i Arendal gjentagne Gange for 80 Aar 

tilbage fandt jeg ved den nu gjenrasede Mörcfjær Grube i 

Næskiilen meget vakkre Analeimer, samt vel tydelig men li- 

+ det uddannet Prehnit fra en meget lös Gangbildningy, som 

man paa et Sted i Jernsteenleiet havde overfaret. Næste Aar 

var intet Spor deraf mere af finde. MAR 
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Magnetjernstenen er vistnok endnu fundet i de stör- 

ste Masser iNorge, Sverige, det nordligere Siberien ; — men 

Jernglandsen danner mægtige fra Oldtiden benyttede Lag 

paa Elba, som Jernglimmeren udgjör en af de coustitue- 

rende Dele af mægtige Berglag i Brasilien. 

Ceriten er her igjen en hidindtil isoleret Dannelse fra 

Riddarhyttan i Sverige. 

Blandt den Forgrening af metalliske Mineralier, som 

især er udmærket ved Svovlmetallerne — Kiesene, finde de 

samme Forholde Sted ved Nickelkiesen, Speiskobalten og 

blandt de under egne Afdelinger anförte Glandse og Blen- 

der höre den vigtige Fahlerts, Sprödglandsertsen, den 

graae Spydglandserts*), Tellurglandsen, Skriftertsen, Röd- 

spydglandsertsen, Zinnoberet og Qviksölvleverertsen, samt 

den röde og gule Svovlarsenik aldeles til de sydligere 

Egne. Af Sölvglandserts — et ikke meget træffende Navn — 

have vi ikkun et stadigere Findested, Kongsberg, hvor 

ogsaa Spor af Rödgyldigertsene antræffes, som af Kobber- 

glands i 'Tellemarken og ved Aardal, men alle dog i et 

relativt ubetydeligt Forhold mod de mere sydlige Nedlag 

af de ædle Metallers Ertse saavel i Europa som i Ame- 

rika. Af Blyg glandsen have vi kun et betydeligere Nedlag 

ved Sala i Sverige; hvad paa de andre Steder i Norden 

liar været fundet af dette saa vigtige, som mere alminde- 

———=——== 

*) Schumacher omtaler Fahlerts fra Kongsberg; det er 

. mærkværdigt, at dette maa have hört til et af de sjeldneste 

Fund her, saasom Gangbildningerne dog stundom ere meget 

lige med de, hvor den almindelig findes. Hans Spyd- 

glandserts er vel nærmere ee og fortjente vel 
en Analyse. 

D 
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lige Mineral, er dog kun næsten som Spor. at regne mod 

de tildeels udstrakte og mægtige Bldaiagen deraf å Bø 

-tannien, Tydskland*), Spanien. op 02b ebilleg 

Naar vi nu betragte de gedigne Metallers ss ; Saa 

har dog Guldet, uagtet de betydelige Fund, 'som i den 

sildigere Tid ere opdagede i Siberien, maaskee” tildeels 

norden for den her forhen anförte Græiidse, dog, som de 

senest opdagede rige Gruber i Nordearolina i de forenede 

Stater, sit egentlige Hjem i de mere Sydlige Ezné**). 

Norden for Ungarn kjende vi i Europa kun enkelte rigere 

Er Guldgruber i Böhmen, men ellers har ået å alle nordligere | 

Exné, som ved la Gardette i Frankrige, ved Wicklow i 

Irland, ved Eidsvold og Aardal hos os, samt ved 'Adelföråa 

j Sverige dog kun været fristende til EE 

med betydelige Opofrelser. Især har Våskguldet; 'som en 

relativ betydelig Qvantitet, endnu ikke" været opdåset'i 

Norden ***); det nordligste Findested' af nogen Vigtizhed, 

som, foruden Wicklow, heraf er bekjendt, ér Goldberg %i 

Schlesien. Platinet, samt dets medfölgende Metaller, høre, 

formedelst dets faa Lokaliteter, mindre til denne Betragt- 

ning; men uden for Ural i Siberien, dette saa mærktær- 

die Depositum for Mineralier, der hidindtil' aléne vare 

fundne i mere ægvatoriale Egne, ere de endnu fremmede 
PE i5baiY vass Ga 

*) I Siegen foer jeg i en Grube, hvor man havde havt dröi Bly- 

glands af 5, og hvor den endnu stod 2n å 2 Favnes Mægtighed. 

*) Produktet steeg et Aar i Siberien til over v-3 Millioner, i 
ie Nordcarolina i 1833 til 459, 006 Sölvspecies. 

***) Nöiere Forsög burde. dog vel, og kunde. så liden. Bekost- 
ning udföres. ini; 

k 
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før de nordlige Lande. Af de övrige ikke talrige gedigne 

Metaller ere «Qviksölv, Amalgam, Vismuth, Antimon og 

Antimonsölv, Tellur'og Arsenik enten ikke hidindtil fund- 

nei de nordligere Egne, eller kun som enkelte höist sjeldne 

Spor*). Kun'af det gedigne Sölv have: vi en forholds- 

mæssig betydeligere Lokalitet i Eg men som 0g- 

saa er næsten ganske isoteret. 

"Disse" mangfoldige, ved en relativ Sammenligning me- 

get 'bverveiende, og tildeels mærkværdige Bata, som, efter 

denne generelle Oversigt af Mineraliernes Forgreninger, 

have vilst sig for Betragtningen, synes mig da at tilkjen- 

degive et ingenlunde tvetydigt Udtryk af en Analogie i 

Mihieratiernes Naturkreds med de Modificationer og den 

forskjellige Charakter, som de forskjellige Climater afpræge 

i den vegetative Natur, nemlig: at baade et langt större 

Antal; og især de fuldkomnest uddannede Mineralier höre 

tilde varmere og mere ægqvatoriale Regioner.  Endnu ty- 

deligere vilde  maaskee dette Forhold være at iagttage, 

dersom 'ikke Urfjeldene, og de Formationer, hvilke især 

ere Leiestederne "for et större Antal af forskjellige en- 

kelte Substantser, i disse Ene i en langt större Udstræk- 

ning vare 'skjulie af det vegetative Dække, den oplöste 

Bergart, Alluvium, eller af sildigere * deres oryktognesti- 

ske Væsen langt mere ensformige Dannelser. At Fjeldene 

her i Norden i det Hele, men især i den store Mangfol- 

dighed af: Fjorde langs Norges hele Vestkyst for 'en stor 

35 ere 100, og sag le ere ved pit 4 «gb 
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tagelsen næsten som et Specimen i vore Samlinger *), me- 

dens man gjennem store Strækninger i England, Frank- 

rige, Tydskland o. fl. Lande kun finder enkelte Klipper 

og Punkter i brattere Dale og Skaar i samme Grad auskue- 

lige, giver vel ogsaa mere Vægt til Gjenstanden for denne 

Undersögelse, endskjöndt de förstnævnte Egne endnu for 

en stor Deel kun som i et snarere Forbigaaende ere be- 

reiste. I det Hele ere dog og de Lande i vor Verdensdeel, 

der ligge inden for den 40de og 70de Grad nordlig Bredde, 

den ved geologiske lagttagelser nöiest og ene røe nöiere 

bekjendte. Men hvilke udbredte Strækninger ere ikke 

endnu i de æqvatoriale Egne tilbage, om - hvilke vi enten k 

kun have en mere generel geologisk : Kundskab, eller hvil- 

ke vi nu först kunne begynde at haabe at lære nÖi- | 

ere at kjende. 

Fortsættes nu denne Betragtning ved en Sammenlig- 

ning af de forskjellige Lokaliteter af de Mineralier, som 

- have et mere udbredt Forekommende, saa synes det, som 

vi finde det af Hausmann i dette Hensyn udtalte forhen 

ommeldte Forhold, som et de enkelte Mineralier i Almin- 

delighed gjennemgaaende særdeles Udtryk af den her i et 

videre Omfang undersögte Combination, ikke utydelig be- 

*) Det maatte tillades mig, især naar en mere directe Commu- 
nication aabnedes med Britannien, at opmuntre yngre Geolo- 
ger ogsaa fra dette Land til især at besöge de ovennævnte 

Egne; da derved sikkert en fuldkomnere Anskuelse især af 

Urfjeldenes (dette Navn tör maaskee endnu tillades) Dan- 

-nelse meget vilde befordres, og de generaliserede Forestil- 

-+ dinger om Eruptioner, Skiktestyrtning 0. fl. dl. neppe vilde 

tillades at vinde Rum hos den naturtroe Betragtning. 
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kræftet. Men saasom denne særdeles Retning ikke har 

saa mange enkelte Data at fremvise, som det foregaaende, 

da foruden de blot enkelte Lokaliteter, det blandt en vis 

Kreds af Mineralierne langt mindre finder Sted, saa ud- 

- fordres for dets Anskuelse i den Grad, som den nuværende 

Kundskab om de forskjellige Dannelsessteder nogenledes 

kan give Leilighed til, et noget mere fortroligt Bekjendt- 

skab med fuldstændigere Suiter fra forskjellige Egne. 

Naar jeg da, efter den Kundskab, jeg i denne Hen- 

seende har kunnet erhverve, sammenligner fölgende en- 

kelte Species i de forskjellige modificerede Udtryk af de- 

res Eiendommelighed, saa finder man, ved at see hen til 

Spinellen, den fra Åker, som af Hausmann bemærket, langt 

at staae tilbage baade i Glands, levende Farvespil og Gjen- 

nemsigtighed for den Ceylonske og Ostindiske, ligesom 

dens Former ere mindre bestemte og indskrænkede i en 

snevrere Kreds. Med Saphiren og Korunden, hvoraf Spor 

ere fundne ved Gellivara, i Sachsen, i Chamounydalen, 

ved Bilin i Böhmen, ved Puy i Auvergne og i Nordame- 

rika, finder det samme Forhold Sted mod de fra Ceylon, 

Siam. Zirkonen er, som forhen meldt, i den senere Tid 

efterhaanden fundet i de forskjelligste Verdensegne i Sienit 

og Granit, som her i Norden ved Arendal og Næs Værk i 

Gange, paa mange Steder i Granit-Syeniten, i Granitgange 

mellem Kongsberg og Skara Grube, paa Bokhammeren mel- 

lem Guldalen og Tydalen*), i Skotland, Siberien, Nord- 

— 

Disse specielle Lokaliteter anföres kun for den rimelige Iden- 

titet mellem Gangene, og de mere udstrakte Formatioper 
paa disse Steder. 
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amerika, men neppe fra.noget af disse Steder med den 

Fasthed og Gjennemsigtighed, at den kunde -være. nogen 

Gjenstand før Kunstens Arbeide. Blandt Hundreder af 

fuldkomne Krystaller fra Egnen om Laurvig og: Frederiks- 

værn har jeg kun fundet höist: enkelte. yderst -smaae 

blot med gjennemsigtig Pyramide. | Saaledes og Crysobe- 

ryllen fra Nordamerika mol den fra Brasilien eller. Qst- 

indien. Pyrofysalithen ved Fahlun er dog kun som et. fjærut 

approximativt Forsög til at frembringe Topas, og selv den 

fuldkomne fra Irland, Sachsen og Siberjen maa dog. staae 

tilbage for den brasilianske i Glands og Farve. En ør 

större Forskjel finder Sted mellem Smaragden. fra Salz- 

burg og den fra Peru og Ælrypten å Mellem de for- 

skjellige Findesteder af Beryllen er der især. en betyde- 

lig Gradation; her ere ogsaa de fra Brasilien skjönnest, og | 

næst disse de fra Siberien og Irland. Sammenligner man de | 

flere Lokaliteter af Vesuvianen, saa finde vi. vel hos os af 

denne, som ved Fahlun, af Beryllen,. Krystaller. af betyde- 

lig Störrelse, men de overtræffes. langt af den fra Piemont 

| og Vesuv. Af Amethyst, sijöndt mindre udmærket i denne 

Henseende, have vi hos os kun svage Spor, men ogsaa 

her have Krystaldruserne fra Brasilien Fortrinet over de | 

ungarske og irlandske. Turmalinen, i udmærkede og store 

Krystaller fra Grönland, de forenede Stater, hos os især 

fra Modum, overgaaes af den fra Schweits, men denne 

igjen af den brasilianske og ostindiske. Omtrent det sam- 

me Forhold viser Granatens meget almindelige Dannelse, 

Uden at trætte med en vidtlöftigere Fortegnelse vil 

jeg kun betragte nogle af de mere almindelige Steenarter, 

—— — / 

”: 

*) Nylig ogsaa fundet af udmærket Skjönhed i Siberien. 
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som udgjöre betydeligere Leed af den faste Jord.  Saa- 

ledes finde vi hos Feldspathen i vore Fjelde kun. svage 

Spor af den Uddannelse, som charakteriserer de större 

Krystaller af Adular fra de Schweitser-Alper. Denne, den 

saakaldte glasige Feldspath, lisspathen fra Vesuv og Adu- 

laren fra Ceylon (Maanesteen) betegne vel her de höie- 

ste Trin. 'De skjönneste Bergkrystaldruser fra os (Kongs- 

berg) maae dog staae tilbage for de fra Dauphiné, Schweits 

og' Amerika. Vor Epidot, skjöndt i de störste Krystaller, 

har dog ikke den Gjennemsigtighed, som de fra Dauphi- 

 né og Piemont. Samme Forhold viser Augitens forskjel- 

lige Afændringer mod de fra Böhmen og Rhinen, samt 

Diopsiden fra Piemont. 

Blandt den fölgende Orden fremviser især Apatitens 

forskjellige Lokaliteter en saadan Række af forskjellige 

Uddannelsestrin. En Række af de bedste Specimina af 

vores, de svage Spor af. den lazurblaae fra Konrud ikke 

undtagen, staae dog ikke paa det Trin, hverken i Former- 

nes Bestemthed, Farve eller Gjennemsigtighed, som den 

fra Sachsen eller Schweitz, og denne maa igjen vige for 

Werner's Spargelsteen fra Spanien. Saaledes ogsaa af en 

anden Række Sphenen fra Arendal, skjöndt i större Kry- 

staller mod den fra Egnen ved Rhinen og Schweitz. 

Ved den störste Deel af Sulfureterne og de gedigne 

Metaller, synes et saadant Forhold langt mindre at være 

udtrykt. Et Maal for saadan en Sammenligning savnes 

vel hos dem ved deres Impermeabilitet for Lyset; men de- 

res hele Individualitet, som deres chemiske Complex, sy- 

nes desuden ogsaa at være mere constant, saa at deres 

Eieudommelighed mindre kan omhylles, fordunkles og m0- 

dificeres, om ei næsten tilintetgjöres ved fremmede, deres 
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Væsens fuldkomnere Uddannelse modstridende Indvirknin- 

ger. - De vise sig derfor med en bestemtere Charakter 

under alle Lokaliteter og Climater. Svovlkisen fra Kongs- 

berg, og Blyglandsen fra Sala er ens med den fra alle 

övrige Egne, det gedigne Guld fra Eidsvold med det fra 

Gongo-soeco i Brasilien i alle udvortes Charakterer. 

Er da et saadant Forhold i Almindelighed at iagttage 

iNaturen, saa vil man ei heller forgjæves söge det Udtryk 

af samme, hvilket saa tydelig giver sig tilkjende i den ve- 

getative Verden, nemlig Analogien af forskjellige Climater 

i en forskjellig Höide over Havet, skjöndt under samme 

Bredde, eller etforskjelligt Niveau under forskjellige Bred- 

der. | 

Allerede i den förste bestemtere factiske F remstil- 

ling af. Lehmann om Flötsbjergenes Forhold til Urbjerge- 

ne har han gjort opmærksom paa det almindelige Grund- 

phænomen, skjöndt kun fra den Tids indskrænkede Erfa- 

ring, at hine omgive disse mere og mindre afbrudt og fuld- 

kommen kaabeformig til en större og mindre Höide. Saa- 

ledes var det og en Hovedanskuelse i Werner's Geogno- 

sie, at man, ved at bestige et Fjeld, efterhaanden kom 

fra de yngre til de ældre Formationer, som ved at gaae 

nedad, omvendt. Denne Sætning staaer fremdeles fast, 

baade gjennem de sildigere Tiders mere ufængslede og 

 nöiere, som de paa i viid Omfang, men vist alt for flygti- 

gen anstillede lagttagelser, og uden behörig Grandskning 

af det Enkelte foreiagne Combinationer. 

Vi kunne hos os uden megen Möie overbevise os om 

dette Forhold, ved at iagttage de mödende Bergarter un- 

der en Reise fra Christiania eller Vang over Ringsager til 

søndre Gudbrandsdalen, Man forlader da först Lerskife- 



Mineraliernes Climatologie. 225 

ren og Kalkstenen med Forsteninger og dens mærkvær- 

dige Gange. Men: Graavakken fölger endnu til en meget 

större Höide flere Miil op ad Gudbrandsdalen. — *) 

Men dette utvivlsomme almindelige stigende Niveau 

af de ældre eller aftagende af de yngre Formationer giver 

intet Resultat for det Problem, hvilket vi her have for 

Öine. Thi det fordrer først mere almindelige og omfat- 

tende Data for, at denne relative Höide af de enkelte For- 

mationer igjen viser sig relativ forskjellig under forskjel- 

lige Bredder og Climater. 

Af de derhen hörende Tagttagelser har jeg i den fo- 

regaaende, skjöndt især oryktognostiske, Betragtning af de 

*) At dens Skiktning her falder mod og tilsyneladende under 

de höiere Urfjelde har allerede v. Buch gjort opmærksom 

paa. Kunde man tænke sig Graavakken tildeels opstaaet ved 

en Metamorfose af Urfjeldene, under det den dog har be- 

holdt sin oprindelige Skiktnings Charakter, da vilde dette 

Forhold ikke længere blive noget abnormt Problem at löse. 

En Bemærkning saavel af denne höitfortjente Naturforsker, 
som af Hausmann, at den udstrakte Granit-Sienitformation 

i det sydlige Norge skulde have OQvergangskalken og Ski- 

feren til Basis, og Underlag, — som paa nogle Steder en- 

kelte udvortes Phænomener kunde give nogen Anledning til,— 

maa vel paa det bestemteste modsiges ved en almindeligere 

nöiere Undersögelse, saa meget mere, som man ved berg- 

mandske Erfaringer ved Jarlsberg -Værk har fundet Gra- 

niten at være den underliggende Bergart, som mange Ste- 

der er at see, skjöndt de ere fundne paa Grændserne at 

gribe ind i hinanden, — som især fremstillet af Keilhau, — 

men endskjöndt Gramitens Overleining ogsaa er modsagt af 

denne Naturforskers nöiere Undersögelse, saa finder man dog 

endnu hiin Formening, som et Factum, at spille en betyde- 

lig Rolle i de nyeste geologiske Combinationer. 



226 arab OG Ström ds oi M 

- enkelte Mineraliers: climatiske Forekommende, ved at om- 

nærne de mere geologisk betydende, anfört flere Data for 

den Erfaring, at ogsaa Bergarternes relative Alder staaer 

i Forbindelse med deres lokale Forholde, saaledes 'at de 

yngre först ere dannede i de mere sydlige Egne. For 

denne Sætning, skjöndt den hidtil kun af. meget Enkelte, 

om et isoleret Mineral eller Formation, og kun som i For- 

bigaaende uden Hensyn til nogen almindelig Regel, ja 

uden at medgive en saadan, har været Gjenstanden for 

en nöiere Betragtning, synes nu saa mangfoldige, og næ- 

sten alle de yngre Bildninger charakteriserende Erfaringer 

at. tale, endog kun ved de Data, jeg af min ufuldkomne 

Indsigt i det Fölgende i Korthed vil fremstille, at jeg sy- 

nes at maatte ansee den. som en af de mere omfattende 

Erfaringssætninger i denne Videnskab. 

| Til Betragtningen af Formationernes er laer Höide 

over Havet i forskjellige Climater har, saavidt jeg kjen- 

der, derimod næsten ingen Opmærksomhed været henvendt, 

med Hensyn til at nogen Lovmæssighed i denne Hense- 

ende kunde existere. Men naar man nu, ligesom paa Lykke 

og Fromme, gjennemgaaæer de lagttagelser, vi have af saa 

mange udmærkede Naturforskere, saa giver ogsaa her den 

mere udbredte Undersögelse af hidtil lidet bekjendte Egne 

flere og flere Data for en sandan F unction ogsaa i denne 

Naturens Kreds. | | 

Det förste Phænomen, som man i dette dsadiket med 

Föie henvender Betragtningen til, er da vel Fjeldenes 

Höide å de forskjellige Climaier. Naar-man tænker. sig 

Jordktoden omzivet med en Kugleflade efter Medium af 

begg se dens Diametre, saa, finder man, som bekjendt, dens 

virkelige Contour at naae: til en betydelig större Höide 
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over hiin under Æqvatør. Den almindeligen antagne Aar- 

sag til dette Phænomen er vel bekjendt; men uagtet man 

vel med Steffens *) ikke synderlig mere kan ansee et saa- 

dant Forhold fremstaaet af den blatte Mechanismus, end 

at Centrifugalkraften skulde have fremdrevet de höieste 

Træer under Æqvator, om de her maatte findes, saa sy- 

nes det dog i Almindelighed tydeligt nok, at Fjeldene 

tiltage i Höide mod de æqvatoriale Lande. 1 Striden mod 

 hiin, som Præcipitationshypothesens ikke alene utilstræk- 

kelige, men ikke ret forende Forestilling, synes den nævnte 

philosophiske Naturforsker at have fordret dette Forhold 

for strængt udtalt, for at tilstaae dets Udtryk i Naturen. 

Men at det maae være modificeret meget ved den hele 

Beskaffenhed af den over Oceanet ophoiede Deel af den 

faste Jord, af hvis Form samme Naturforsker: har fremstil- 

Jet et saa livligt som træffeude Afrids, er vel saa klart, 

som at den levende Natur i dette Fald, saa at sige, maa 

forsmaae den mathematiske Regelmæssighed, som: den i 

andre Udtryk af sit Liv saa herligen udtaler. Jeg har 

forhen i denne Betragtning bemærket det, skjöndt vist nok 
isolerede og mere tilfældige, men maaskee dog ikke be- 

tydningslöse Forhold, at de skandinaviske, og saavidt end- 

* nu vides, over den hele Jord i denne Bredde bekjendte 

- höieste egentlig alpinske Fjelde i Bergens Stift naae til 7 

å 8600 Fod; men dette er just Höiden af Sneelinien i 

Schweits under nær den dobbelte Bredde eirca 459 og om- 
trent den halve Höide af Alpernes höieste Tinde. Men dis- 

ses störste Höide — 14 å 15000 Fod — falder atter sammen 

*) Geogn. geol. Aufsåze Pag. 195 0. v. 
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med den dobbelte Afstand fra Polerne, eller Ædqvator, og 

den æqvatoriale Höide af Sneelinien i Amerika*). Men des- 

uden hærve Pyrenæerne og Carpathernes udstrakte Ræk- 

ker, som Sierra Nevada i Spanien, sig langt over de nord- | 

lige Fjeldrækker. I et endnu större Forhold overtræffes 

Fjeldrækkerne i Siberien af de caukasiske Fjelde, omtrent 

lige med Alperne, men disse igjen af Himalayafjeldene i 

Thibet. Omtrent det samme Forhold gjenfinde vi i Ame- 

rika imellem de Fjeldrækker vi kjende norden for og 

i de forenede Stater, og i de mere æqvatoriale Egne, saa 

at her findes vidtudstrakte Plateaus i samme Niveau og 

höiere over Havet, end de höieste Bjerge i de nordligere 

Fjeldrækker. Nogle faae og mere isolerede, tildeels 

vulkanske Bjerge synes dog kun at være mere enkelte 

- Undtagelser fra denne Regel**). 

«Naar jeg nu, efter denne vel skizzerede, men som jeg 

haaber, dog ikke flygtige udvortes Betragtning, vil stræbe 

at fremstille nogle Ströz af selve Bergarternes Dannelse 

til en forskjellig Höide i forskjelligt Clima, og i denne 

Henseende sammenligner de primitive Bergarter; saa er 

et saadant Forhold hos dem allerede udtalt i den næst- 

foregaaende Oversigt. "Thi ikke alene i de skandinaviske 

Fjelde, hvor de indtage en relativ saa langt overveiende 

Extension, men i alle Fjelde af noget större Omfang og 

Höide i vores Verdens Deel, som i Skotland, Wales, Harz, 

Ertsfjeldene, Riesenfjeldene, Carpatherne, næsten hele 

Kå See forhen i dette Skrifts 6te Bd. 

2) Saaledes Eliasberget paa Nordvestkysten af Amerike i 60: 

nordlig Bredde. 
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Alpernes udstrakte Kjæde fra Salzburg til Saonedalen, i 

Pyrenæerne og Höifjeldene i Spanien, danne de enten de 

höieste Tinder, den höieste Fjeldrygg, eller endog en stor 

Deel af de noget lavere Forgreninger. Ligeledes veed 

man, at Urskiferen med den ældste Dannelse af den mod- 

satte Porfyrformation — Graniten — i Almindelighed og 

langt overveiende danner de höieste Fjelde over den hele 

Jordklode, med Undtagelse af de egentlige, ved Vulkaner 

fremstaaede Bjerge, og Porfyrformationen i de mere æqva- 

toriale Egne. Hvormeget jeg her maatte synes at burde 

have Elevationstheorien nærmere for Öine, saa maa jeg 

dog i saa Fald kun henholde mig til det her forhen Ud- 

talte; hvad derimod Forestillingen om at de kornige og 

porfyragtige Bergarter i Urfjeldene i Almindelighed, — 

maaskee endog kun i de meest enkelte Tilfælde — skulde 

skylde en Eruption sin Oprindelse, da maa jeg, med Hen- 

syn til deres Forekommende i de skandinaviske og sach- 

siske. Fjelde, — de eneste om hvilke jeg tör sige at have 

erhvervet mig nogen nöiere Kundskab, — ausee den uforen- 

- bar med Naturen, og som en, den nöiere Grandskning af 

deres sande Forhold afskjærende Forestilling, saavide ikke 

de- primitive Bjerge i det Hele skulde kunne ansees dan- 

nede paa denne Maade FN Men ligesom det nu vel maa 

5) Greenough har i sin Afskedstale som Presølens i 1 el geo- 

logiske Selskab i London i 1835, i Anledning af Dr. Boase”s 

Afhandling om primitiv Geologie, — blandt mange vigtige 

Gjenstande, ogsaa henvendt Opmærksomheden til en nöiere 

-Undersögelse af Begrebet om skifret Struktur, og Forskjel- 
len mellem skiktet — stratificeret — og uskiktet Bergart, 
i hvilken Henseende man i England ved de overveiende yngre 

s 
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ansees fuldkominen beviist, at den kaabeformige eller eon- 

eeutriske Omleininz «af Gneissen om Granit 0. sw: kun 

var en feilagtig og vildledende Suppositiou, og de saanævnte 

Urporfyrleier om Freyberg, efter de i 1832 anstillede Berg- 

mandske Forsög, :skjöndt dét allerede af de forlien givne 

Data maåtte være tydelig nok at jagttage, nu vel maa ån- 

tåges som Gange, som jeg allerede fra 1810 har paastaaet *); 

og «då endelig alt Aldersforhold' mellem" de «skifredé Ur- 
bjergarter enten er blevet gandské usikkert og problema- 

1 lekrat 

' Formationer let st ledes til at ville overføre 4 giæn 

Gi om Aarsagen til disses Skiktning paa Urfjelde 

'Dr. Boase'sSætning, at, foraaavidt derved ord 

Gen en Afsætning af et Fluidum, Stratifieatio: ikke 

finder Sted hos de primære Bjergarter, er. vist meget. adæ- 

qvat. Jeg troer her blot at burde bemærke, at Geologerne, 

saasom den i saa mange Lande er saa sjelden at iagttage, 

åkke nok have taget Hensyn til den af E bell först — - maaskee 

af Saussure — iagttagne mærkværdige op ad mod Höiden 

eller ned ad mod Dybet divergerende eller convergerend 

gle i Alperne, "hvilken og paa saa mange Steder 

å vore Urfjelde er åtiagitage, som forhen bebe i Over> 

pe den over Fjeldene om Værkerne i det nordenfjeldske Di- 

4 strikt i dette Skrift 1823. aargangs 2det Hefte På 268. 

Ved bestandig at have dette Grundphænomen, men hvil- 

ket, som den ubeqvemme Sandhed, desværre ofte lidet sy- 

nes at være bemærket, for Öine ved Betragtning af Urski- 

ferens og maaskee al Skiktning, vil vel Aarsagen til Inkli- 

”nåtionefi ikke kunhe i det Støre söges i nogen! udvörtes Sænk- 

ning eller Op kval, som deritied vel i ”fuldkomm men Dis- 
harnonie. sl 

») dekker får 1834; pf trødvn ikke af béhöve at frem- 

sætte nogen Undskyldning for at jeg her igjen noten 

dog altid histøriske Factum: 
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tisk, eller dog maa grundes ogsaa, paa andre Charaktérer, 

end. deres gjensidige Leining alene, saa forsvinder derved 

ogsaa næsten Rimeligheden for nogeu bestemt Forskjel- 

lighed i deres Sammensætning og nøgen almindelig Frem- 

hersken, af. en-eller anden af de Bjergarter, hvoraf de be- 

staae, i de hidindtil kjendte Egne *). sl 

 Graavakken,  forsaavidt den kan adskilles fra det å 

Bergens Stift ved Neumann undersögte**), fra det. ved 

Rusten i Gudbrandsdalen, ved Hagesundet i. Stören, ved 

Hummelvigen. paa Strinden, i Stördalen paa flere Steder, 

i faa Fod til flere Faryne. mægtige Lag og som enkelte 

Klipper fremtrædende Conglomerat, — er i Norrige:som i 

Sverige af. ubetydelig Udstrækning, skjöndt den å Gud- 

brandsdalen maaskee naaer en Hoide af omtrent 1500 Fod. 

I en relativ större Udstrækning findes den paa fleré Ste- 

der i Britannien, paa Harz, i Riesenfjeldene, hvor «dén of- 

tere naaer til 2090 og om 2300 Fods Höide ***), - I Zik- 

ge Et af de eneste i dette Hensyn mærkværdige Dia. er vel 

* Gypsens Leining mellem Urskiferen i de sydvestlige Alpér. 

-**) Jeg vilde gjerne ansee denne opmærksomme lagttagers Ud- 

sagn om dens derværende diluviale Oprindelse — (Beytr.. zur 

Kenntn. Norweg. 2ter Bd. Pag. 156,) som en Ironie over den 

generaliserede mechaniske Dannelsestheorie, da hans med 

0 Hisinger udtalte Anskuelse om den vel identiske Bjergart 

paa Rusten Pag., 291 sikkert ligger Naturen, som hans el- 

. lers fremstillede Synsmaade langt nærmere. Som för i 

dette Skrift 1823 2det Hefte Pag. 183 anfört, findes de ind- 

* Woxiié — sædvanlig Ellipsoiders — ofte skarpkantede Omrids 

paa andre Steder at forlöbe sig å Skifermassen å ligesaa 
., ubestemte Contourer som Grandsens som ogsaa af Flere be- 

mærket. 

) Zåsatåmienstellung gemessener Höhenpunkte durch v. Når 

nall, i Karsten”'s Archiv 1832, 4de Bd., af hvilken Fremstil- 

ling flere Data siden ere anförte, 

9359 
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lerthal i Tyrol skal den derimod findes i om 7000 * Fods 

Höide, men hvilken den ofte naaer og vel ovérstiger i 
Mejico, som der tildeels den ertsförende Bergart. 

Dog ere, som Anskuelserne om denne Bergarts Eiendom- 

melighed i forskjellige Egue, ogsaa ovennævnte Data alt for 

- ufuldstændige. Naar j Jeg da, som det vel sömmer sig, her 

standser, for, förend jeg gaaer videre i denne Betragtning, at 

overskue, hvorvidt vi maatte finde veiledende Erfaringer ved 

den fortsatte Undersögelse til det foresatte Maal, saå tör 

jeg haabe, at man vil tilstaae, at den Usikkerhed, som mö- 
der ved Betrågtningen af den yngre Epoches Formationer, 

dog mere vil have sin Grund i min Mangel af Indsigt og 

egen Anskuelse i denne Henseende, samt i denne Viden- 

skabs nærværende Standpunkt, end i de naturlige Forhol- : 

des Uovereensstemmelse med Ideen selv. | 

Den förste Betingelse for en i det Enkelte gaaende 

Fremstilling er nemlig saadanne Rækker af lagttågelser for 

de forskjellige Formationers relative Höide, som vi maa- 

skee kun have om en enkelt Fjeldstrækning, t. Ex den 

her forhen citerede om Riesenfjeldene, skjöndt ogsaa her 

nöiere lagttagelser maatte være at önske. Men det vil 

let erkjendes, at lignende först maa træde i Steden for 

de over den störste Deel af de endog ellers nöiere kiendte 

 Fjeldstrækninger ikkun enkelte, adspredte, og tildeels uden 

noget saadant Hensyn, skjöndt derfor vist. ikke mindre 

fortjenstfulde, anstillede Jagttagelser. Om man nu endog 

- kunde ansee den geologiske Kundskabs nærværende Basis 

for i Övrigt at være viid og sikker nok for saadan en Com- 

bination, saa er det dog bekjendt, at der endnu mellem 

') Schuberts Geognosie Pag. 186. 
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iGeologerne herske betydelige Differentser om fiére Leeds 

Indordning i Bergarternes Række. - Endnu mindre ere 

nogle af disse Leed identificerede i de forskjellige Egne, 

foruden at i et Land vigtige Formationer ansees at såvnes 

i andre. > Saalédes vil man ei i England, eller i Amerika 

have fundet den: Muskelkalk, som å Tydskland er et Vig- 

tigt Leed af Flötsbjergene paa flere Steder. -Herhen hö- 

rer ogsaa: den Bemærkning af Englands fortrinlige Geolo- 

ger Lyell og Murchison ved deres Undersögelse af de 

tertiære Formationer i Cantalbiergene å det sydlige Fran- 

kerige: ”Med Hensyn til den övre Deei af den spettede 

Sandsteen vise vore Flötsbildninger en paafaldende Con- 

trast mod Rigdommen af de ligetidige Bergarter paa Vo- 

gesernes Afhænge, og ved Neckarens Bredder *).” | 

Vagtet disse saa betydelige Savn, og den vigtige Ind- 

flydelse, som de primitive Fjeldes saa forskjellige Höide, 
Landenes saa uendelig modificerede udvortes Former og 

Omgivelse af Havet 0.8. v.-maae have, og hvorpaa man 

har lært at kjénde et saa mærkværdigt Factum med Hen- 

syn til de almindelige climatiske Forholde, i det Snee- 

grændsen, uagtet den i Siberien med Vegetationsgrændsen 

sænker sig lavere end i de mere vestlige Lande, dog i 

"den samme Meridian i Himalaya igjen hæver sig 2590 Fod 

- höiere — (til 17000) — end å Amerika — (15990) Fod — 
under samme Bredde, — saa synes dog Sporene af: den 

samme Lovmæssighed allerede ved for nærværende Kund- 

skab å den Grad at vise sig I de noget mere betydende 

od Verhandl, der så Gesellsch. in Lendon. Karstens Archiv, 
Ste Bd. 1881. 

E 
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og eiendommeligen 'erkjendte Formationer, åt den deels 

ikke synes at være at miskjende, men især ved de tech- 

- nisk vigtigere og derfor mere undersögte Se end- 

og des tydeligere giver sig tilkjende. C 48 98 

- Förend jeg gaaer til de tvende i Særdeleshed i tech- 

nisk Betydning vigtigste Leed af F lötsperioden, torde det 

være passende at give en kort Udsigt over Porfyrens Fo- 

rekomimende i de forskjellige Egne, saavel fordi denne ikke 

med «Hensyn til sin Eiendömmelighed er udsat for den 

Uvished, som endnu hersker især ved Flötskalken i for- 

skjellige Egne, skjöndt den i sig er saa meget forskjellig; 

— deels fordi den efter sin. Dannelsesepoche torde hoved- 

-sagelig her tinde sin rette Plads, som en, skjöndt langt 

mere forskjellig og i visse Henseender bestemtere uddau- 

net, analog Dannelse og Modsætning mod den sildigere 

Periodes skiktede Bergarter, som Granitens mod deu pri- 

mære Skifersuite. 16 på | 

Den er her i Norden kun indskrænket til Overgangs- 

formationen, eller, som forhen i dette Skrift bemærket, 

til Urformationen i Nærheden: af samme, — et mærkvær- 

digt Factum for en Theorie om dens Dannelse. Den fin- 

des i Britannien paa flere Steder, men dog hverken her 

eller i det nordlige Frankerige og Tydskland, førmedelst 

andre Bergarters overveiende Dannelse, af nogen större 

Udstrækning. — I Thyringen, som i. Sachsen, er den der- 

imod den forherskende eller ene Bergart i större Stræk- 

ninger; i de sydligs Riesenfjelde er den afbrudt at for- 

fölge i flere Miles Udstrækning, ofte i en Höide af over 

2000 indtil 2698 Fod. I Ungern og Siebenbiirgen danner 

den Hovedbjergarten for den udbredte Grubebygning, hvor- 

for den, som bekjendt, af v. Born her erhøldt Navnet af 
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sarum metalliferum; findes her efter Boué*) i Siebenbiir- 

gen gjennemsnitlig i en Höide af 8 å 4000, og i enkelte 

Tinder til over 6000 Fod. Den indtager betydelige Stræk- 

ninger i Schwartswald og især paa Alpernes sydlige Af- 

hænge, og naaer her i Tyrol til 4000 Fods Höide. Men 

i de kaukasiske Fielde er den méget udbredt, og naaer 

efter Parrot paa Ararat til Sneegrændsen ellér 13300 Fod. 

Dog er det især af v. Humboldts lagttageélser, som ogsaa 

ved Dr. Meyen's nyeste Reisé i disse Egne, bekjendt, hvil- 

ken' overordentlig Udstrækning, Mægtighed og Höide den 

indtager i Amerikas mere æqvatoriale Egne, saa at man 

maaskee neppe over den hele Jordklode kjender nogen Berg- 

art, sonmi i disse Forholde kan sættes deri ved Siden. Den 

dahner her vidt udstrakte Fjelde af flere 1000 Fods Mæg- 

tighed, aabnede ved bratte Fjeldskaar af langt större Dybde, 

end de ellers i denné Henseende saa mærkværdige Fjord- 

dale i Bergens Stift. Den staåer her, som i Cornwall 

og ved Freiberg, ogsaa ved flere Gruberi Mejico, i For- 

bindelse med de rige Ertszange**), uden at tage Hensyn til 

*) Esmarck's og Bechers Reiser, samt Verhandl. der geol. 

+ Geselsch. in London. Karstens Archiv 19831. 2tes Heft. 

**) Ogsaa paa Kongsberg ere Porfyrgange, dog af liden Mæg- 
tighed, i flere Gruber overfarne; i de nordenfjeldske Gruber 

kjende vi deraf inret Spor. 
De förste Blade af denne Afhandling vare allerede under 

- Trykken, da Hr. Grev v. Beust?a Skrift om Porfyren i Sach- 
sen kom mig for Öine. 

Saa vist som det er en af de AE Fornemmel- 

ser, og maåsket især naar vi synes i nogen Grad at kunne 

hæve os over Personligheden, at see tydeligen erkjendte 
Facta og Sandheder at henligge ubeagtede, vi ville ikke 

E?2 
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at den her ofte danner Anderues' höieste Tinde -saavel 

norden, som sönden for Æqvator, forsaavidt disse selv 

maatte utvirlsomt være af vulkansk Oprindelse. ++ 

nævne fortrængte, eller som blot taghe påa åsmevg fordi det 
Falske eller Urette derved vinder Kræfter, og skjöndt jeg | 

gjennem 25 Aar ikke er bleven ganske kold for denne Fö- — 

lelse, saa vilde jeg dog af denne Aarsag neppe have om- 

meldt enne interessante Monographie. Men jeg vilde let 

kunne synes at paadrage mig nogen Forpligtelse, hvorved 

jeg dog snarligen kunde staae til Skammec, om jeg med 

Taushed modtog den gunstige Dom, som deri er udtalt om 

denne, dog egentlig ikkun ved dens Nærhed ved Mineralo- 

giens fortrinlige Planteskole, og Forbindelse med den ind- 

bildte kaabeformige Omleining af Urskiferen om Graniten, 

noget vigtigere blevne Gjenstand, — da Forholdene af en- 

hver noget övet og fritskuende Iagttager med nogen Möie 

snart maatte kunne erkjendes, da de ogsaa allerede den- 

gang, — för de sidste bergmandske Undersögelser, —åi. 

Gruber vare tydelig at erfare. 

Som jeg vel föler at maatte tiltrænge Ir Overbærel- 

86, ved at vove den nærværende Fremstilling, grundet påa 

en i Forhold til dens Omfang saa indskrænket egen Erfaring, | 

og saa faae Data angaaende flere Forholde; saa syntes jeg 

dog paa den anden Side at ikke burde holde den tilbage, 

 deels fordi den möisommeligste Gjennemsögning af de ge- 

ologiske Værker neppe betydelig vilde foröge hines Antal, 

og deels i det Haab, herved at bidrage til en nöiere Op- 

mærksomhed paa disse Forholde ved fremtidige Undersögel- 

ser. Maatte jeg da herved have vandret paa samme Bane ! 

Ved denne Åuledning torde det være passende med Hen- 

syn til den Pag.268 Anm. fremsatte Tvivl mod Adskillelsen af de 

vestlige og östlige Schweitser-Ålper, som tilhörende tvende 

ferskjellige Hævningsepocher, at bemærke: At jeg ved at 

gjennemlæse Professor Studer's Geologie der westlichen 

Alpen, 1832, — et Resultat af mangeaarigt Studium og 

Erfaring, -— har fundet, at han har iagttaget mange, og de 

rigtigste Facta af tale mod cn saadan Adskillelse. pr 
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++ sAf den gamle röde (old red, Rothliegendes) Sandsteen 

kjende vi endnu intet bestemt Forekommende i de skau- 

dinaviske Fjelde; den findes paaflere Steder i Britannien, 

i det mellemste Tyskland paa Harz, i Thyringen og Erts- 

fjeldene, indtager relativ större- Strækninger i Riesenfjel- 

dene og nåær-her til en Höide af 14 til 1999 Fod. Den 

er meget udbredt i det sydvestlige Tydskland og tilgrænd- 

sende Frankrig, indtager efter Keferstein vel oftest de 

lavere Egne, men naaer dog her til 8009 Fods Höide. I 

Schwarzwald naaer den en Höide af 4610 Fod, i Pyrenæ- 

erne'paa Montperdu til'1100 Toiser, men indtager i Höi- 

- landet om Qvito i Peru imod 1 Grads' Udstrækning om 

8000 Fods Höide, og skalved Paramo di Sarar stige til 

1900 Toiser eller om 12000 Fod over Havet. *) 

v9De nordligste Stenkulsnedlag, af hvilken Dannelse i 

Norge kun Spor af Antracit findes i Gangene paa Kongs- 

berg; ere de lidet' betydende i Skaane. De findes her i 

en ubetydelig Höide over Havet. I England, og det nord- 

lige og sydlige Frankrig, i det mellemste Tydsklaud,' findes 

de, som «bekjendt i en langt atörre Mægtighed og Ud- 

strækning, og Spor deraf *hæve sig paa Dialerets i de 

vestlige Schweizer-Alper til'7 å 8000 Fods Höide.**) I 
de forenede Stater i Nordamerikå ere mægtige Nedlag, 

især af Antracit i den sildigere Tid opdagede, men i en 

ubetydelig Höide mod i de æqvatoriale Egne, hvor de i 

Peru 'ere: fundne til 12000, og endog til 14700 (engelske?) 

*)Kef e rstein's Deutschland og v. Leonhard's Charakteristik 

der Felsarten, af hvilke Værker flere Data her ere anförte. 

”*YKeferstein, Deutschland 3 Bd. Pag. 542. 
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Fod over Havet*) — De skjöndt lidet mægtige Nedlag af 

Steenkul paa Beeren-Eiland norden for Nordcap, som 

Keilhau först har givet os en bestemtere Efierretning om, 

ere nu vist nok med Hensyn til dette Forhold et mærk- 

værdigt Phænomen, men som, da de findes saa nær ved 

Havets Niveau, ikke indeholder nøgel Modstridende mod 

Synspunktet for dennes Betragtning. 3 

Men især synes denne Aviskvel at bestyrkes vådllk: 

Sammenligning af Steensaltets forskjellige Lokaliteter- 

Denne Formation synes ogsaa blandt alle at afgive et af. 

de sikreste Maal i denne Henseende, i det det er mere 

indskrænket til een Formation, ingen Tvivl kan fremkom- 

me om dets Identitet i de forskjelligste Egne, og som en 

af de nödvendigste Substantser for det daglige Liv, dets 

Findesteder især ere bekjendte. — Schubert gjör selv, 

skjöndt han ellers ikke troer at kunne medgive at noget 

saadant Forhold, som det her undersögte, å en större Al- 

mindelighed existerer, dog allerede opmærksom paa, at 

Steensaltet ikke er fundet i de mere nordlige Egne. Saa-' 

vidt jeg kjender, er det ellers ikke fundet norden for den 

50de? n. B., undtagen til faae Graders Afvigelse i Eng- 

land, hvor, som anfört, en almindelig nordlig Deklinatiom 
af alle disse sydligere Dannelser: synes at udtale sig, da 

de fundne Spor ved Segeberg og Liineburg vel kun ere. 

som saadanne at regne. Eilers ere de betydeligste nord-: 

lige Formationer i Departementet de Meurthe om Vic og 

å Wielizcka i Polen nær under samme Bredde, og maaske 

og Höide over Havet, maaskee om 1000 Fod. Men til 

*YGreenough, Kritische Untersuchung etc. Ubersetzung 
Pag. 07. v. Leonhards Characteristik- der Felsarten. 
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större -Höide stiger Førmationerne påa Carpaternes sydlige 

Afhæng, og å Tyrol ved Hall til 50688 Fod. I en mere 

betydelig Höide findes ogsaa den mægtige Steensaltmasse 

ved. Cordona-å Spanien, som den ved Ararat i Kaukasus, 

som efter Parrot's Reise allerede skal have været benyt- 

tet i 600 Aar. Men ogsaa denne Substants stiger i Peru 

paa St. Fé de Bogotas Höiland å en overordentlig Mægtig- 

hed af flere 100 det: Fod, til et Niveau af 10280 Fod 

over Havet. SL 

 Skjöudt mindre bestemt er det samme Forhold alde- 

les udtalt i Gypsen, forsaavidt den i- $törre Mægtighed 

ledsager Steensaltformationen; saaledes findes den i Bjer-: 

ge af flere 100 Fods Höide over Steensaltet ved de for- 

hen sidstnævnte Steder, saavel i Persien, som i Peru. 

«Naar vi saaledes, ved vores endnu dog ufuldkomne 

Kundskab om Jordklödéns geologiske Forholde, finde én 

saadan Regel udtalt hos flere af de meest betydende, og 

måaskee i vidt fra hinanden fjernede Epocher uddannede 

Formationér, saa torde vi vél ålleréde heråf slutte at den- 

né Regél maa have eri generell Charakter, og ogsaa gjen- 

 nemgaae de övrige mindre vigtige enkelte Leed, om vi 

endog, ved med vores nu givne Data at betragte disse, 

ikke kunne opdagé nogle bestemtere Træk af den samme 

- Loövmæssighed:  Uagtet de Ubesteimtheder og Savn af sik- 

rere lagttagelsér i flere Henseender for den nærværende 

- Sammenstilling, som forhen ere noget nærmere udviklede, 

mangle vi dog ikke aldeles i de övrige Dannelser af. yng- 

re Epocher at gjeufinde mere og mindre tydelige Spor af 

de samme Forholde. SANE 

Saaledes kjendes endnu intet bestemt Analogon af 

 Alpekalkstenen i Norden; den udmærker sig, skjöndt end- 
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mu undergivet! forskjellige: Synsmaader, ved de! mægtige 
- Fjeldstrækniuger, den især danner paa Alpernes' nordlige. 

Afhænge, stiger her i de Salzburger- og Tyroler-Alper! 

til 9-2 10,000 Fod, om ikke derover; men den maaer dg 
saa paå Montperdu i Pyrenæerne til 10,300, og i'Afiderne 

i Peru: til 18,242 Fod over Havets+ 0 Gå G00 fi 

Ben bituminöse Mergelskifer, mindre udmærket ved; 

dens extensive, end véd dens indvortes Eiendommelighed; 

har heller ikke været fundet i de nordlige Egne; indta- 

ger större Strækninger å det mellemste Tydskland, i Po- 

len og Frankrig hen mod Autun, i Nordanierika;' findes! 

ogsaa! nordligst i'Britannien, men overalt kuni der lavere 

Plateaus. Ved Öehningen naaer der kun til! 1188 Fod;> 

men, hvis den ved: Seefeld i Tyrol hörer herhen— til om' 

* 4090 -Fod: :: Der er ogsaa fundet i Brasiliens Sletter; men 

i;Anderae i Pern-naaer iden paa Höilandet om rd og! 

Potosi til 12,6090-Fods-+Höide*). +00 (ethu laget 0005 

09 Jurakalken findes i det sydöstlige Fedialig sele 

iset Niveau af 2 a' 3000 Fod, naaer her endog noget! 

over: 5990, men findes: pild Böilandet i En til 628090 
Rod; kv ånd ai . Å 9køynsa 

Den apside Sandsteen stiger efter Kforåtsin i det 

nl Tydskland höist paa Mösberg i Sollingerwald til 

1899 Fod, men naaer å Vogeserne og Schwarzwald till 

3000 -Fod.-: Den er i dén senere Tid fundet meget ude" 

bredt i de: forenede Stater, men å de ægvatoriale: Höipla-- 

- teaux i Amerika formodes den identiske Bergart å bety-- 

delig Udstrækning at naae til en langt större Höideso 9v 
På 

TIDA 8 ; V dd 48 

dv Schverin. Geognostisehe Progie. ny; Leonhard, 
Charåkteristik der Felsarten. JE nsunadsds gu. 
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10 Låigeledes" findes Muskelkalken i dens. mere nordlige 

 Fiudesteder' til enHöide af. 800 å 1009, men å Schwarts- 

wald til*2000 Fod. 0-0 ; LL; 

Af ingsmaf-desher nærvnte Kosinsklakte kjender man; 

saavidt jeg har erfaret; noget: bestemtere Spor i de mere 

kN Fgne. pil bor srlbu | om in 

De tertiære. kingnte Dahkelsdr synes ogsaa at give. pudet, 

sl Forhold tilkjende, idet dei England og det nord- 

lige Frankrig indtage de: lavere. Bassins, men i det sydlige 

Frankrige i Cantalbjergene, i «Tydskland i Salzburg, som: 

i Sjerra: Nevada i Spanien, findes i en langt-större Höide. 

Paa-Sicilien findes: regelmæssig leiede Lag deraf i. större. 

Udsirækning til 8009 Fod*). «Men -höre de Kalkdannel-: 

sér «og :«Kalktuffen, som. Burkart omtaler, paa Höilandet å 

Mejico: herhen, saa : findes. s0gsaa disse her stil en: Jangt 

större Höide.+ I Himalaya skal man have fundet Forstenin-, 

ger af. Knogler: til et  Niveau af. endog 16,000 Fod sover. 

Havet; hvilket da: betydeligén overstiger de ellers overalt: 

kjendte Data «for Forekommendet af. deslige  Dannelser. 

Her i Norden kjende vi deraf svage Analogier i Alluvial-. 

lagmed Muskelskjæl; deere vel, og paa en ganske. mærk- 

| værdig Måade, fundne-indtil enkelte: 100 Fod over Haret, 

men selv «denne» ringe Höide: synes, efter hvad. jeg, uden 

besiemté derhen rettede lagttagelser, synes at erindre, at 

aftage Jangs Norges Vestkyster længere mod Norden... % 

En særdeles vigtig Række af Dånnelser höre. vel, 

forsaavidt de: betegne Udtrykket af en fortgaaende, i: for- 

skjellige Epocher modificeret og. anderledes udviklet Fune-: 

” Hoff ina nn i Kårstens Archiv. 
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tion i den faste: Jords Organisme, I ed fuldkømmen Föie 

til denne Betragtnings Synskréds; — nemlig Gahgdainel+ 
serne. — De ere i de skandinaviske Fjeldé;'söm å Fin- 

land, meget sparsomme, og som:forhen beémærket i/dette 

Skrift, af ganske ubetydelige Dimensioner, meget eensfor» 

mige, i det nordlige ved Bjergværksdrift noget: nöiere 'un= 

dersögte Terrain * kun Leerklyfter, - eller: indeholdende 

Kalkspath, og paa et enkelt Sted Stilbit.  Næsteén al Bjerg- 4 

bygning foregaaer paa Leier, eller: dermed: nærmest be 

slægtede nyre- og stokformige Damnelser. Det eneste ved 

Gangbildninger mere udmærkede Bjergværksrevier er det 

om Kongsberg, men hvor det störste Antal: kun er af 4 

till Tommes Bredde. De mægtigere afvexle vel fra I 

til en Fod, större Dimensioner ere kun -enkelté: ög kort-: 

vårende. Næsten alle de egentlige Sölvertsgahge eré 

desuden af en saare liden Udstrækning i deres Strög, og 

endøu kjender man neppe nogen sikker Forbindelse mel» 

lem de paa Under- og Overbjergs- Faldbaandene, — de! 

tvende bredere og smaléré, mere jævne Terasser paa det — 

ellers' brattere stigende Afhæng.:  Gangene om Clausthal' 

paa Harz findes vel allerede i nogen större Höidé, men 

en langt större Mægtighed og Udstrækning. I Cornvall 

findes de vel å et lavere Niveau, men baade afen betyde= 
lig Mægtighed og Udstrækning, og derhos' i det Antal,at 

neppe nogen Ken i Europa nu indeholder en lige Rig- 

dom i samme Areal, skjöndt de ædlere Ertse her hidtil 

kun have været sjeldne eller lidet beagtede og benyttede. 

Egnen om Freyberg er gjennemsat af mangfoldigé Gange,- 

som ofte ere af en Udstrækning af flere 100 Favne indtil 

en geografisk Miil. Det i lang Tid vigtigste Grubesystem 

ved Himmelfirst ligger vel kun 15 åa 1400 Fod over 
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Havet, men betydelig Bjergbygning paa Gange har i flere 

Aarhundrede fundet Sted i over 2000 Fods Höide 'over 

Havet ved Johan-Georgenstadt, Gottesgab, samt især i 

Joachimsthal i Böhmen. — Gaae vi nu til det tredie af de 

vigtigste Bjærgværksterrains, som drives paa Gange, paå 

det europæiske Continent, og som vel med Hensyn til 

alle Relationer maa regnes som det förste: de i Ungarn 

og derhen hörende Lande, saa möde vi med en ikke ube- 

tydelig Forandring af Clima ogsaa forskjellige, i en höie- 

re Grad uddannede Gangforholde. — Gangene, hvortil vel 

ogsaa de om Schemnitz unegtelig maa henföres, ere her 

af en hos alle de til samme Formationer hørende nordli- 

gere situerede ukjendt Mægtighed og eiendommelig Ud- 

dannelse. Men de findes ogsaa i en langt större Udstræk- 

ning til en större Höide; og den under omtrent samme 

Bredde i Salzburg drevne Grubebygning naaer endog til 

6195 Fod, det höieste Punkt for nogen stadigere Bjerg- 

værksdrift i Europa. Saavel paa Hartz, som i Ertsfjelde- 

ne, skjöndt ogsaa detförste Fjeld stiger over Vegetations- . 

grændsen, naae dog PFjeldene selv til en större Höide, 

især i Riesenfjeldene, hvor ingen Grubedrift har fundet 

Sted, dette Forhold finder ogsaa Sted i Carpaterne, som 

naaer noget over den dobbelte Höide af Harz. Kunde 

Alpernes snare Stigen ind i de höiere Regioner, Mangel 

af Höiplateaus under Sneegrændsen, samt det lavere Terrains 

hyppigere Bedækning af lidet, eller aldeles ikke ertsføören- 

de Formationer, bevirke, at der findes saa liden Bjergbyg- 

ning paa Gange, eller kan det hellere bringes i Förbin- 
delse dermed, at Urskiferen: her maatte være tilbagetrængt 

i de primitive Fjeldstrækninger? Dog vil jeg villigen ind- 
römme, at dette sidst omhandlede Forhold synes blandt 
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de "her betragtede: sat - höre til de mindst. constateredé; | 

skjöndt vi, ved åt anskue de Fjelde i Europa; -soöm naaé 

- fil:en noget större Höide af 3 til5000 Fod' eller «derover; 

Vå 

nemlig -Carpatherhie ,- Sudeterhe, Erisfjeldene,':Alpérne; | 

Fjeldene å Wales og Skotland, som å Norge: og Syerigé, 

- hvor: de- primitive «Formationer :indtage större Stræknins 
ger, ingenlunde finde en saadan Forestilling modsagt. 

0 Gaae vi: nu til en anden Verdens Deel, hvor/en ud- 

- bredt Grubedrift paa Gangdannelser længe hår fundet Sted, 

og: hvor i de sildigere Tider rige Nedlag ogsaa i de for- 

enede. Stater ere opdagede, saa; kunne disse sidste. dog: 

hverken findes å set höiere. Niveau — maaskee 2 å 8000 

Fod, — som ikke: heller, saavidt vi kjende, Gangenie selv 

hverken i Mægtighed eller Udstrækning ere! at sammen- 

ligne med de analoge Dannelser å Amerikas mere æqva-: 

toriale Egne, til hvilke-de å Ungarn omtrent staae i sam> 

me: Forhold, som disse igjen til de ved Kongsberg. 

0 Fölgende Uddrag af en tabellarisk Fremstilling af de 

vigtigste Forholde ved nogle af de meest betydende i Drift; 

værende Gruber, efter Mining Rewiew, No. 7, 1845,. synes: 

baade at: give nogen stadfæstende OQversigt for det her 

Fremstillede, som ogsaa en interessant Parallel baade vis 

dénskabelig og i technisk ag ke faa Bemærknin-: 

gereré tilføiede. ab vodroal Å 

«Til de rigeste at af rislag i desk ssildigåte 

Tid Körer vel et paa Cuba, altsaa nærmere mod Æqvator,) 

- af Kobbererts; efter de enkelte Stykker, jeg har sseet, 

især «Kobberoxyd, eller röd Kobbererts. Driften har her 

ikkun været: fortsat i 4 Aar; Afbygningen: skal hidindtil 

kun være: udfört ved Dagbrud, og meest uden Minering 

ved «Kiilhuggerarbeide. -Desuagtet udbragtes i 1854 alle-- 
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rede 2668: Tons, 'omt. 6500 norske 'Pönder eller Kubika- 

len Malm, men til en Værdie af 59,263 L. Sterl., * eller 

omtrent det dobbelte af Röraas- Værks hele aarlige Pro- 

duktion i de sidste Aar. Det frie Udbytte var, uagtet den 

kostbare - sd til ME 23,714 L. 10 sh. 9 d. å 

Aaret 1884. : | 

De å vor Tidsepoche först erkjendte og især ved den 

höit fortjente Chladni undersögte Aörolithdamelser, vilde 

vel for Mange, uagtet det vel nu er almindeligen antaget, 

at de ere dannede indenfor Sphæren af Jordens 'Aktivi- 

tet, — da det dog er saa lidet bestemt i hvilke Regioner 

den udvikler sig, — ikke uden Tvang eller 'maaskee Vil- 

kaarlighed synes at kunne henföres til denne Afhandlings 

Synskreds.  Tagttagelserne' om deres lokale Forholde ere 

vel, som man seer af Chladnis Fortegnelse, ogsaa alt for 

indskrænkede, til at nogen mere omfattende og nærmere 

Analogie med den her fremstillede Anskuelse kunde" paa- 

vises i Erfaringen. Dog synes man vel med nogen Föie 

mod denne Naturforskers Slutniug: at de ere uafhængige 

af. den geographiske Beliggenhed *), at kunne indvende af 

de ved ham selv fra Aar 1600 sammenstillede Data, at i i Nor- 

ge, som i Sverige — et ikke lidet Areal — intet Fald 

* ær bekjendt, i Danmark kun eet, i det nordligere Tydsk- 

dand helier intet, men næsten alle her, som i Frankrige 

- æller observeret 

i de mellemste og sydlige Egne. At å Britannien et re- 

lativt betydeligere Antal, uagtet i nær den halve Tid 

— å et Aarhundrede — ingen lagttagelse er optegnet 

3 kan maaskee reise sig af den frie og 

”) Chladni, Uber die Feuermeteore, 1819, 



almindeligere Opmærksomhed påa Naturen, medeis saa- 

danne Forskninger især i hiin Tid i Spanien og Italien 

kuride fortrænges ved Frygten for den frivole Statsinqvi- 
sition. Men idet vi lade denne Gjenstaid hvile til den 

kommende Tids fuldkomnere Indsigt, saa er det dog og- 

saa et bestemt Factum, at de i den senere Tid bekjendte 

Findesteder aff Meteorjernet, forsaavidt dét mere sikkert 

ikke er af: kunstig Oprindelse, höre. til de mere JR | 

Lande. 

Naar jeg tilsidst gaar til at betragte pie af én 

saaledes: modificeret: Virksomhed i- de forskjellige Dannel- 

sers relative Höide nnder de samme: lokåle Forholde, nem- 

lig under een Bredde, i den: samme Fjeldstrækning, då ere 

vel Facta i dette Fald tydeligere, end i de foregadende 

Forholde i den. videre Synskreds. Thi vi komme da her 

tilbage til den Sætning, hvorfre vi gik ud, nemlig det i 

Geognosiens: förste Opvaagfen, skjöndt med den Tids saa 

indskrænkede Erfaring, fremstillede Axiom — det aftagende 

- Niveau af. de yngre Dannelsar. Og her vil det vel være 

unödvendigt at opsöge vidtlöftigere Data, da vi jo i et* 

hvert Fjeld, som. er construeret af: forskjellige Epochers 

Formationer, under mange Afvigelser, dog finde et i mere 

og mindre talrige Gradationer fremstillet: Afbillede af denne 

Regel, og dette Forhold næsten umiddelbar danner Grund- 

laget. for Slutninger om Bergarternes forskjellige Alder efter 

den udvortes: Leinings Criterier. 

Ingen af de enkelte Fjelde i vor Verdens-Deel torde 

i dette Hensyn være: mere skikket til at fremstilles som 

et Exempel, end Harz. Inden et lidet Areal af faae Miles 

Diameter reiser det sig fra 3 å 400 (Göttingen 420) til 

nær mod Vegetationsgrændsen: 3400 Fod over Havet — 

* Å » 
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3486, Her. de Villefosse — 83816. v. Qesfeld —. Inden denne 

Omkreds findes en mangfoldigere Afvexling af. de forskjel- 

lige Epochers Hoved-Formationer fra Urskiferen, skjöndt 

denne er særdeles tilbagetrængt, og Graniten overveiende, 

til Kridedanmelsen. Naar vi abstrahere fra Forestillingen 

om Granitens Dannelse ved Eruption, som vi vel troe i 

det Hele med god Föie at turde vove, saa maae vi med 

de fleste Geognoster ansee. nogen vulkansk Aetion i dette 

Fjeldi Övrigt neppe at vise sig med blot tvivlsomme Spor, 
og saaledes ogsåa tænke: de forskjellige. Formationer her 

at forekomme i mindste Grad forstyrrede fra deres op- 

rindelige relative Leiningsforholde. 

Naar man da gjennemskuer den generelle Sammen- 

stilling af Höider og Bergarter, som man ogsaa hidtil neppe 

har i denne fuldstændige Række ved nogen anden: Fjeld- 

strækning *), saa sees Graniten med: Leerskiferen at ind- 

tage de störste Höider fra noget over 2000-Fod;. dernæst 

kommer Graavakken: og Porfyren (2184—2058 Fod), Over- 

gangskalk med: Graavakke 1422, Zechstenen (nogle Geog- 

nosters- Alpekalk) naaer til: 1302 og 900; det röde Lig- 

gende 1302—780 Fod; Qvadersandstenen 752 Fod; Mu- 

skelkalken 746—420; den spettede Sandsteen 600—5295 

og Kridtet ved Hannover i noget længere Frastand: til 240 

Fods. Höide: | 

Naar man: nu skuer hen til ikke alene de generelle 

-- Forandringer «af. Fjeldenes -udvortes:Form i Tidens Löb, 

men; til:den mere specielle relative mellem deres- forskjel- 

lige Dele og de. særskildte. Formationer, og den Conflict 

) Keferstein, Deutschland; Gter Bd. 3tes: Hett. - 
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åf mangehaande "Aarsager, som her komme Sammen; sag 

synes de "ovenanförte Data med en temmelig Tydelighed 

at udtale: den: Liovmæssighed, «som vi her have stillet os 

for Öine at efterspore: I enkelte Fjelde viser denne större 

Mangfoldighed sig ikke, i nogle synes den;-som- i Riesen- 

fjeldene og tildeels i Sachsen, at overskygges af enkelte 

Formationers relative QOvervægt, som Qvadersandsténens . 

betydelige Mægtighed og Höide, og Alpekalkeris mægtige 

Fremhersken paa «Alpekjædens nordlige Afhæng; men i — 

Almindelighed finde vi den samme! Regel udtalt, hvor en 

större 'Afvexling i Höiden og af Kabel 8 Formationer 

haver Sted. | TE v 

40 (Naar man da, for at sammenligne die i forskjellige gå 

Relationer her fremstillede Data, anskue de langt fuldkom- 

nere, nöiagtigere, og af forskjellige Synsmaader mindre be- 

skyggede lagttagelser, som den sildigere Naturforskning 

har vundet om disse langt tydeligere Forholde i den veger 

tative Verden, saa finde vi ogsaa her de forskjellige Plan- 

ters Hjemsteder ingenlunde at fremstille concentriske Zo- 

ner, hverken med Pol eller Æqvator, med deres førskjel- 

lige Höide i den samme Fjeldstrækning, ja ikke: engang 

indbyrdes mellem hinauden. Saa manigé Fuuktioners uen- 

delig indflydende Sammenvirkning modifcere betydeligen 

en saadan Regelmæssighed. Ved i den massive; eller som 

den: maaskee rettest kunde benævnes, den krystallinske 

Natur, at söge en Analogie med disse Forholde i Vegeta- 

tionen, saa vil :vel Ingen: fordre en större Regelmæssighed 

udtalt, men vel heller:föieligen tilstaae,- at Afvigelserne 

her endog maaite vise sig med tydeligere Træk. Men 

den samme Regel, hvorefter Vegetationen i sin forskjel- 

lige Scala fremstiller et' mindre og mere fuldstændigt Af- 
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billede af de æqvatoriale og polare Forholde i det sam- 

me Fjeld, under samme Bredde, fra dets Fod til Vegeta- 

tionsgrændsen mod dets Top, samt i Fölge hvilke denne 

Grændse, gjennem dens mangfoldige Trin, under Æqvator 

stiger til 15 og 17000 Fod, medens den mod Polen sæn- 

ker sig ned i Jordens Skjöd, synes dog ogsaa i de foran- 

forte Data, uagtet de ufuldkomnere lasitagelser i denne 

Green af Naturvidenskaben, tydeligen at give sig tilkjende, 

og uagtet en saadan elimatologisk eller geografisk Frem- 

stilling, som -Botanikeren allerede for vor Verdens-Deel 

har kunnet give om disse Forholde*) ,vel endnu maa 

vente paa mangfoldige Tagttagelser, hvortil Geognosterne 

hidtil ikke, eller kun i en ringere Grad have henvendt sin 

 Opmærksomhed. Thi ligesom vi efterhaanden ved at be- 

stige et Fjeld komme fra de varmere Zoners Palmer, Ka- 

stanier og Viinranker, ind i Bögens og Egens, fra disse i 

Fyrrens og Granens Regioner, saaledes forlade vi ogsaa 

- först ved Fjeldets Fod de mere ægvatoriale qvaternære 

eller tertiære Dannelser, vi komme til Oolithkalken og Kvi- 

den, fra denne til Muskelkalken og den spettede Sandsteen, 

til Zechstenen og det röde Döde ind i den Region, hvor 

Porfyren og Overgangsdannelserne afvexlende fremtræde, 

i de Strög og Zoner, hvor de rigeste Eritsnedlag å Gang- 

dannelserne fortrinligen synes at have deres Hjem og Ud- 

viklingssted. Naar jeg saaledes ved Slutningen af dette 

- vist nok saare ufuldstændige Afrids vover at anföre Dig- 

- terens skjönne Ord: 

*) Professor Sehouw”s Europa. 1832. 
| K 
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Natur kann nichts in engen Grenzen halten, 

Ein jeder Blitz, der aus dem Centro dringet, 

Er spiegelt sich in jegliche Gestalten; 0 

saa haaber jeg ogsaa den strængere Betragtning ikke vil | 

- finde, at jeg ved noget udvortes anhængt Smykke vil skjule 

dets Ufuldkommenhed, men fordi jeg synes mig overbe- 

viist om, at den ufængslede nöiere Uudersögelse og Er- 

faring vil lade os finde et klarere Gjenskin af denne Lov 

ogsaa i den krystalliniske Verden, og at den saaledes vil 

kunne ophöies til en almindelig, alle Naturriger gjennemvir- 

kende og omfattende Naturlov. 

IX. 

Bemærkninge? 

over 

tvende nye Södyr. 

Af 

P. Stumwitz. 

Flaaskjöndt flere Naturforskere i den nyere Tid 

- med udmærket Held have bearbeidet enkelte Dele af 

Skandinaviens Fauna, saa eré dog de Efterretninger vi ha- 

ve om de Dyr, der opholde sig i vore Have og Fjorde, 
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endnu kun faa og fragmentariske. Enhver Opdagelse i 

denne Deel af Faunaen fortjener vistnok derfor saa meget 

-— större Opmærksomhed, og om-end de Oplysninger fölgende 

Bemærkninger indeholde ere ufuldstændige, saa troede 

jeg dog ikke at burde tilbageholde dem, og det saa me- 

get mindre, som jeg ved de deri omhandlede Specimina 

troer at være kommen paa Spor efter Dyrformer, som ef- 

ter nöiere Undersögelse, maaske ville befindes at maatte 

constituere en nye Slægt, og urider alle Omstændigheder 

representere en Dyr-Familie, som hidindtil ikke ér opda- 

set wider vor nordlige Bredde. 

Paa en Excursion, som jeg den 23de Mai 1535 fore- 

tog i Christianiafjorden, fangede. jeg 2 til 8 Fod under 

Vandfladen nogle Åcalepher, hvilke ved deres Form i höi 

Grad vakte min Opmærksomhed, thi deels vare de aldeles 

forskjellige fra de Organismer af denne Classe, som jeg 

tilforn havde seet påa mine Excursioner i Christianiafjor- 

den og ved Bergeus Kyster, deels fandt jeg, med Hensyn 

til Formen, en saa frappant Lighed imellem et af de fundne 

Specimina og de enkelte, afsondrede Individer af nogle 

Diphyes-Arter, at jeg troede Dyret maatte höre under denne 

Familie, der hidindiil ikke er opdaget udenfor de sydli- 

gére Have. I Håab om at komme til et sikkert Resultat 

i denne Henseende, fortsatte jeg Undersögelserne den og 

de fölgende Dage, uden at det dog lykkedes mig at finde 

flere Exemplarer af samme Art, eller noget Homogent, der 

kunde lede til nærmere Oplysning: Da jeg ikke desmin- 

dre, ifölge Formen af det fundne Dyr, holder dei for temme- 
lig sandsynligt, at det er et afsondret Individ af et Di-. 

 phyes-Par, saa vil jeg her forelöbigen kun levere en Be- 

skrivelse over det fundne Specimen, uden for det Förste 
| F2 
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ved nogen Diagnose at anvise det Sted i vr systematiske 

Række *). | | | 

; Dyret er gelatinöst, og an som klar Cry- 

stal; det har Form af en skjev femsidet Pyramide, hvis 

Længdeaxe er omtrent 24 Gang saa lang som den længste 

Gjennemsnitslinie paa Basis. Af Sidefladerne er den ho- 

rizontale, hvilken kan ansees for Dyrets Rygflade, smalere 

end de övrige, der alle omtrent have samme Bredde. Si- 

defladerne ere i Almindelighed böiede indad i Midten ef- $ 

ter Længden, og paa den horizontale (Rygfladen?) dan- 

ner sig endog, henimod Pyramidens Basis en svag Fure; 

de lodrette Sideflader ere derimod henimod Basis böiede 

noget udad efter Længden. Der hvor Sidefladerne möde 

hinanden, dannes fem, temmelig fremstaaende, kjöldan- 

. nede Kanter; disse Kanter eller Kjöle ere höiere paa Mid- 

ten end i Enderne, især ere de, som efter Længden be- 

grændse de to underste skraatliggende Sideflader, og hvis 

Ender paa Pyramidens Basis danne en ligebenet, med Top- k 

punktet nedadvendt Triangel, stærkt fremstaaende og ud- 

adböiede paa Midten, saa at Dyrets underste Partie der- 

ved bliver bredere end det överste. De fem Kjöle forene 

*) Det er en almindelig Character hos Diphyerne, at de i fuld- 
kommen Tilstand altid leve parvis. Ethvert af de enkelte 

Dyr, hvoraf Parret bestaaer, har en særegen Form, og selv- 
stændigt Liv, som vedvarer efterat de ere adskilte. Forbin- 

delsen imellem Parrets Individer er yderst svag, og naar de 

först ere skilte fra hinanden, forene de sig ikke mere. Eu 

fuldstændlg Characteristik af Slægter saavelsom Arter i denne 

Familie, maa derfor angive begge Individers Forhold til hin- 

anden, og paa hvilken Maade Combinationen imellem dem 

finder Sted. 
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sig i Pyramidens Toppunkt, formodentlig Dyrets forreste 

Ende. Pyramidens Basis, Dyrets bageste Ende, har Form 

af en Pentagon, hvis korteste Side stöder til Dyrets Ryg- 

flade. Noget ovenfor de to stærkt fremstaaende Sidekjö- 

les Ender, rager den överste Deel af Basis eller bageste 

Endeflade, ud over den nederste, saaledes kan man Ogsåa 

her distingvere imellem et överste og nederste Partie, et 

Forhold, som atter fremtræder i Dyrets indre Organisation. 

Overfladen af överste fremragende Partie er indad-trykt å 

Midten og helder noget forover, paa nederste Partie er 

den lodret. I Dyrets bagerste Ende före to runde Per- 

forationer til dets to indre Caviteter; af disse Aabninger 

er een vid i nederste Partie, — den optager hele dets Over- 

flade, og dens Peripherie berörer de bagerste Kanter af 

de skraatliggende Sideflader; den anden, som er fiin, sid- 

der i Midten af överste Partie. Fra den: fine Aabning i 

den fremragende Deel, löbe to temmelig brede Hudlamel- 

ler divergerende ned mod dens nederste Kanter, og den 

underste vide Aabning forlænger sig imellem disse Lamel- 

ler, ligesom i en Fissur, op imod den ovenfor liggende 

mindre, hvor den begrændses af et fiint Tverbaand, der 

adskiller begge Aabninger. Af de to Caviteter er den i 

nederste Partie den störste, den er rund i bageste Ende 

. af samme Dimensioner som dens vide Aabning, og stræk- 

ker sig lige til Dyrets forreste Ende; den anden ovenfor 

liggende Cavitet har ved Mundingen samme Gjennemsnit, 

som dens fine Aabning i den fremragende Deel, dog ud- 

vider den sig snart, saavel til Siderne som opad imod 

Ryggen. Disse to Caviteter ere vel adskilte ved en Hud, 

men de communicere dog med hinanden igjennem en lang 

Fissur i samme. Fra et Punkt under Mundingen af den 
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øverste Cavitet, hang en smal Hudlap frit ned igjennem — 

Fissuren i den Hud, der adskiller Caviteterne; den var 

af en opak smudsiggråa Farve, og Saa lang, at dens ne- 

derste Ende naaede Bunden i nederste Cavitet; dette Or- 

gan var neppe i sin normale Tilstand, og jeg tör ikke vore 

at angive dets Betydning *). Formedelst de vide Cavi- 

teter, ere Dyrets Sideflader kun tynde og laxe, men cor- 

roboreres ved dé langs Siderne löbende KjøR, der hestaae 

af en fast gelatinös Substants. 

Dyrets Længde ér 6 Linier, længste Gjöhuéinsattli 

nie i bageste Ende 22 , korteste 2 Liniér. 

Saalænge jeg bbåørårede dét her beskrevne Dyr, föd 

det, uden at bevæge sig, noget under Vandets Overflade, 

Bevægelserne foregaae vel ellers hos dénne Acåléph som 

hos Diphyerne, Otto's Pyramis o. fl., ved Contractioner i 

Mundingen af Caviteterne, hvorved Vandet stödes imod 

- forreste Ende aff samme, og saaledes driver øke fremad, 

I Mörket phosphoriseredé det stærkt. | 

*) Den opåke graa Farve hos dette Orgdi vår neppe dets uå- 
turlige; ved Hjælp af Loupen troede jeg at opdage at-den 

fremkom ved fine Leerpartikler, men wuagtet alle anvendte 

Forsög. var det ikke muligt at afstryge disse. Maaskee var 
denne Deel, der nu lignede en flad Lap, oprindeligen én Ca-' 
nal, paa hvis indre Vægge Leerpartikler havde fæstet sig; 
og som nu, efterat Væggene vare sammenfaldne, beholdt 

disse, medens alle Dyrets övrige Dele vare klare, gjennem- 

sigtige og aldeles uden Farve. Hvis denne Formodning er 

rigtig, saa hår måaskee denne Cånal med sin Basis været 

fæstet omkring den fine Aabning, der förer til överste Ca- 

vitet. Et Sugeredskab, analogt med Diphyernes Sugeorga- 

ner, har det ireppe været, thi hös alle bekjendte Diphyer 

udspringer dette Orgåi fra Bundeh af Cavitétérie. 
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'Faafremt det ovenbeskrevne Dyr virkelig er et afson- 

dret Individ af en Diphyes, hvormed det har saa megen 

Lighed, saa har det udentvivl været det omsluttende eller 

forreste Dyr i Parret, i hvilket det andet har siddet, thi 

det omsluttede eller bagerste Dyr, hos alle mig bekjendte 

Diphyer, har Perforationer i forreste Ende, igjennem hvilke 

Sugeorganer og Æggestokke optages fra det forreste, 

hvilke Aabninger det her beskrevne Exemplar manglede. 

Tövrigt maa jeg tilföie, at det her omhandlede Specimen, 

uagtet dets store Lighed, i det Hele taget, med Individer 

af nogle Diphyer, dog ikke ganske stemmer overeens med 

nogen af de hidtil bekjendte Arter. 
Tab. IX Fig. 1 viser Dyret fra Siden. Fig. 2 oven- 

fra. Fig. 8 nedenfra. Fig. 4 bagerste Ende, tegnet no- 

get fra Siden, for at vise de brede Hudlameller. Fig. 5 

bagerste Ende en face. Fig. 6 Dyret, tegnet noget fra 

Siden. For at vise Caviteternes Omfang, samt den ned- 

hængende Lap, ere de paa denne Figur angivne med fin- 

gerede Farver. | 

Bogstaverne have i alle Figurer. samme Betydning: 

abe en af de lodrette Sideflader; abd, afd, de skraatlig- 

gende; ub, ac, ad, ae, af, de fra forreste til bagerste Ende 

-löbende Kjöle. Fig. 2. abe Rygfladen. Fig. 7, 8. beki, 

den fremragende Deel paa bagerste Endeflade. l, lk, Hud- 

- lamellerne. m, videste Aabning. y, den mindre. v, det 

- smale Baand der adskiller dem. Fig. 1—6 ere over den 

naturlige Störrelse. Fig. viser Dyret i naturlig Störrelse. 

Det eneste Exemplar, som jeg hidindtil har fundet af 

denne Acalept, er t Opbevaret i min Samling *). 

) Hr. Leetor Boeck har fortalt mig, at han paa en Excur- 
sion, som han i Forening med Professor Rapp fra Tubingen 
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Den anden Acalept, som jeg paa samme Tid og Sted | 

fangede, er af en simplere Organisation end den. fore- > 

gaaende. gates Hortsil 

| Dette Dyr er: are klart og gjennemsigtigt; det 

har Form af et femsidet, i begge Ender tvert afskaaret. 

Prisma, omtrent 21 Gang saa langt, som den störste Gjen- 

nemsnitslinie. Af de fem Sideflader ere den horizontale 

(Rygfladen), og de til den stödende lodrette, de brede- 

ste, enhver af de underste skraatliggende Sider er kun 

omtrent 2 saa bred som en af hine. Alle Sideflader ere 

indadböiede i Midten efter Længden, og paa Rygfladen 

danner sig, fra Midien af, en bred Fure eller Canal, der 

bliver alt dybere og dybere jo mere den nærmer sig for- 

 reste Ende, hvor den har en Dybde af omtrent % af Dy- 

rets lodrette Höide. Rygfladen löber bagtil ud i en kort. 

Hinde, der deler sig i to lige brede triangeldannede Blade, 

af hvilke det ene er obtust, det andet derimod, som er 

dobbelt saa langt som hiint, ender sig i en temmelig skarp 

 Spidse. Der, hvor Sidefladerne möde hinanden, opstaær 

Kjöle eller Ribber, der gaae fra den forreste til den bager- 

ste Ende. Disse Kjöle ere höiere paa Midten end i En- 

derne, især ere de tre nederste stærkt fremstaaende og 

höie paa Midten. Forreste og bagerste Ende have fuldkom- 

men samme Dimensioner. Forreste Ende er lukket med 

en lodret Flade, som ved den dybe Fure paa Ryggen faaer - 

——— 

i Aaret 1826 foretog i Christianiafjorden, observerede et 

Dyr, hvilket, saavidt En erindrer, i ydre Qmrids lignede 

det her beskrevne. . Lectoren meddeelte dengang Pro- 

fessor Rapp en i af samme, hvilken dog ikke, saa- 

vidt vides, er bleven publiceret. 
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en dyb. Fissur; bagerste Ende har derimod en vid rund 

Aabning, hvis Peripherie berörer Sidefladernes bageste 

Kanter. Dyrets Indre bestaaer af em eneste vid Cavitet 

af conisk Form ; dens forreste, temmelig spidse Ende, lig- 

ger nær ved forreste Endeflade. I Mundingen, hvor den 

er noget ængere end paa Midten, har den samme Dimen- 

sioner, som dens vide runde Aabning. -Tænker man sig 

en Linie dragen efter Midten af Rygfladen, og fortsat i 

dens Fure foran, saa löber denne Linie parallel med Ca- 

vitetens mod Ryggen vendte Side. : 

Dyrets Længde er 52 Linie, længste Gjennemsnitsli- 

nie 22, korteste 2 Linier. å 

Ligesom den foregaaende, flöd ogsaa denne Acaleph 

under Vandfladen, uden at yttre mindste Livstegn. Bevæ- 

gelsen bevirkes formodentlig ogsaa hos denne ved Contrac- 

tioner i Cavitetens Munding. 

Denne . Acaleph synes at höre til den Orden, som | 

Cuvier i Regn animal 2de Edit. benævner Acalephes simp- 

les, uden at den dog kan henföres til nogen af de der 

opstillede Slægter. Imidlertid vil jeg heller ikke give denne 

nogen Diagnose, förend jeg ved gjentagne Observationer 

erholder nöiere Kundskab om dens Natur og Levemaade, 

i hvilke Henseender endnu Adskilligt forekommer mig at 

være dunkelt.. | 

Tab. IX, Fig.8, viser Dyret fra Siden. Fig. 9, oven- 

fra. Fig. 10, nedenfra. Fig. 11, forreste Ende, en face. 

Fig. 12, bagesrte Ende, ligeledes. Fig.13 viser Cavitetens 

Form. 

Bogstaverne have i alle Figurer samme Betydning : 

fgca en lodret ea gher, edhk skraatliggende Side- 
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flader; fa; ge, he, bi, dk, de iontstasdnde age wit Fig. 
18, én Linie åragen efter Midten af Rygfladen. 

Fig. 8— 13, ere over den naturlige Störrelse; 5 Fig 14 

viser Dyret i naturlig Störrelse, | 

Af denne Acaleph fandt jeg tre Exemplarer, som alle 

- havde samme Bygning. De ere opbevarede i min Söm- 

- Bog. i | | sed 

Opdagelsen af de her beskrevne Dyr, saavelsom af 

flere andre, som jeg har fundet ved vore Kyster, har nok- 

som overtydet mig om, at vor Hav-Fauna er rigere end 

man hidindtil har troet; hvilket ogsaa Sars's nyere Opda- 

gelser bevise; og uagtet nærværende Bemærkninger kun 
ere ufuldstændige, saa er dog forhaabentlig Saameget deraf 

indlysende, at Undersögelser i vore nordlige Have sand- 

synligviis ville levere flere interessante Oplysninger til Dy- 

renes geographiske Fordeling, og maaskee berige Dyrræk-. 

ken med flere nye Former. 
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"om det forrige Guldverk i Eidsvold, 

et Brudstykke 

af ”Bidrag til en geognostisk Beskrivelse over den. 

sydlige Deel af Agershuus - Stift, især samlede paa 

Reiser i Sommeren 1834,” 

VE 
B. M. Keilhau, 

pa 

F ra Eidsvold Kirke, mod Öst omtrent i Mill lig- 

ger Utsöe - Grub, mod N. 0. omtrent ad Miil ligger 

Sander-Gruberne, og mod N. N. 0. omtrent 13 Miil lig- 

ger Bröstad- eller Invidia-Grube; disse tre Punkter be- 

tegne Grændserne af et paa Bjergmarken mellem Mjösens 

- Vasdrag og Glommen beliggende Feldt, i hvilket Bjerg- 

bygningen paa Guld har fundet Sted. De guldförende 

Leiesteder ere næsten alle de samme, som ogsaa have ydet 
Kobher *). - Jeg har besögt dem, hvorpaa fölgende Gruber 

have bygget: ”den nye” og ”den gamle” Sander-Grube, 

- Gamlegruben eller Guldkiis-Gruben egentlig saakaldet, samt 

et Skjærp derved, den saakaldte Katgrube, Skjærpet No. 

9) Et Kobberverk hår, Por bekjendt, ogsa egteberet i denne 
Egn. ST | 



260 B. M. Keilhau 

4, Bröstad-Grube eller Invidia, Gamlegruben ved Invidia, 

Lovisæ-Grube dersteds, Græslie-Gruberne og Utsöe-Gru- 

ben. ve 

| Ker bue I Bjergarten, — almindelig Gneis 

med nogle hornblenderige Skikter, faldende 30—70* mod 

N.31—5retv., da dens Parallelmasser paa denne Localitet 

endnu ere temmelig vredne og ikke saa regelmæssige som 

længer i Öst, — har Quarts, især forekommende som Gan- 

ge og Drummer, hovedsageligen dannet de ertsförende 

Leiesteder. Til den ”nye” Grube gaaer en Stoll ind i Ret- 

ningen mod O.N.O. (h. 52r.), hvilken Retniug ligeledes 

er selve Grubens Strög; da man kan see, at Stollen har 

været ansat paa Leiestedet, saa erfares altsaa heraf det 

Sidstes Strög. Faldet har været omtrent 859 nordvestlig. 

De Levninger af Leiestedet, som endnu vare forliaanden 

i Stollen, bestode kun i nogle Quartsdrummer; i Gruben 

syntes det at være aldeles udkilet, idetmindste var dette 

Tilfældet i den östre Smalside (Stoss) oppe ved Dagen. 

Kalkspath har ledsaget Quartsen, som ikke har været dru- 

sig, saaledes som man kunde vente sig Samme paa Gange. 

Paa Bjerghalden fandtes i Quarts- og Kalkspath-Stykkerne 

almindelig (hexaédrisk) Jernkiis og Kobberkiis, hvilke, til- 
deels noget guldholdige, ogsaa alene have udgjort Ertser- 

ne. — Den gamle Sandergrube ligger et kort Stykke videre 

mod Öst (0.62 r. fra den såakaldte nye Grube); efter Driftens 

Form at dömme har dens Leiested neppe havt nogen betyde- 

lig Udstrækning efter Ströget, men har været en stokformig 

Gang. Ingen tilbagestaaende Deel af denne varat see vedGru- 

ben, men paa Bjerghalden laae ligedanne Gangarter som ved 

den nye Grube; desuden bemerkedes lidt Chlorit og Spor 
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af Jernglands. — Deichmann *) meddeler fölgende Details 

betræffende disse Gruber: ”2 Miil i S. V. fra Guldgruben 
er Sander-Gruben beliggende under Sander Gaards Eie i 

Eidsvolds Sogn, opdaget 1769. Pröven frembragte 3 AE 

Guld af 6 Centner Slieg. Efter Grubens Beliggende, blev * 

indgaaet med Strosse-Drift. Blev indstillet i samme Aar, 

formedelst Gangen fordelede sig i Drummer. Belægget 

blev derefter forflyttet 161 Lagter til Östen, og 91 Litr. 

höiere op paa samme Gang. Dermed continueret til 1770 

Aars Slutning, derved inddrevet en Strosse-Drift til Östen 

213 Ltr. I Gangen adskillige Kiese; ved Driften er over- 

faret nogle Gange, i Fölge med Stenens Strygende fra 

Sönden til Norden, som overskjære Hovedgangen, som der- 

ved blev forandret til Drummer og Sletter, og til en an- 

den Steenart, men efter man kom over disse oversættende 

Gange, er Hovedgangen kommen til sin forrige Bredde 

igjen (nemlig 12 Tommers Brede) og med Kies bemæn- 

get. Fra Mundlochet 52 Ltr. til Östen er paa denne Strosse 

drittes Johle et Dyb anlagt og afsynket 92 Lir., deri 

Gangen fra Öst til Vest, bred 14 til 22 Finger med Kies 

bemænget, og saaledes Gangen nu bleven mægtigere, er 

*) Cancellieraad C. Deichmann: Ffterretning om de norske 

Guldertser i det Kgl. Danske Vid. Selskabs Skrifter, T. XI, 

P. 95--192. Foruden Deichmann handle fölgende Forfat- 

tere om Guldverket: Kraft i hans top. stat. Beskr. I, 430 
—433; Secretair Bradt i Minerva for 1790; Thaarup i 
hans Statistik, I, Pag. 329—335; Fabricius har i sin 

Reise durch Norwegen, Pag. 174—178 ogsaa en liden 
Notits om Guldverket, og endelig beröres det af Prof. Es-- 
mark i hans Reise til Trondhjem, Christ. 1839, Pag. 3-4. 

000 
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nu indstillet. Man. forbigaaer nogle: andre ke anlagte Ar- 

beider, af F eldtorter og Afsynkninger, eftersom Gangen 

deels forandrede sig til Drummer og Sletter, som og Steen- 

arten, deels Gangen bleven forandret lös, deels klipagtig. | 

Strax herved en 60 Litr: til Öster ligger den gamle San- 

der-Grube; forhen drevet paa Kobber af det Oudalske Par- 

ticipantskab; var 21 Ltr: dyb. Blev optaget for Kongens 

Regning,; og Gangens Strygende forefundet fra S. O. til 

N. V., bred 16—20 Finger, indsprængt med Kiese. Be- 

arbeidet fra 1770 til 9de Maaned 1772, og i den Tid af- 
. synket 71 Litr., da Gangen ved tilkommende Undersletter 

og oversættende Drummer var aftaget til ikkun 3 Tommers 

Brede, med Kies bemænget. Af forbemeldte Sanders Gan- 

ges vuridne Malm er fört til Pukverket ved Guld-Gruben 200 

Tdr.; deraf udbragt 494 Centner Slieg»  Stigerens Betænk- 

ning gaåer ud paa, at endeel af denne Sander Gangs Drif- 

ter ikke burde saa lettelig forlades, efterdi Gangen paa 

sine Steder tiltager i Dyhet, og de vundne Sliege ere mere 

guldholdigé end som paa de arnidré Steder, og Driften ei- 

heller saa bekostelig fe Sø] Ve F): 

Gamle- Gruben eller Guldktis-Gruben egentlig saa kal- 

det. Da denne Grube ligger lige i Bunden af den lille 

Dal, som gjennemströmmes af Hoel-Söernes Vasdrag 

og Vandet, der under Driften var ledet ind i en my 

Rendé vestenom Verket, nu har taget sit gamle Löb 

igjen, saa er det hele Gruberum for Öieblikket aldeles 

utilgjængeligt, og man kan ikkun undersöge hvad der er 

at see ved dets överste Rand. Men dette, i Forbindelse 

) Lye Pag. 116- 117. 
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med den Underretning, som erholdes af et Sölvverks-Ar- 

chivet tilhörende Grubekart (undertegnet S.H. Madelung, 

Kongsberg den 23de Decbr. 1765), er imidlertid temmelig 

tilstrækkeligt til at kunne gjöre sig en Forestilling om 

Leiestedets Forholde. Gruben havde to Dagaabninger, en 

söndre og em nordre, i omtrent 10 Ltrs. Afstand fra hver- 

andre. Ved den söndre bemerkedes Bjergarten at være 

en meget fiinkornig Gneis, der indskyder næsten lodret 

mod N. 2r., og saaledes gjör en (maaskee ved Leiestedets 

Nærhed foranlediget?) Undtagelse fra det i Egnen ellers 

saa regulaire Fald mod omtrent N. 4. Denne Gneis er 

gjennemsat af flere, 3—4 Tommer mægtige, drusige Quarts- 

gange, farvede rödt af Jernoxyd. Ved den nordre Mun- 

ding, hvor dog Bjerget staaer noget op over Vandet, seer 

man, at Gneisen, hvor de ertsförende Masser have brudt 

i Samme, er impregneret med Jern og har en fra det 

Sædvanlige aldeles afvigende Habitus, saa at ikke blot dens 

Sirög og Fald er modificeret i Nærheden af Leiestedet 

eller Leiestederne, men og dens indre Beskaffenhed ; meest 

indvirker i denne Henseende en Mængde Quarts af et 

jaspisagtigt eller næsten begsteensagtigt Udseende, som 

meer 2areviis gjennemfletter Bjergarten, end paa sædvan- 

lig Maade er fordeelt deri. En bestemt Gang af jernhol- 

dig Quarts, omtrent 8 Tommer mægtig, satte her ind fra 

Grubens Side i vestlig Retning, og paa saadanne Gange 

maa det have været, at der efter hiint Karts Udvisende, 

er bleven drevet Orter til Öst og Vest. Hovedleiestedet 

stryger derimod iNord og Syd (h.1127.); hvad jeg heraf 
kunde see ovenpaa Overfladen nordlig ved Gruben, var en 

til 3 Ltr. bred, næsten til Eet samlet Masse af hvid, 
dröi Quarts, hvilken dog syntes at være en paa dette Sted 
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usædvanling udvidet Forening af flere Gange. Denne Mas 

ses Forhold som Gang maa man vistnok antage og aner- 

kjende; dog var den saa inderlig sammenvoxet med Side- 

stenen, og dens Quarts saa lig den, der ofte forekommer 

som Leie, samt ogsaa Afvigelsen fra Bjergartens almindelige 

Ströz saa liden, at dette Leiesteds Gang-Natur ved förste 

Öiesyn aldeles ikke var mig indlysende. Maaskee er og- 

saa virkelig her et af de Tilfælde forhaanden, da man ikke 

bör lægge ret megen Vægt paa den i Systemerne opstil- 

lede skarpe Differents mellem Leier og Gange; man er- 

indre desuden Sidestenens Modificationer. — Hvorledes 

de mindre, östlig og vestlig strygende Gange, der ogsaa 

ere yderst intimt sammenvoxede med Sidestenen og intet 

Sahlbaand vise, have forholdt sig til Hovedleiestedet, skulde 

have været interessant at erfare, men noget Krydsnings- 

punkt var ikke mere forhaanden eller idetmindste ikke 

3 nu tilgjængeligt. Det til ovenanförte Kart hörende Sei- 

gerrids over Grubens Face, — hvoraf et Copie i formindsket 

Maalestok her medfölger, viser, hvorledes Leiestedet indtil 

1765 'er blevet afbygget, hvoraf man igjen kan slutte sig 

til, hvorledes Ertsen har været fordeelt deri. Uklart er 

det hvad der menes med det med Paaskriften ”Kiisgan- 

gens Faldende” antegnede Strög Il. — Hvad man af 

dette Rids maa troe, at der ved Kiis-Gangen skal forstaaes 

en oversættende Gang, bekræfter sig ikke af Grundridset, - 

hvoraf det bestemt sees, at der ved Kiisgangen menes Ho- 

'vedgangen selv. Man maa da vel antage, at Striben fra 

a til Il har været et Partie af Gangen, hvortil, paa en merk- 

værdig og ganske særegen Maade, Kisens Forekonmimende 

deri har været indskrænket. En paa Stedet endnu levende - 

Opsynsmand ved Verket under dets sidste Drift paastod, 
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at Kisé slet ikke havde brudt i denne Grube, men at Gul- 

det ikkun håvde forekommet i den blotte af Jern rödfar- 

vede Quarts (den i Ungarn saakaldte Sinopel); virkelig 

viste Stykkerne paa Bjerghalden, forsaavidt de hidrörte 

fra denne Grube selv, ingen Kiis, og Quartsen nordlig ved 

Gruben syntes aldeles intet Metal at holde; men da det 

paa den anden Side dog er et ifölge flere Data uimodsi- 

geligt Factum, at guldholdig Jernkiis her har været vun- 

det; såa erholder den Formodning Styrke, at Svovelmetal- 

let ikke har været videre udbredt i Gangen, end det gamle 

Kart antyder, hvortil en Krydsgang, om end ikke selv kiis- 

holdig udenfor Hovedleiestedet, dog kan tænkes at have 

været Aarsag: | 

Til videre Oplysning om denne Grube hidsættes föl- 

gende. Steder hos Deichmann og Bradt. — Den förste Op- 

dagelse af Guldet i disse Egne, hvilken skede der hvor 

Grubens söndre Drift siden begyndtes, samt den förste 

Historie af det hele Anlæg, fortæller Bradt saaledes *): 

”inspecteur Tydell, som reiste i Norge for at opsåge 

Steenkul, blev, ved sin Nærværelse i Oplandet i August 

1758, underrettet om, at en af hans forhen ved Salpeter- 

Fåbriken havte Arbeidere, navnlig Ole Viborg, skulde 

have fundet en liden Stuffe, hvorudi noget Guld, saa stort 

som en graa Ert, var at see, det han siden havde sam- 

mensmeltet til en Fingerring med Tilsætning af lidt Sölv. 

- Denne Opdagelse anmeldte Inspecteuren for det kongelige 

Oberbergamt, som strax beordrede Assessor og Bergme- 

ster Poppe at undersöge samme, Man reiste derpaa den 

PK Ge] Pag. 297 — 299. 

Y 
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23 August s> A. med: tvende Bergarbeidere. til Sander- 

Sæter i Sander-Skov, hvor det angivne Sted blev taget i 

Betragtning. Efter anstillet Undersögelse fandtes, da nogle 

- Huller vare indborede og sprængte, og det deraf faldne 

'Fye nöie gjennemsögt, een Stuf, hvorudi én Druse var at 

see med lidt tyndt Bladguld, hvilken Stuffe blev nedsendt 
til Hoffet. Vidére fandtes endeel Kiis-Stuffer, som Asses- 

sor: Poppe medbragte til Kongsberg til nærmere Pröve. 

Den ved denne Leilighed fundne Anviisning gav Anledning 

til at belægge Stedet med Bjergarbeidere for Sölvverkets 

Regning, under en dertil beskikkét Gesvorners Opsigt. Am- 

viisningerne i sig selv vare vel ikke rige, men da Malmen 

fra Skjærperne ved Pukning og Slémning afgave Guldstöv, 

og der undertiden tillige fandtes Haandstene med meer 

og mindre gedigent Guld, maatte dette Haab om det æd- 

leste Metal ikke uundérsögt forlådes. Der blev derfor 

sidst i Aaret 1758 befalet, at denne opdagede Guldkiis- 
Gang skulde belægges og drives. Gangen blev da paa 

det Sted, hvor Stuffen med det synlige Guld i var åntruf- 

fet, afsynket til 7 Ltrs. Dybde, og 38 Ltr. derfra læn- 

gere til Nord afsynket henved 17 Ltr. dybt; men ved 

den dybeste Afsyikning blev Gangen paa begge Sider 

vartet, og istedet for Gang slog den sig til et dödt og 

raadent Baand, som kunde udhugges uden Minering, hvor- 

for Gangens videre Undersögelse blev indstillet i Aaret 

1768.” | 

- Om Driften i Aarene 1766—68 siger Deichmann*) (som 

skrev 1778): ”I Guld-Gruben: blev i Aarene 1766, 67 og 

*) L.e. Pag. 116. 
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68 coiitinuerét med" Arbeide i den nordre Afsynkning, 

som blev afdybet til 31 Ltr., hvorved erholdtes endeel Kise 

og guldholdige Malme; men omsider forandrede Gangen 

sig til en lysegraa leeragtig og röd Steen og en dödhaard 

Quarts, tilligemed megen Vanddrægtighed, altsaa blev dette 

Dyb bestaaende. Saa denne Grube med alle blev indstil- 

let, fordi Gangen aldeles forandrede sig, blev fortrykt ved 

andre indkomne Steéenarter, blev mere klyftig og stærk 

Zugang af Vand, tilmed hverken fandt Kise eller anden 

guldholdig Erts.” 

Videre heder det hos Bradt *): ”Ved August Maa- 

neds Udgang 1781, da jeg var nærværende paa Guldver- 

ket, befandtes Grubedriften, efter Gesvorner Knophs Be- 

retning, som fölger: I Skjærpet No. I (udentvivl Guld- 

kiis-Grubens- söndre Afsynkning), en Feldtort til V., 9 Ltr. 

fra Dagen, inddreven 22 Ltr. — — indstillet i Marts, da 

Malmen havde aftaget. En Feldtort til Ö. i samme Dyh- 

de, inddreven: 22 Ltr. — — var ved Juni Maaneds Udgang 

aff samme Aarsag indstillet. Paa samme Feldtorts Sohle 

var et Gesænk 23 Ltr. dybt...., som endda var i Drift, 

da Malmen var i Guldgehalt. To Lagter fra Dagen vare 

Gange ved et Querslag til. S. å Ltr. bleven forsögt, men 

da Malmen i samme aftog, blev dette Arbeide ved Febru- 

ar Maaneds Udgang indstillet. Fra Dagen 9 Ltr. ned vare 

de to Strosser til V. i Belæg ...+.., da Malmens Gehalt 

- vedvarede. Ligeledes var fra Dagen 9 Ltr. med en Strosse 

til Ö. inddreven EE 

I nordre Guldkiis-Gruben var Strossen til N. bleven ind- 

som endda var i Drift. — 

”) Li. C. Pag. 500. 

G 2 
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stillet til videre, formedelst stærk Bergstyrtning i Grubem» 
Længere til N., paa No.1 Gang, var samme bleven under- 

sögt med en Feldtort til S. Feldtort. til N. 2. tr. lang, 

samt Querslag til V. 44 Lir. langt, men da samme ei vare 

befundne ai nogen Forhaabning, vare de igjen indstillede.” 

I S. 34 r. fra Gamle- Gruben saae jeg derefter . på 

Skjærp, hvor det bearbeidede Leiested var en, «tildels 

Jernkisel, tildeels röd Hornsteen lignende Quarts, udgjö- 

- rende en gang- eller, leieformig Masse, der syntes at falde. 

85" til N. 44 r.j de blottede Punkter vare for, faa til 

nöiere Bestemmelser; - lidt Kobbergrönt bemerkedes i 

Quartserr. 

Katgruben. * Saaledes kaldte man en i NN. V. for 

Gamle-Gruben beliggende Drift, som idetmindste ikke un- 

der dette Navn findes anfört i nogen af de bekjendté Be= 

skrivelser over Verket eller paa noget af: de forhaanden- 

værende Karter.  Leiestedet er én meget reen og i ganske 

smukke Druser krystalliseret Quarts, der forekommer be- 

stemt gangagtig; Fald 899 V. 66 r. «Naar undtages, at 

Quartsen påa sine Steder viste sig jernkiselagtig, bémer- 

kedes her slet intet Spor af. Metaller deri. 

Skjærpet No: 4. Denne, -som det synes, temmelig be- 

tydelige Grube *), ligger kun et: kort Stykke fra Katgru- 

ben, og i saadan Retning derfra, at Begges Gange formo- 

dentlig ere sammenhængende Fortsættelser af hinanden: - 

Gangen i No. 4, hvilken bestaaer af den samme deels rene, 

*) Den har havt en temmelig langt fortsat Strossebygning med 

en Afdybning i Syd; en Stoll er fört ind til eller imod Gru- 
ben, fra Öst nede ved Dalbunden. » ai 
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in per Jern tingerede Quarts som Katerubeus , falder 

800 V. Sår. — I rir af Bradt anförte, i 1781 afgivne 

Beretning heder det (dt c. P. 302) om No. 4, at Gésæn- 

ket i den söndre Ende paa Sohlen, tilligemed Strossen 

til S., siden forrige. Aar var videre undersögt, men da 

Gangens Ædelhed havde aftaget, var Arbeidet igjen ind- 

stillet. EG 

kv Bröstad- eller Invidia- tr å pl tvende hoslig- 

gende. Gruber. I Omegnen af saavelsom umiddelbar ved Brö- 

stad-Gruben er Bjergarten, en meget fiinflasrig Gneis, der 

meget constant. indskyder 7 — 90%.mod O. N. 0. (41 r 

efter. Mid.). Det. i denne Grube bearbeidede Leiested er 

en. Gang. af en halv Alens Mægtighed, faldende 809 nord- 

nordostlig (dens. midlere, Strög er omtrent ih. 68); Gang- 

arten er dröi  Quarts, og. Ertserne Kobberkiis og Jernkiis, 

hvori angives nogen Guldgehalt. En temmelig lang Stoll 

(som skal. indbringe henved 20 Ltr. i Gruben, og under 

hvilken. denne skal være endnu 9—10 Ltr. dyb) var ansat 

paa Gangen og fulgte denne. fra Q. S. O. til Gruben; men 

paa hele. Stollens Længde skal ingen Erts have været at 

finde. paa. Gangen» rå Å dennes Ströglinie i vestlig Retning 

og. kun, i kort Afstand fra. Bröstad- Gruben, ligger den af 

Stedets nuværende Beboere saakaldte Gamle-Grube, hvil- 

ken udentvivl er deni Beskrivelserne omtalte Prinds Fred- 

riks - - Grube. p Ogsaa. her var. Leiestedet en Quartsgaug 

Ramms og Munthes Amtskart er med Hensyn til Invi- 
od dia-Gruben feilagtigt; de specielle Karter i Opmaalingkon- 

. foiret, paa hvilke hiint for det meste er grundet, have for 

hele denne Egns' Vedkommende flere grove Feil. 
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og EN som Todd meligrite f er od vike gen 

og samme Gang, begge Gruber have bygget paa. 

I 8.0. for Gamlegruben og i.S. V. for Invidia, Va 

ganske nær ved begge, ligg er den ubetydelige Lovise- 

Grube, afsynket paa en smal, lidt Kobberkiis  förende Quarts- 

gang, som stryger i den 4de Time og er seiger. — Om disse 

Gruber findes fölgende Details hos Deichmann og Kraft. 3 

”Formodenilig i Haab om at træffe gyldiske Ertser,” siger 

Deichmann (1. c. P. 116), ”har man ladet belægge en for- 

Jadt Kobbergrube under det Oudalske Kobberverk, som 

ligger I Miil nordenfor ovenommeldte Guldgrube, og blev 

. givet Novi af Pr. Fredriks- Grube 1768, , efterat Pröver 

deraf vare tagne, der bleve befundne noget gyldiske, men 

deri intet Gedigent. — —— Ved dette Arbeide (i Prinds 

Fredriks-Grube) vundet 1500 Tådr: Malm, fremkjört til 

Guld -Grubens Pukverk, og deraf udbragt 4031 Centner 

Slieg, som er fört til Kongsberg. Er Kraft (be P. 433), 

beretter, at «efterat Guldverket var kommet i Bernt Ankers 

Eie og dets Indretninger i 1794 vare komne istand, gj orde 

man sig det bedste Haab om et Skjærp paa Bröstad (= 

hvilket maa have været den siden saakaldte Invidia-Grube), 

men at det efter nogle Aars Forsög fandtes, at  Målmens 

Beskaffenhed ikke var saadan, at det kunde svare Regning 

at fortsætte Driften (af denne : og de andre Gruber) paa Guld. 

Det blev derfor besluttet at drive Verket paa Kobber, men 

dog derhos söge at vinde Guldet ved Amalgamation. Ind- 

til Ankers Död fortsattes Malmbrydningen i Invidia-Gru- 

- ben aarlig, men Gruben. afteg -efterhaantlen å Godhed, og 

da da ved en ry nd af oe ng be- 

8 ve) 
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den Malm, som stod tilbage å Dagen og Dybet, hvormed 

Driften endtes i 1807, og Smeltningen i 1811. | 

Græslie-Gruberne. De ere trende, beliggende paa een 

Linie, omtrent fra V.S. V. til O.N.0. Ogsaa disse have 
bygget paa kiisholdige Quartsgange i Gneisen. Gangeue, 

som ere seigre eller falde stærkt nordlig, strygei saa me- 

gen Qvereensstemmelse med den Linie, hvorpaa Gruberne 

ligge, at den ene turde være et Slags Fortsættelse af den 

anden, hvis de ikke endog ganske udgjöre een og samme 

Masse. Bet Sidste antages som afgiort i den af Deichmann 

anförte Beretning. ”Fre ottendedeel Miil i S. 0. fra Guld- 

Gruben, ” heder det heri (P. 116), ”ligger Græslie-Gangen i 

den kongl. Almindings Skov, opdaget 1769, belagt 1770, og 

afdybet paa trende Steder. Den förste (Afdybning eller 

Grube) ved et Vand, kaldet Lars-Putten, afsynket 13 Lir.; 

i Gangen fandtes nogle Kiispartikler, Gangen blev klipag- 

tig. 751 Litr. til V. den anden, afdybet til 11 Ltr., blev 

ligesom den forrige. 47 Ltr. til V. fra sidstmeldte er den 

tredie Afsynkning gjort, dyb 3 3 Lir. 9 nogle faa Kiispartik- 

ler.+++-++- Deraf vundet 1152 'Tdr. Malm, og udbragt deraf 

8 Centner Slieg. ” — Om de samme Gruber antegner Bradt 

(1 c. P. 302, 3og 304), at i August 1781 var det vestre 

Skjærp afsynket 6! Litr., men da Gruben var vandsyg, 

Gangen var bleyen smalere og Ertsen deri var aftaget, saa 

havde man indstillet Driften. ”Det östre Skjærp, som er 

| beliggende 36 Lie. fra forestaaende, blev i Hösten 1780 

indstillet. Og da de her brudte Malme vare blevne un- 

dersögte i Pukverket, og man havde befundet samme af 

saare ringe Gehalt, blev dette Skjærp ei heller meer be- 

lagt. Ved Kjærnet Lars-Putten længere til Östen var 

Skjærpet afsynket — — — — il 51 Ltr., og da Gangen 
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her viste sig nogenledes god, continuerede bemelåte Af- 

synkning med 6 Hauere. —— — — Fra lste til 'Sde Maa- 

neds Udgang 1781 er vundet af Skjærpet ved  Græslien 

og Larsputten 829 Tdr, Malm.” — Hos Kraft (lei) sets, 

at ”Græslie-Gruben” var blandt dem, som af det Ankerske 

Fideicommiss længst holdtes i Drift. 11 pl0n 99. s098 

Utsöe-Gruben. I Feen ved Utsöen var, i 'detmind- 

ste nu, ingen anden Grube bekjendt end. en blot som en 

Stoll fört Drift, belig ggende mod Öst fra Dybdals- Sæter, 

Om dette Anlæg er den som saa haabefuld beskrevne 

Utsöe-Grube var der ved at see Stedet vistnok. Grund til 

at tvivle; dog er det heller ikke troligt, at Gruben, som 

var iblandt de sidst drevne, alt skulde være gaaet i For- 

glemmelse. — Den omtalte Stoll fandtes ansat paa en i 

h. 2år r. strygende, seiger Gang, af saadan Mægtighed, at 

at hele Drift staaer ganske i den dröie Gangmasse, hvil- 

ken er Quarts uden Druser, med Spor af Kobberkiis, Ma-, 

lachit og Jernkiis. Fölgende Notits findes hos Bradt a. 

c. P. 307); ”i Aaret 1787 er der blottet en ny Guldkiis- 

gang, strygende i Ö. og V., ved et Sted, kaldet Udsöen, 

1 Miil fra Guldverket, udenfor Almindingen, men ikke. 

langt fra Grændselinien. Denne Gang er den störste, der, 

uge Tid har været bearbeidet ved Guldverket; den har 

1 til 3 Ltrs. Brede, reen Kiis og tiltager i Dybet KON *), 

Deraf er en heel Deel Kiis udslaget, og ved en derpaa 

tada ds 
LÅ * 

3 Hvis der virkelig er at lægge nogen Vægt paa dette Udtryk, 

, saa maa der dog vel have været nogen liden Afsynkning paa. 

Gangen tæt ved Stollen. Stedet er nu ganske overgrøet 

med Skov | Lan sdg 19 APIE 
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sjort Pröve har hvert Centner Slieg holdt % til'11 Lod 
Sölv og 4, tidt I Lod Guld.” — Siden har dog denne Gru- 0,0/000 

be kun været betragtet som en Kobbergrube. (Kraft L.c. 

P. 433). Po: deg 
— Forudén disse Steder i Guldverkets District, have end- 

nu nogle faa andre været belagte med Grubearbeider, 'som 

Egnens' Beboere ikke mere vidste at paavise. — Af ét 

Situations-Kart af S. H. Madelung (Kongsberg 1765) over 

Guldkiis-Gruben og dens Omgivelser sees, at der i 2—3000 

Alens Afstand sydlig fra denne Grube, og som det heder, 

paa sammes Gang, har været 5 Skjærp, af hvilke det sön- 

dre da var afsynket 3—81 Ltr., ”hvorved nogen Guldkiis 

var bleven vundet.” — Et' andet gammelt Kart, der lige- 

som foranförte tilhörer Sölvverks-Archivet paa Kongsberg, 

men som er uden Datum og Angivelse af Forfatter, viser, 

at der ved den senere optagne Bröstad-Grube, foruden 

Prinds Fredriks- og Lovise-Gruber, endnu maa ligge én 

anden gammel Drift videre mod Vest, der har havt  Nav- 

net Ravns-Rede. Stedet er anlagt et godt Stykke fra et 

lidet Kjærn, den saakaldte Bröstad= Put, hvorhen Ravns- 

Rede og Prinds Fredriks Gange paa Kartet siges at stryge, 

- nemlig hiin i h. 47 og denne i h. 75 mg. "Endnu en an- 

den Gang sees at have været blottet i V. S. V. for Råvns- 

Rede. — Endvidere erfarer man hos Bradt (1. c. P.303), 

at der ved Moerstuen (Skydsstationen ovenfor Minde) har 

været skjærpet påå flere Steder, men at Ertserne efter 

Undersögelse å Guldverkets Pukverk 1781 fandtes saa li- 

det gehaltige, at disse Arbeider indstilledes.  Angaaende 

et Par af de, i den af Bradt anförte Beretning blot med 

Nummeéré' benævnte Gruber vidés det vel nu ikke mere, 

hvilke det har været som dermed menes; dog er det neppe 
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andre end nogen af dem, vi alt ovenfor have anfört. Det 
+ Samme maa vist ogsaa gjælde om den af Kraft (P. 483) 

omnærnte ”Guldverks-Kobbergrube.” 00 000 
- Hvad Productet af Guld og Kobber af dis Gruber 

betræffer, hvilket det vilde have været interessant her endnu 
at kunne anföre, da ere Opgaverne desangaaende aldeles man- 
gelfulde, ja fattes aldeles hvad Kobber-Udbyttet angaaer; 

Guldverket, med Afbrydelser drevet for Statens Regning 

— fun Optagelsen 1758, indtil å Aaret 1782, afgav å denne 
Tid Guld for 3,225 Rdl. 57 Skill. (Omkostningerne. vare 
i samme Tid over 45,000 Rdl.). I Aaret 1788 er der, 
ifölge Bradt (8.307), blevet udbragt 14, og 1789 7Lod 
Guld, dog, — heder det — kunde mere Guld i det sidste 
Aar været. bleven tilvirket, naar Föret havde tilladt Frem- 

kjörselen af Ertsen; — der befandtes ved sidstnævnte Aars 

Slutning 100 Tönder reen Guldkiis i Behold ved Gruben.— 

Bernt Anker skal have tabt mindst 100,000 Rål. ved disse 

Verkers Indretning og Drift: en Beregning, ved hvilken 

dog neppe moget Hensyn er. faget til Fordelene af de 

medfölgende Circumference-Rettigheder. — At her virke- 
lig intet Verk paa Guld fortjener at (drives, er vel over- 

flödigt at tillægge, og ligesaa ringe ere Udsigterne til en 
lönværdig Drift: paa Kobber. | Idetmindste maatte da gan- 

skeandre Leiesteder opdages end de hidtil bekjendte, og 
herom ;kan der neppe være noget grundet Haab. 

Som «et Appendix til disse Underretninger om Guld- 
verkets Leiesteder skal jeg endnu tilföie en Fortegnelse 
over de interessanteste af de derfra under Driften samlede 

Stuffer, der have tilhört forrige Berghauptmand Hiort og 

Bergsemiuerigt paa Kongsberg, men nu ere å. lp iseroitalar 



om Eidsvold Guldvork.:; 275 
Af den saakaldte Svitesamling: N. 2, Gueis? aldeles 

gjennemtrukken af Rödjernsteen. No. 8 0g 9, 10 og 11, 

Quarts, med traadig Malachit og Rödkobbererts. Alle disse 

Stykker synes at være fra Guldkiisgruben. 

Af Hovedsamlingen. Fra Gamle-Gruben eller Guld- 

kits-Gruben: No. 83, 123, 124 og 125, Guldstuffer, nem- 

lig af Jern lidt tingeret Quarts med indvoxet Guld og dröi 

Jernkiis. Guldet er tildeels ufuldkomment krystalliseret; 

deels er det grenet, tandet, moseformigt, dröit, alt i Par- 

tier af indtil een eller to Linier efter den störste Dimen- 
sjon. - Overalt hvor man seer Jernkisen krystalliseret, hö- 

rer den til det hexaédriske Species. Guldet er af. den.skjön- 

neste guldgule Farve; i hver Stuffe er kuns etenkelt Par- 

tie indvoxet, omtrent af 1 Linies Længde og Brede. 

No. 185. ”Den bedste. gyldiske Kiis, som brækkede 1758" 

Sil -”Gammelgruben No. 1; viser Svovelkiis i smaa 

- Partikler, tæt indspængte å Quarts. 
— 136. —Fahlerts med Svovlkiis fra No. 1. | 

— 140. "Jernskyssig Leer, som var Veiviser, naar Gan- 

gen blev borte” Gamle-Gruben Ne. 1. 

— 141. Quarts, fold af. Bödjernsteen, -deels som -Grup- 

per af smaa krystallinske Jernglandspartikler,, -deels 

som tæt, egentlig Rödjernsteen, deels som Jern- 

flöde. Denne Stuffe er anmerket at være en Pröve 

paa ”Gangstenen.” 

— 142. Hvid, strængligafsondret, dröi, dog deels ogsaa 

noget krystalliseret Quarts, — ”saadan som den dannede 

Gangen, da denne blev aldeles uædel påa Dybet,” 

heder det i Katalogen. 

— 154. Quarts med indvoxet hexaédrisk Jernkiis, og flere 

smaa Partikler af indsprængt Guld. Fra No.2 Skjærp. 
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No. 161. ”Quartsdruse med paavoxet * ”gyldisk Kis” dn *For- 

modenilig ogsaa fra denne Grube. FR jr des 908 

— 162 og 163. Traadig eller næsten tæt t Maliehit i 

Quarts, fra ee IE 

=— PE an å 5 ig E Rödjernsteek med Quaris, få] No. oå 
2 på ” 

på UTTP+ GET 

NG Nodbrs syr fotoet GEN rie sil 

— sg Rödfarvet Quarts med Svorikiis gjennemsat af 

en smal Drum hvid Quarts, hvori et idet Guldblad. 

997. Mvid, tildeels drusig' Quarts med indsprængt 

Svovlkiis og et indvoxet, ubestemt formet Partie ge 

 digent Guld af noget over en Linies Diameter. 5 

— 128. Fahlerts og Svovlkiis i Quarts; skal ifölge Kis 

logen indeholde gedigent Guld. ag 

- 1570g 158. Hvid, stænglig afsondret og drusig Quilli 

| med hexaédrisk Jernkiis og indvoxne Guldblade: 

— 160. med tandet, ufuldkommen krystalliseret 

Guld. | aa riitall 

Fra Sander-Grube: atrod sok aøg 

138." Tæt Malachit indvoxet i Quarts. 

— 139. ”Gyldisk Kiis” (hexaédrisk Jernkiis) i Quarts. 
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Thorite 1, 

opdagen og beskreven 

af 

 M. Thr. Esmark. 

 Xndsendt til Magazinet af Hr. Professor J. Esmark). 

å 4 *) forekommer saavel indvendig som udven- 

dig af en begsort Farve, sædvanlig har den et tyndt Over- 

drag af en Farve, som er noget rödligere, end Rust-Far- 

ven, udvendig er den lidet glindsende, indvendig glindsende 

af Fetglands, som nærmer sig lidt til Glasglands.  Bru- 

det er smaat fladmuskligt, Brudstykkerne ubestemt hjör- 

nede; den ridser Flusspat og Apatit, er skjör, springer let 

i Stykker, er tung = 4,63. 

For Blæseröret forholder den sig som fölger: For 

sig selv smelter den ikke, men taber den brunligsorte Farve; 

ved fortsat Paablæsning bliver den brun, dernæst gulgraae, 

'og omsider gulhvid.- | 

Af Borax oplöses den ill ganske, efterladende, 

som det synes, et lille gulhvidt Korn: Oplösningen fore- 

gaaer under svag Opblæring, og giver et gjennemsigtigt 

- Glas, der endnu meget varmt: har en grön-guul Farve, som 

ved Afkjölingen taber sig i en svag guulgrön. Ved en större 

Tilsats af Borax bliver det gjennemskinnende. — 

Med phosphorsur Natron oplöses det kun lidet, dog 

modtager Glasset en svag. blaa-grön Farve, og bliver stærk 

gjennemskinnende. 

*) Navnet er taget af det nordiske, mythologiske Gude-Navn Thor. 
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Med kulsur Natron giver det smeltede Forsil et brun- 

gult uigjennemsigtigt Glas i Form' af Slagg. 

— Med Salpdemkge en rödlig: Adfarvning til Borax- 

Glasset. 

Dette Mineral, som: kun ydérst sjelden findes, fore- 

kommer deels i kugleformige Stykker af. neppe en-Valdnöds 

Störrelse, deels i flade Brudstykker i et forvirret Leie af 

forhærdet Talk i Syenit-Formationen paa Lör-Öe ved. Bre- 

vig i/Norge, og:hvor dertillige findes Blyglands; Molybden 
og: et tinnholdigt Minéral, hvis ubetydelige: Qvantitet hid> 

indtil ei har: tilladt nogen nöiagtig Undersögelse. | 

Ifölge Hr: Professor Friherre Berzelius, som i samme har 

opdåget-den nye Jordart'Thorjord, indeed dette Mineral 

Thorjord . ++ > ST9L.- 

Kalkjord. . > ++ 2585 

Jern-Oxyd . . > 8,40: 

Mangan-Osyd . + 2,89: 

Talkjord: . ++ ++ 0,36. 

Uran-Osyd: » . LoL 

Blye-Oxyd . . . 0,80: 

Tin-Oxyd: +++ 001. 

Kiseljord:. +++ 18,98. 

Våndi1iin.s0. anlrsldQ 90: 

Kakong.so. 2d karet UG 

Natron's åa 200 d0 200 OJ 

Leerjord . . ++ 0,06. 

Uoplöst Steen-Pulver 1,70: 

Fabet. 20400000 0,40. 

100,00: 
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Analytisk Opgavc, 

oplöst af 

B. Holmboe. 

Nix den af Abel brugte Methode, ved hvis Hjælp 

han har beviist Umueligheden af algebraisk at oplöse den 

almindelige Ligning af 5te Grad*), anvendes påa Lignin- 

gerne af 2den, 3die og 4de Grad, saa kommer man paa 

den mest directe Maade til disse Ligningers Oplösning. 

Ved denne Methode finder man nemlig de Rodexponenter, 

der i Rodens Udtryk nödvendig maae forekomme, og i 

denne Henseende visse Bestemmelser ved den Form; som 

Roden maa have, hvis Ligningen er algebraisk oplöselig. 

Dersom de Relationer, der maae finde Sted mellem An- 

tallet af Ligningens Rödder, og de i Rodens Udtryk fo- 

rekommende Rodstörrelser, hvilke alle ere rationale Func- 

tioner af Rödderne, algebraisk kunne opfyldes, saa er Lig- 

ningen oplöst.. Ere disse derimod indbyrdes modsigende, 

hvilket er Tilfældet ved: den almindelige Ligning af Ste 

Grad, saa: ér Ligningen ikke algebraisk oplöselig. En væ 

sentlig Deel af. denne Theorie handler om Bestemmelsen 

af almindelige Former for Functioner af et givet Antal 

Siörrelser, der, naar disse ombyttes med hinanden paa alle 

muelige Maader, faae et bestemt Antal Værdier. Saale- 

å Å Indrykket i Crelles Jousal får die reine und irene 

Mathemathik. lster Band, lstes Heft. 
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des indeholder Abels ovennævnte Afhandling Bestemmel- 

-sen af en almindelig Form for en. Function af 5 Störrel- 

ser, der har 2 Værdier, Beviis for at ingen Function af 

5 Störrelser kan have 3 eller 4 Værdier, samt Bestem- 

melsen af en almindelig Form for en Function af 5 Stör- 

relser, som har 5 Værdier. Den Sætning, at ingen Func- 

tion af 5 Störrelser kan have & eller 4 Værdier er först 

beviist af Ruffini. Senere har Cauchy beviist den almin- 

«deligere Sætning, som indbefatter den anförte af Ruffini, 

-at ingen Function af = Störrelser kan have et Antal for- 

skjellige Værdier, som er större end 2 og mindre end 

det störste Primtal, som = indeholder. Dette Beviis er 

optaget i Abels Afhandling. Vil man anvende Abels Me- 

:thode paa Oplösningen af den almindelige Ligning af 4de 

'Grad, saa vil man finde, at dette udfordrer en almindelig 

Form for en Function af 4 Störrelser, som har 3 Vær- 

dier. Da jeg ingensteds havde fundet denne Form, maatte 

jeg först söge den, og denne Undersögelse ledede mig til 

Oplösningen af fölgende almindelige Opgave: 

v være en Function af m Störrelser, X;, Xs X3 +++ X pr 

Naar disse 7 Störrelser ombyttes med hinanden paa alle 

muelige Maader, antage Functionen v m førskjellige Vær- 

dier, v1, Va, Va +++ Vi: U være en ånden Function af 

de samme Störrelser, og antage ligeledes n forskjellige 

- ombyttes med hinanden paa alle muelige Maader. Dersom 

en vis Ombytning forvandler v, 

me Ombytning at forvandle 4, til Ug: Naar Functionen 

til v4, saa antages sam- 

v er given skal den almindelige Form for Functionen u 

bestemmes. | 
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sin Oplösning) Man:sætte fölgende n Ligninger: 

ut ut uyt..t uk, 

v14 +0y04 Av54 Job =Kg 
1) vu, -viu, + v2u, +- . st viy == k, |- £-n | 

| 0. 8. V- BRBILG 

vu ett - der 2 v,"3u, $a: +v, url mag 

saa ere ky, kjyka, +-- «kg symmetriskeF'unctioner. Nu være 

HOT Sue) Er 

vavs t- vara | - ur" n-1 ES %2 ( 

2 OG JJ en E=—3 PR ar å 

0. 8. V. , pg pk dkand 

KA PO —+ 2 See > 

5 aa re åp på Bg,» Sn: 1 symmetriske. Functiöner af Va) 99 ! 

vå- +% å og n man har identisk, Ge der ar eg 
å me, måte, e åte, 2 0457. 

4 (0r0,) (0,9) Pr Da)»+. (0-0 i ee 

o van La EE TE hør EF Qmila 

* ta OE ad 

O. 8: Venr 4 

v Al 3, D eg S20n tal 234, eg 3 == 

PG 

Multiplicerer man den förste af Ligingerné (1) med” 

dø den ånden med 5n-2, den tredie med"8n-3/0.". 
. den næst sidste med $1,00g den sidste: med 1, -0g inan 

paa begge Sider af Lighedstegue tager Summigpg, af. der 
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udkomne mfagtenieg saa faaer pe 

gerne (8), : «> NG 

ee == KJE) mA å VER 901 ry LAN > ar] 

kn-1+51tn-24 5 kjøt ts Sn-2 å vit 
altsaa 

= 

NER å Zi i eid 

af 

Pune 
m 7 

åå kat tr sik atten elt rd de 
HH 4 == — 
ad et v åt 2 ør pi hr ar 

ne 

ay 
$£83 

Sættes PR ov Eve 2 
vi 0, +o, +- 0 abag ; & ; | 

v102+ 9,05 -- ”n-17n TE AT å sd (2 

5) vivavst+ EE =b3 G åk K 
DEE | * rå 

(71723. Va ig : 
LG 58 po 

saa ere Er E: EE: SG Å Å symmetriske Funetioner af: Xn Xn 

OE Substituerer man i Ligningen (4) Værdierne for 

Ide Sar 5,: 81.1. taghe Gr Ligningerne (2, og - derpåa | af 

den udkomne Ligning og de-n-1 förste af Lign zningerne (5) 

eliminerer v., Vg, Vay++V,, Saa faaer man for u, folgende 
3 : i 

X Form: - PR GN 18 JR å id Fa) Kå 

1 | 
- 2 Fa ee øk An AM ) 

ps EE T. Ag 
| 99 +95; + ED + da 104" R 

| hvor p,s Ps Pa» - *Pn-1, 9091>92>-* Jn.y Ere symmetriske 

Functioner af. Elementerne x1, Xa, Xgee+ Xgpolgitlull 

Sætter man for Kortheds Skyld,p, +p104 +p201*rH-+4es" 

Pn-49i" T=A0osghap, pike KØ, kiler oaklie så 
F(ö,), saa er : nå dø 18300 809 
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oi 1 KLA 4 gi UP * 

å F(v) 
Multiplicerer man denne Bröks Tæller og Nævner med 

F(v,). Fond Fey die Fv), saa faaer man: 

He): rd dg Fo.) Fo = 

Nu er fo ay + FU, ae pa og symmetrisk 

Funetion af Vay Var Va, »> Dj, altsaa en heel Function af 

S75829 8354+5,1* Men erre dåps Störrelser ere hele. Func- 

tioner af /,, Å ly, sol 1 OG vis Altsaa er fv). F(o,). 

Fv.) FO) en heel Function af v, og af symmetriske 

Functioner af Elementerne. Nærvneren er en symmetrisk 

Function: af Elementerne.* Altsaa Jaaer Go fölgende Form: 

u="0+n%, +70, +730,3 G «ro 

7 ere symmetriske Functiouer af Ele- hvor TE 

menterne. Af Ligningerne 6) har man identisk, 

ee ET 
E  Multipliceres denne Ligning. efterhaanden und PR 9,3 ' 

vjSaiø Pr, saa fager” man (p-n+1) Ligninger, af hvilke 

man efter Ordenen finder pp HE TT ydpjkb ud- 

trykte vr igen, kj + kv, +kgvi2 ++ 

Kr, si hvor kg, kjykg +kjg ere symmetriske Functio- 

ner. Man kan altsaa af Værdien for =, bortskaffe alle 

Potentser af. Vy som ere höiere end den (n-Bte, hvorved 

man fager, naar man 1 skriver i u istedetfvr et og v istedet* 

for vj: 9) v-vsdeg 

(6) TE Jr 2 EE E 

H 2 
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hvor 74, 715 72 ++71.] €re : symmetriske Functioner af Ele- 

menterne, og Kø er sååledes löst. 
n 1.5 % 

<> Ms : vi å Led PE VE: nu å 
ØP % i h ny Q å! LE Ei å 15% pptloilold 

& 

Exempler.: = Salt TER 

1 Ex. Er nå saa er v=(rxa Mr). (3,-x m) 

(%2-X3) «-(%-1% SR en Function af m -Störrelser; der har 
å 

2 Værdier. Altsaa er u=ro+rj0 | en almindelig 5 Form 

for en Function af m Störrelser, der har 2 Værdier. 

"2 Ex. Betegner Å hvilkensomhelst ie EE. 

$ion af m Störrélser, saa er'v =k-x en Function af sn 

«Störrelser, der har m Værdier, naar x er Avilketsomhelst 

af Elementerne. Altsaa er Å 

fis L0 +r (Hq-x) trente. å gå ør kat 

en:almiadelig Form for en Function af.m Störrelser, dér 

har m Værdier. Man seer let, at denne om for u ved 

Reduction kan bringes til Formen, 

u=mtrstre ttragtt 
hvor 2.5215 Pa: p m-1 ere symmetriske Functioner. å Sæt- 

åå TØV 

tes her m=5, saa faaer u den samme Form, som Abel 

paå en fra den anförte aldeles forskjellig Maade har fundet 

som 'den' almindelige Form for en"Function af. 5 pe på 

sen, dér;har > Værdier." 4 "4 obo sa0bh<0 votte ape 

++ 8 Ex. - Functionen v— duer er en Function 

af 4 Störrelser. som . har 3 Værdier, altsaa. er Ba 

pT | u="r9 tr, 040", > AP M 

en almindelig. Form for en Function af. 4 Störrelser, som. 

har 3 Værdier. Dette. sidste Exempel, er det eneste, man 

hidindtil kjender paa en Function, der har færre Værdi- % 

er end Elementernes Antal og flere end, tor ask! (1) 
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- «Lagrange og Vandermonde ere, saavidt vides, de förste, 

som have behandlet Functioner af flere Variable med Hen- 

syn til det Antal forskjellige Værdier, de kunne faae, naar 

man ombytter disse Variable med hiuanden. Ruffini og 

Cauchy have senere fornemmelig udvidet denne Lære, og 

den sidstes Resultater udgjöre en væsentlig Deel af den 

Grundvold, paa hvilken Abel har bygget sit Beviis for 

Umueligheden af den algebraiske Oplösning af den almin- 

delige Ligning af dte Grad. Da denne Lære saaledes er: 

af væsentlig Anvendelse i de algebraiske Ligningers 'The- 

orie, ja paa Videnskabens nuværende Standpunct maa an- 

sees for aldeles nödvendig til deres grundige Behandling, 

saa vil ovenanförte lille Bidrag til sammes Udvidelse maa- 

ske ikke være uden Interesse for Mathematikerne. | 

XIII. 
Naturhistoriske Notitser. * 

Fra en n Reise, foretagen i Sommeren 1833. 
Eg OEP il 

Stud, medie: H. Rasch. 

| Fer et uforudseet Ophold  tiltraadte vi *) vor 

Reise d. 2 Juni, da vi med en Agent ler til Chri- 

* Denne Reise udförtes af Hr. R. i Forening med. Stud. juris 

Chr. Pla tou med Understöttelse fra det til naturvidenska- 
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stiansand, hvor vi agtede at begynde vore Undersögelser. 
Paa denne Vei, som vi tilbagelagde i 4 Dage, iagttoges og 

såmledes kun lidet. Iméllem Idjernet og Dröbak vår'paa 
en temmelig lang Strækning Havet opfyldt med en Mæng- 

de Maneter, Medusa capillata, som alle svömmede i 

en Retning med Strömmen ind ad Fjorden. * Det var: 

latter unge Individer fra 1—5 Tommer i Gjennemsnidt, og 

de slimede rödfarvede Traade, som hos de större omgive 

Mundaabningen, vare her knapt synlige. Disse Dyrs Irri- 

tabilitet er vel ringe men dog tydelig nok i denne Alder, 

da man derimod hos de Udvoxne knapt deraf bemærker * 

noget Spor. Ved Bryggen i Dröbak fandt vi Actinia- 

plumosa siddende paa Træverket. Da vi om Morgenen 

seilede forbi Fildtvedt, hörtes den charakteristiske Sang 

af Sylvia rufa. Jeg nævner det her, fordi denne Art ef- 

ter den fortjenstfulde svenske Zoolog Professor Nilsons 

Opgivende ikke findes i Norge söndenfor Dovre, hvorfor 

han troer, at den foretager sin Vandring gjennem Finland. 

Dette forholder sig imidlertid ikke saaledes; thi jeg har 

ofte: truffet den her i Nærheden af Christiania, hvortil 

den ankommer nogle Dage för Sylvia Trochilus, hvem den 

meget ligner, men adskiller sig allerede i Frastand fra 

denne ved sin Sang, som den dog paa sin Vandring sjel- 

den lader höre. Den opholder sig ikke om Sommeren i 

Omegnen af Christiania, men jeg har paa den Tid fundet 

den paa Toten og Ringerige. I vor botaniske Have har jeg 

skudt den den 21de April. å 

EE EE 

belige Reiser i Fædrelandet af etg til Vusvskiffol 

tels Disposition stillede Fond, 
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+biøImellem :Tönsberg og Frederiksværn saae vi enkelte 

Flokke af. Ahser torqvatus og Anas mollisima; Uria 

Grylle hyppig; men Troile blot en eneste Gang.  Slerna 

hirundo og Larus canus vare almindelige. - Ved Fiesund 

imellem Österriisöer og Arendal fandtes Corinna sqvamata 
i Mængdes siddende paa Fucus vesiculosus og serratus. 

Ved Arendal, hvor vi opholdt os nogle Timer og besaae 

Qmeguen, fandt jeg Dentaria bulbosa og Iberis nudicau- 

dis. Ved Indseilingen til Grimstad forekom Medusa au- 

rita i ligesaa stor Mængde og aff samme Störrelse, som de 

omtalte Maneter i Christianiafjorden, hvor denne Art er 

sjelden. — Denne Art synes at afficeres af de anbragte 

Stimuli å en endnu ringere Grad end M. capillata. Asci- 

dia plumosa og undata fandtes ved Bryggen; den sidst- 

nævnte fæstet til Fucus vestculosus. Her fandt vi ogsaa 

en Holidia, der vel i Adskilligt kommer overeens med 

Doris Bodoensis Gunnerus (Act. hafn.), Eolidia Cuvieréé 

Lam. Doris pappillosa, Gmel., men da den i væsentlige 

Charakterer er afvigende fra den ovenciterede, vil jeg her 

tilföie en nöiagtig Beskrivelse. 

Dyret er, naar det kryber omkring, næsten 1 Tomme 

langt og over £ Tomme bredt. Foden er kortere end 

hos de övrige Arter af. denne Slægt, blandt hvis Cha- 

rakterer Lamarck anförer corp. postice attenuato acu- 

tum; men hos denne Art er den tværafrundet og kor- 

tere end Legemet som oventil er stærk convext og æg- 

dannet, af en melkehvid Farve. Siderne ere besatte 

med talrige, noget over 1 Linie lange Gjeller, af en 

graagrön med Guult marmoreret Farve. Disse Gjeller 

sidde i 10 skraalöbende Linier, ere noget fladtrykte og 
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bredest paa Midten. Anus og Genitalabaingen ETER | 

paa höire Side og fortil tæt ved hinanden i en siærk 

ophöiet Vorte. Mundaabningen i Enden :åf': den * tyk- 

ke kjödede Snabel danner, naar den lukkes; en Tvær- 

spalte, men naar*den aabnes, er den rund. * Föletraa- 

dene ere 4, hvoraf de forreste ere de længste: ud- 

strakte 21 Gang saalange som Gjellerne, glatte mod En- 

den tilspidsede og af samme Farve som Gjellerne. Man 

seer Spor af Öine ved den indvendige Side af de baå- 

gerste Föletraade. Dyret bevæger sig paa samme 'Maa- 

de som de övrige Samslægtninge, enten ved at krybe om- 

kring paa sin Fod, eller ved at svömme omkring i Vand- 

skorpen med opadvendt Fod, saaledes at dennes Flade 

er aldeles tör og danner en flad Fordybning, som et 

Slags Baad, hvorved det övrige Legeme holdes oppe. 

vom Bolis Cuvierii giver Lamarck fölgende Diagnosticon. 

E. corp. subovato, supra lamellis serialibus deorsum åén- 

cumbentibus , tentaculis 6. Mai seer; at den å Form og 

Gjellernes Stilling kommer overeens med den beskrevne 

Art, men afviger i Föletraadenes Antal: åa 53 9idili 

En anden Eolidia, som efter det af Lamarck opgivne Art- 

mærke påsser ret. vel til vor, er E. perégrina, corpore lacteo, 

éirrorum er fusco coeruleorum in dorso seriebus decem. 

Den af os fundne kunde maaskee syn pipe 

Diagnosis. Å 

4 Holidia corpore ovato, pede postice senk nn 
arum ex glauco-flavescentium in dorso seriebus decem, 

tentaculis 4. ; danssk 

Paa Haaöen i Vest for Grimstad fandtes Allium ure. 

sinum og Bellis perennis. En Lods fortalte, at han samme 

Dag (Ste Juni) havde seet en Flok af Anser torqvatus. 
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(Gaul); og vare disse efter hans Sigende de sidste af de 

talrige Skarer, som drage ee Kysten; thi senere end 

Ste Juni sees de aldrig. | 

I Christiansand besaae vi Skolesamlingen, som ved 

afdöde Biskop Munchs Foranstaltning paabegyndtes, men 
son, da 'den'skal underholdes ved private Bidrag, og ingen 

Naturkyndig ordner de indkomne Naturalier, formodent- 

lig ikke saasnart vil skride videre fremad. Den ver 

ogsaa ubetydelig og mangler Locale, men besidder dog 
adskillige ret smukke Kunstsager og Naturalier, hvori- 

blandt nogle Spiritussager, f. Ex. Echeneis Remora, Co- 

luber elegans; Python Tigris udstoppet; nogle Klædnings- 

stykker fra Sydsöe-Öerne, gamle Drikkehorn og Urner o.s. Y. 

Paa en: Excursion til Öxöe fandtes Rhodiola rosea, voxen- 

de lige ned ved Strandkanten, Hedera helir, Ilex aqvi+ 

folium,' Lonicera Periclymenum. En enkelt Tyv-Jo, Le- 

stris parasitica, bléve vi vatn men lykkedes os ikke 

at erholde den. | 

Vor næste Station var Nye-Hellesund, 2 Mile fra 

Christiansand; men da Veiret under vort Ophold her var 

régn- og stormfuldt, blev vort Udbytte kun ringe. 

Den voxne mandlige Deel af denne Udhavns Beboere 

vare ude paa Makrel- og Laxefiskeriet, saaat vi savnede 

den nödvendige Understöttelse paa vore Excursioner. Be- 

roe: infundibulum, og Medusa aurita vare almindelige. 

Den Förstnævnte kommer Maneterne nær ved sin yderst 

ringe Sensibilitet, og sin lösere Structur.  Echinus Sphæ- 

raog saratilis, hvilke-ikke ere særskilte Arter, men blot 

Varieteter af Echinus esculentus, forekom hyppigt og skaf- 

fede mig en forönsket Leilighed til paa dem at observere 

de for Parasiter udgivne Pedicellarier, som flere af de 
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nyere Naturforskere ere tilböielige til.at ansee for Orga- 

mer af det Individ, hvorpaa de findes. Imidlertid har 

deres förste Opdagers, 0. F. Millers, Autoritet skaffet 

dem Plads i Systemerne blandt de selystændige Væsener; 

en Plads, som de vistnok ikke fortjene. De: Grunde, 

der motivere en saadan Udelukkelses-Dom ere fölgende: 

I) er deres Vitalitet aldeles afhængig af det Individs, 

hvorpaa de findes. Denne lagttagelse havde jeg ofte An- 

ledning til at gjöre, og enten jeg saa lod Dyret mangle 

friskt Vand, 'eller ogsaa ved mechanisk Vold tilintetgjør- 

de dets Liv, blev Resultatet, at Bevægelsen hos Pedicel- 

larierne ophörte næsten lige saasnart, som Bevægelsen af 

Dyrets Tentakler og dets Pigge; dog kan det ikke næg- 

tes at de, afrevne fra Dyret, endnu i flere Timer yttrede 

Spor af Bevægelse; 2) staaer deres Störrelse å et bestemt 

Forhold til Individets, hvorpaa de sidde. Jeg undersögte 

Exemplarer fra en Nöds til en Spölkums Störrelse, og 

fandt altid denne lagttagelse stadfæstet; 8) have de for- 

skjellige Former af disse Organer, som Miiller anseer og 

beskriver som særskilte Arter, sit bestemte Sæde; 4) ér 

deres Form, Structur og Bevægelsesmaade saare ulig de: 

övrige Zoophyters. Jeg vil her blot gjöre opmærksom 

paa de saakaldte Fangarmes bladige Form, og at de i sit 

Indre ere kalkartede; at den saakaldte Stilk ligeledes er* 

kalkartet, og ved sin Basis, i det mindste hos nogle, ty- 

delig articulerende med Söborrens Skal, paa samme Maa- 

de som dens Pigge, og synes at staae i en ligesad nöie: 

organisk Forbindelse med dette som disse; ligeledes at 

Pedicellarien ved anbragt Irritation ikke synlig trækker sig: 

sammen, og at den ikke bruger sine Arme til dermed at fange 

de Smaadyr, som ofte komme i dens Nærhed. Dersom man 
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irriterer Dyrets Hud, böie Pedicellarierne i den nærmeste Om- 

kreds sig öieblikkelig mod det irriterede Sted; 5) har ingen 

Naturforsker kunnet paavise Pedicellariernes Forplantel- 

sesmaade, enten den skeer ved Æg eller Skud, noget som 

man dog med Lethed har kunnet komme til Kundskab om 

ved Dyr af. samme, ja af langt ringere Störrelse end disse. 

ldet jeg af foranförte Grunde, hvortil om fornödent gjor- 

des, endnu kunde föies flere, maa ansee Miillers Pedicel- 

larier for Organer, der efter min Formening staae paa 

Overgangen mellem Tentakler og Pigge, eftersom de have 

Noget af begges Structur, staaer tilbage at vise hvilken 

Rolle de som saadanne have at udföre i. Söeborrens dy- 

riske Öconomie. Denne Opgave vil jeg imidlertid ikke 

indlade mig paa at löse; og naar jeg derfor kalder dem 

den udvendige Huds Respirationsorganer, da er dette 

kuns hypothetisk, uagtet de Grunde, som kunde anföres 

for denne Paastand, ikke vilde mangle Sandsynlighed. 

Foruden de af Miller i Zoologia danica beskrevne og 

afbildede 8 Arter findes paa Echinus saratilis endnu en 

fjerde Form, som adskiller sig let ved sine smukt tande- 

de Lapper, og kunde charakteriseres capitulo trilobo, lobis 

saget collo tereti æqvalibus. | 

En femte Form, som Lamarck beskriver dad Navn 

af. Pedicellaria rotifera, rotam dentatam referente, pedi- 

- eello nudo, synes mig tydelig at vise disse Organers Over- 

gang til Tentakelformen. Foruden Artsmærket giver han 

fölgende korte Beskrivelse. 

Le pedicule, long de trois lignes, roide et un peu dur, 

soutient, å son extremité, un plateau orbiculatre horizon- 

tal, dentelé, divisé en EE så ayant une ouverture 

auw centre. 
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Af Ceratophyter vare Stipula ramosa' r (Sarsy; Tubula-' 

ria ramosa, Sertularia abietina og geniculata, Flustra pi- 

losa, membranacea, pulvinata og dentata hyppige. 

Af. Aetiniæ fandtes 4. undata, plumosa og rubra, 

Af Fugle bemærkede vi her Numenius arqvata, hvoraf. 

8—4 Par havde sit Tilhold paa Öerne i de. derværende 

Moradser. Lestris parasitica saae vi daglig forfölge Ter-: 

nerne og den lille Maage (Larus canus).— Larus fuseus 

og glaucus forekom sparsomt. - Colymbus septentrionalis, 

Anas Boscas, crocia, fusca, Mergus Merganser ligeledes. 

Endnu saaes enkelte Hanner af. Anas mollissima. 

De omtrent 3 Uger gamle Unger af Numenius ar- 

qvata havde et kort, næsten umærkelig krummet Næb og 

uforholdsmæssig store Underextremiteter. Disse Fugle 

ere meget forsigtige og vanskelige at komme i Skud. 

— Fiske kunde her ikke gjöres noget synderligt. Uå- 

bytte af formedelst Fiskernes Fraværelse. -Labrus line- 

atus, Norvegicus, exoletus, carneus, Gadupollachius, virens | 

og callarias vare de eneste, som vi der saae fiskede. 

Nye-Hellesunds-Öerne bestaae af bratte Klipper og å 

det Indre af. Myrer og Moradser, overgroede med Myri- 

ea gale, Vaccinium uliginosum, Erica tetralir , vulgaris; . 

Andromeda polyfolia; Cornus svecica, Pingvicula vulgaris. 

Drosera, Eriophorum, Narthecium ossifragum og Salices. 

Mod Havet paa de mindre vandsyge og frugtbarere Ste- 

der 'voxte Laserpitium latifolium , Ligusticum seoticum, 

Convallaria Polygonatum, Teucrium Scorodonia; Sedum 

rupestre, anglicum, Hypericum pulchrum, Sanicula europæa, 

Digitalis purpurea, Fedia olitoria, Polygala vnlgaris, 0:fli 
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Dex Aquifolium, Hedera Heliz; Lonicera Perichymenum, 
Hiburnum -Qpulus , Rhamnus Srangula, ee cotonea- 

ster vare her Almlirip Lige. | 

Paa Alger er Huset rigt, og blandt disse har j jeg an- 

mærket Laminaria saccharina, digitata, Sporachnus aculea- 

tus, viridis, Turcellaria lumbricoides ; Chordaria flagelli- 

Jformis Himantalia lorea Lyngb., Lichinia confinis, Deles- 

seria sangvinea, sinuosa,. alata, Sphærocoecus laciniatus, 

Brodiæi, å membranifolius, å rubens , Chondria pinnati ida» 

«««Som en ornithologisk Mærkelighed anfores; at, uagtet 

disse Öer henhöre til de sydligste å Norge; besöges "de 
dog de fleste Vintre af en stor Mængde Ryper. > Detté 

bliver vel det sydligste Punct paa Scandinavien, og maa- 

skee i det vestlige Europa, hvor man finder denne Art; 

nemlig Tetrao subalpinus, Nilson, albus, Meyer; thi Fjeld- 

rypen findes ogsaa paa det sydlige Europas'Alper f. Ex. 

i Sehweitz og Tyrol. Berse scoticus gales: er vistnok 

ensefen Art. FÅ MSR! Deset 190 DE 

Paa vor Reise fra Nye-Hellesund til Mandal viste 

Larus Juscus sig temmelig hyppig. Ved Indseilingen til 

Mandal overraskedes vi af den uhyre Mængde Terner, 

som der holdt sin Jagt efter Sildeynglen, som gik op mod 

Elvemundingen i en usædvanlig Mængde. Aarsagen der- 

til var formodentlig, at Vintersilden i Februar Maaned 

var gaaet om Næsset og var kommen lige til Mandal, og de- 

res Afkom var det nu, som tillokkede disse tallöse Skarer. 

ikke alene af Terner og 'Maager, men ogsåd af Lyr og 

Sei; thi disse tvende Torskearter fangede” nu i usæd- 

pe Mængde. Far afelrgåd dreper | 
rd ; 5 W- pr må å ac 

oa 3 Nr er dal F VE < * sr 
DIG ELDST MEG > BE 
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«Fra Mandal gjorde vi næsten daglige rsiindnnendsd od 

til Öerne baade i Öst-og Vest. - Denne Exn er å ornitho- 
logisk Henseende interessant, og gode Oplysninge: er- 

holdtes af Foged Heiberg, en ivrig Jæger, og. Apotheker 

Lexau, som selv puler en Fuglesamling» De mærke- 

ligste Fugle, som "denne indeholdt, vare Rallus -agvatieus, 

der om Vaaren ikke skal være sjelden der, hvilket j deg 

stuttede af at 'Apothekeren var i Besiddelse af tre Skind 

af denne sjeldne Art; Anas elypeata (føæm.), hvoraf j je 

forhen har seet et eneste Exemplar, skudt i Nærheden | 

af. Christiania 4.1828. :- Den: forekommer - vistnok ogsaa 

yderst. sjelden i det sydlige Norge, og vist-aldrig i det 
nordlige, ei heller finder jeg den anfört nogensteds af 

- norske Forfattere. -Charadrius Morinellus er PG 

om Vaaren paa de spirende Agre. å 

«Det lykkedes os at erholde tre $ikempinteit af PG 

stris Paget, der, ligesom alle vi hidindtil havde: seet, 

— vare: eensfarvede: Nilson antager disse for Hunner, men 

allerede den Omstændighed at ingen med hvidt Underliv 

vare komne .os tilsyne,, opvakte Tyvivl i denne Henseende, 

hvilken ogsaa ved Aabningen af de skudte Exemplarer 

bekræftedes; thi det befandtes, at. de tvende vare Hanner, 

Det synes som om det hvide Underliv, og. Halsbaand först 

tilkommer Individerne af denne Art, naar de, ere  blerne- 

flere Aar gamle, .og maaskee endog ikke da alle; men de. 

maae heller ansees som en Varietet, og at Hunnerne. ogsaa 

På have denne, Farve, forsikkre baade Boie og Esmark, som, 

have. havt Anledning til at iagttage disse. Fugle, i deres; 

egentlige Hjem: den nordlandske Skjærgaard, At. en an-, 

den Art af denne Slægt, hvorom Nilson yttrer Tviv), 08-. 

saa, men yderst sjelden, forekommer ved de norske Ky- 
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ster, dérom blev jeg overtydet om Hösten 1828 ved at er- 

holde et Exemplar, 'der å alle Dele stemte overeens med 
Lestris  pomarina (TYemmiiie: M. 4. "Orn).  Foged Hei- 
berg fortalte, at Varieteten med'det hvide Underliv kun 

lader: sig see'om' Vinteren. > 

' «Paa Skjærene ud niod Havet saae vi for förste Gang 

Anthus rup:stris og skjöde nogle af dem. "Den er éndog 

i Frastand let kjendelig fra sine Samslægtninge ved sin 

möfke Farve og större Udséende. I si Sang ligner den 
Anthus pråtensis , 6 ligesom denne stiger den först lige 

op i Luften og sænker sig syngende med 'udbredte ' ube- 

vægelige Vinger sagte ned paa samme Klippestykke, hvor- 

fra den er opstegen. > Den ér vanskeligere at komme : i 

Skud end de övrige af'samme Slægt. | 

Larus glaucus (Linn) og fuseus saaes nu og da, men 

ikke i og nogen 'Mængde. En toaårig  Larus marinus , som 

vi 'skjöde, var den eneste åf denne Art, der kom os til- 

syne, Vi erholdt "nogle Hun-Ederfugle;' thi Hannerne' 

våre nu ållerede drågne tilhavs, og lade sig ikke igjen seé 

förend i i September, hvorimod 'Huniierne ikke sjeldent 

fandtes enten udrugende sine Æg, ellér ogsaa paa Söen 

svömmende omkring med siné. nylig udklækkede Unger.' 

Denne Fugls Livskraft er isandhed forbausende, 08, med 

Undtagelse. af Anas' Jusea og Lommen; har jeg ikke nö>* 

gensinde truffet paa saa skudhaarde Fugle. Selv Skud 

affyrede i kort Afstand Fformaåede* ikke at dræbe dem, 

dersom de ikke bleve* irufne i Baghovedé ét eller Hålsen, * 

saaledes at Rygmarven blev overskudt, 'og selv efter at 

Hov feet var knust; vedbleve dog Bevægelserne ofte. 2 Time 

senere. Det er ellers | en lagttagelse, Jægeren ofte. har 

Anledning til at. gjøre: at "en og samme' Dyrearts Livs- 
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kraft er höist ulige til forskjellige Aarstiders: og-,at. den- 
ne, forögede Livskraft beroer paa den forhöiede: Virksom< — 

hed: i den hele Organisme; som finder Sted, under Par: 

ringstiden, kan vel ikke: betvivles.. At Söfuglene; især 
Dykkerne, ere mere seiglivede end Landfuglene, beroer-vel 

gidels. paa deres; tættere. Fjæderbedækning,, men dog, ef- 

ter min. Fonmeninga endt, mere. pa dere ae innse 

| gut vilsbaott tol bosted 
aat, Bt. eneste, dan, af Ve ml eg viste, sig å Nær-, 

heden. af Byen, men lod: sig ikke. komme i Skud. Tota- 

nus ,calidris og hypoleucos ,, især . den; |, sidste, vår hyppig, 

lunge PRRA, Elven»; leden Haliqotos. 8 saae å. daglig ved 

nere. kr. Hades. pk fet Hasdele men Stær. apr 

nus vulgaris) i stor Mængde., '1) ov sving svin 

. Foged Heiberg; fortalte, at Waldsneppen,. Scolopax; 

Rustizola (norsk: Rugde) i strenge. , Vintre opholder. Sig, 

ved. Byen paa Gjödselhobene, i men sees ikke om ;Somme». 

ren, hvilket OgSaa er overensstemmende, med hvad Stud. v 

jur. Lund fra Farsund. har berettet, at han nemlig: I bløt; 

har seet denne. Fugl ved; sidstnæynte . Sted om, Vin 

ved. Kilder, som ikke. tilfryse:, Man. kan. deraf slutte, 

en Deel overvintre ved. Norges. sydlige. Kyster».. Det oter 

me skal. være Tilfældet i Skaane,, hvis Klima omtrent er; 

lig. det. sydlige. Norges, . som . vel. endog formede Ist. det. 

aabne Havs Nærhed har endnu, mildere, Vintre. Jeg. har. 

selv seet. Waldsneppen. falbydes paa Christianias Tory å. 

de förste Dage af December iblandt Hjerper, og for at. 

ikke. det. lange, Næb, skal gjøre dem kjændelige, blandt, 

disse, afhugge Bönderne Næbbet, lige. yed Roden; thi selv. 

ansee, de denne, Å Vdlandet saa, höit. skattede, Fuglyfor A 

MTT n: vi 
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uspiselig, og regne den, ligesom Uglen og Natteravnen, til 

de saakaldte Troldfugle. 

Om Bfterhösten og Vinteren skal Skarven (førmo- 

dentlig den store, Carbo cormoranus, eller maaskee begge 

Sorter) forekomme hyppig, paa hvilken Tid ogsaa Hav- 

Sulen, Sula alba, men dog kun sjeldent, viser sig. | 

Et interessant Skuespil fremstillede sig for os, naar 

vi om Aftenen vendte tilbage fra vore Excursioner, og 

vare komne i Nærheden af Elvemundingen. Da Veiret i 

Almindelighed om Dagen havde været stormende, var Söen 

uagtet de stille Aftener dog i Oprör, og da det aabne 

Hav fra Sydvest her slaær ind, reiste sig herlige Bölger, 

som skummende og drönnende væltede sig ind paa den 

lave Strandbred, medens det længere ude mod nogle 

Smaaskjær kastedes höit i Luften som skinnende hvide 

Skumstötter. | | 

Scenen oplivedes særdeles ved de tallöse Sværme af 

'Terner, som under idelig Skrigen dreve deres livlige 

Fiskejagt. Længe förend vi vare ankomne til deres egent- 

lige Jagtplads, saae vi dem skareviis trække os forbi til 

deres Hvilesteder, alle med en liden blank Sild i Næbbet, 

hvilket forhindrede dem i at istemme deres sædvanlige 

skarpe og ubehagelige Skrig, som nu forvandledes til en 

dæmpet, ikke ubehagelig Flöitelyd. | Uagtet den Mængde, 

vi havde seet trække os forbi, var alligevel Antallet af dem, 

som endnu fiskede, saa stort, at de syntes at danne Skyer, 

der i en ubetydelig Höide svævede over Bölgerne, og fra 

hvilke de efter deres Bytte nedstyrtende Fugle lignede 

store Sneflokke, der faldt ned fra Skylaget. Pludselig 
hörer man et gjennemtrængende Klageskrig, og nu veed 

man, at Tyv-Joen er tilstede, som med Pilens Fart anfal- 
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"der en af -Skaren. lagttagerens Öie fölger med Fornöielse 

denne livlige Jagt, hvori saavel Forfölgeren som den For- 

fulgte opbyde al deres Hurtighed og Flyvekunst, men den 

dristige Röver, som snart angriber sin Fiende, ovenfra, 

snart nedenfra, nöder: dog efter kortere. eller, længere. - 

Jagt den Angrebne til at lade sit. nyserholdte Bytte falde; 

hvilket nu med en utrolig Hurtighed snappes af Forföl- 

veren, förend det berörer Havfladen. 

Af Fiske erholdt vi her ikke andre end dei Christiania» ; 

fjorden. almindelige, f. Ex. Ammodytes Tobianus, Gastero- 

steus Spinachia, Gadus Luscus, söm af Fiskerne her kald- 
tesGlanauge, ménaf Christiania-Fiskerne kaldes Sypige. Nil: 

son angiver dens norske Benævnelse at være Hyse,: Kollje,- 

men under denne Benærnelse kjendte de blot Gadus Æg- 

lefinus. Pleuronectes Cynoglossus, s Platessa, Flesus, Li- 

manda maximus, Esox Belone; Cyclopterus Lumpus, Trigla 

Gurnardus, Cottus Scorpius, o. fl. a. 

Vort Udbytte af andre Södyr var ei heller betyde- 

ligt; thi de Redskaber, vi havde til atbemægtige os disse, 
vare slet gjorte, og selv manglede jeg. den nödvendige: 

Övelse og Kjendskab til. Grunden. 3 | 

Blandt vort Udbytte bemærker jeg her Aseidia : lepa- 

diformis, siddende gruppeviis paa et Skal af. Ostrea edu-- 

lis, taget ved Bryggen paa Ydöe; Ascidia: prunum, ved» 

Stjernöe; Ascidia corrugata?; Asc. parallelogrammas Ase. 

rustica. En liden Asoidie fandt jeg fastsiddende paa Stene - 

ved  Svinöer. Den var. kun. lidet ophöiet og af en' 

bklodröd Farve; ved sin meget udbredte Basis sad den me- 

get stærkt og nöie fæstet til Stenen. Dyrets tvende Aab-. 

ninger stode paa Afstand fra hverandre, og vare stærkt: 

fremragende. Den udyendige Saccus var læderagtig, å sig: 
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selv halv-gjennemsigtig; ved Irritation trak den sig sam- 

men med megen Kraft og udspröitede Vandet med en 

for Dyrets Lidenhed mærkelig Force. Med sine sacci 

- (brachialis et analis) udfylder Dyret den omgivende Hud 

nöiagtigen. 

Da jeg udenpaa denne Ascidie bemærkede en Op- 

höining ved Randen af Grunddelen, gjorde jeg et Indsnidt, 

der viste mig en Huulhed opfyldt med adskillige Smaadyr, 

som jeg ansaae for Unger. Ungernes Farve var, ligesom 

Dyrets selv, röd. AtiAscidien har været fuldvoxen, antager 

jeg paa Grund af, at ingen anden större Art fandtes paa 

det Sted, hvor disse bleve fangede, og fordi de allerede 

vare istand til at formere sig. 

Foruden de forhen nævnte Actinier fandtes Actinia 

erassicornis Lam. (Act. felina? Miller), og en ganske hvid 

Varietet af Act. plumosa. Paa den sandige Strandbred i 

Vest for Elyemundingen laae opskyllede: Spatangus atro- 

pos Lam. (purpureus Miller, zool. dan.), Fiöularia ovulum 

Lam. (Spatang. pusillus Miller), Cardium edule, Pecten 

islandicus, Venus islandica og castrensis, Mya arenaria, 

truneata og arctica, Strombus pes pelicani, Buccinum 

lapillus, undatum og reticulatum. — Paa flere Steder i 

Nærheden af Mandal fandtes paa Laminaria digitata og 

saccharina; den smukke Patella pellucida; Pat. fissurella, å 

Sandet; Pat. vulgaris og testudinaria vare, især den först- 

nævnte, overalt saare almindelige paa Klipperne, ofte Z 

Fod over Vandfladen. ; på 

Nogle Dage förend vor Afreise fra Mandal gjorde vi 

en Excursion langs opad Elven til Kadland, hvor vi, efter Fo- 

ged EE Angivelse, vilde finde Levninger saavel af Plan- 
12 9 
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ter som Conchylier begravede under en stor. Sandmasse- 

Gaarden Kadland ligger 1 Miil fra Mandal paa Elvens 

vestlige Bred, som her danner en Præcipice af 24 Fods 

Höide, hvoraf de överste 16 Fod bestaae af grov Sand 

uden organiske Levninger.  Derunder finder man et å Fod 

mægtigt Lay af vegetabilske Levninger, mest Blade, sem 

ere meget vel vedligeholdte, og gjenkjendes lettelig at 

være af de deromkring voxende Træsorter f. Ex. Ez, 

Hassel, Birk, Asp og Order. Dette Lag er skarpt be- 

grændset baade oventil og nedentil; det indeholder intet an- 

det end Blade, som ere tæt sammenpakkede og kunne udta- 

ges i store Kager, og aflöses 5 Fod fra Vandfladen af 

det nederste Lag, som bestaaer af en finere, mere leer- 

blandet Sand, og i hvis oöverste Deel kun findes enkelte 

Conchylier, men som å Nærheden af Vandfladen findes i 

stor Mængde, og ere alle af de ved Kysten almindelige 

Arter, f. Ex. Ostrea edulis, Venus islandica, erxoleta og 

litterata, Mya arenaria, truncata og arctica, Buccinum re- 

tieulatum og lapillus, Turbo littoralis, Trochus vireneus, 

Turritella terebra, og især Cardium edule. 

Elven, som her er stærkströmmende, skjærer aarligen 

betydelige Stykker ud af Strandbredden, men en tilsva- 

rende Mængde Sand opdynges paa den modsatte Side, 

saa at dens Löb aarligen forandres. id 

Fra Mandal fortsatte vi vor Reise til Farsund, vok 

vi havde besluttet at opholde os 8 Dage, og især söge 

ornithologisk Udbytte, da dette Sted især var opgivet at 

være et af de dertil fortrinligste; dog maa vel dette især 

gjælde om Træktiden. Hos Hr. Kjöbmand Lund fandtjeg 

adskillige udstoppede men slet vedligeholdte Fugle, hvil- 

ke vare skudte i Omegnen. Her forekomme: Fulieo atra 
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(sjelden); Morinella collaris, om Vaaren i Mængde; To- 

tanus fuscus; Limosa rufa; Tringa ferruginea; Ciaradrius 

morinellus; Calidris grisea; Vanellus cristatus (almindelig); 

Vanellus melanogaster (i Höstdragt har Universitetet er- 

holdt et Exemplar, som Hr. Student Lund forærede 

blandt nogle andre Fugle, men, da det ikke var præpare- 

ret med Arseniksæbe, er det nu tilintetgjort). 

Totanus calidris med næsten voxne Unger skjöd Pla- 

tou allerede den llte Juli. Totanus Glareola forekom og- 

saa, men sjeldnere. Tringa maritima og Charadrius hiati- 

cula varé almindelige; derimod saae vi hverken Charad. 

minor eller albifrons*). — Charadrius apricarius opholder 

sig hele Sommeren paa Listerlandets lyngbegroede Heder 

og udruger der sine Unger. En Mand fortalte mig, at 

han havde seet en liden Fugl, der om Hösten undertiden 

indfandt sig, og som svömmede om paa Vandet, men for- 

resten lignede en Strandsnipe. Jeg formoder, at det har 

været en Phalaropus rufus; thi en saadan har Esmark 

skudt i Begyndelsen af November 1829 i Nærheden af Nak- 

holmen. Corpslæge Nagel fortæller, at han ligeledes har 

skudt en saadan. Imidlertid maa den regnes til en af de 

*) Denne Fugl, som i Professor Nilsons Ornithologia svecica 

- blot er opfört gisningsviis, har jeg selv skudt ved Christia- 

niai Hösten 1828; jeg ansaae den for at være Charadrius alex- 

andrinus (Briinnich, ornith. boreal. app. p- 77), men ved at 

gjennemgaae Samlingen, fandt Hr. Platou, at den var alde . 

les identisk med Charad. albifrons Meyeri. Nilson siger: 

suspicor hanc avem inter scanenses possc numerari, quamvis 

nondum, certa fide, in Scandinavia sit oceisa.  Quæ enim in 

actis Nidros: V, pag. 155 tab. 5, Charadr: alexandrinus appel- 

latur, potius, me judice, ad Calidrin griseam pertinet. 
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heromkring sjeldnest forekommende Fugle.  Totanus hy- 

poleucos. var almindelig ved Indsöerne, men Glottis cloro- ; 

pus sjeldnere. Hæmatopus ostralegus hyppig langs Strand- 

bredden. Af egentlige Landfugle forekom Stæren i en 

forbausende Mængde; den skydes af Bönderne, der sælge 

den til Byen, hvor den spises, og træder der istedetfor 

'Trosten hos os. Lærken er ogsaa hyppig, samt Anthus 

pratensis og rupestris, hvilken sidste især opholder sig 

paa de af Flyvesandet dannede og med Elymus arenari- 

us, Carex arenaria samt andre Sandplanter bevoxede 

Smaahöie. Ved Indsöerne saae vi ofte Heirer. Af. Svöm- 

mefugle var ikke Overflödigheden saa stor, som jeg efter 

forud modtagne Beretninger havde Aarsag til at vente. 

De Arter, som almindelig forekomme her om Sommeren, 

ere Ånas boscas og crecca, Anas Tadorna og mollissima, 

Mergus merganser, Colymbus arcticus og sepientrionalis? 

- Larus marinus, fuseus, glauecus ag canus, Sterna hirundo*y 

Lestris parasitica. | | 

Blandt sjeldnere Planter, som:voxe paa Lister, anmærker 

jeg Eryngium maritimum, Pisum: maritimum, Pulmonaria 

maritima, Botrychium lunaria, Cynosurus cristatus'og San-: 

gvisorba officinalis, Typha latifolia, Iris peudacorus. 

Blandt Listers Bönder findes mange gode Skytter. 

- For at erholde Maagerne, hvis Fjedre de benytte, betjene 

de sig af en særegen List. Ved Standkanten bygger Jæ- 

geren sig en Muur af löse Stene, bag hvilken han place- 

—= 

- *) Sterna minuta, som Nilsson angiver: at have: fundet ogsaa 

å Norge, har jeg aldrig seet: Formodentlig har har fundet 

den i det Nordenfjeldske.  Boie og Esmark have ikke ob- 

serverpt den paa deres nordligeReiser. 



naturhistoriske Notitser. 303 

cer sig, forsynet med sin Bösse og et Par Maagevinger. 

Disse bevæger han op og ned med samme Hurtighed, som 

en Maages Vingeslag. Maagen i en Frastand, hvori man 

neppe kan öine den, kommer strax tililende fra Havet, da 

den troer at see en fiskende Kammerat, og fældes nu af 

den skjulte Skytte. 

Som en zoologisk Mærkværdighed fortjener at anmær- 

kes, at man forrige Aar fangede en Delphinus albicans i 

Nærheden af Farsund. Den havde opholdt sig der ved 

Kysten i 2 Aar, og skadede Fiskeriet ved at fordrive Fi- 

sken fra de sædvanlige Grunde; men omsider fangede den 

sig selv, i det den ved höit Vand gik ind i Skroget paa 

et sjunket Skib, hvoraf den, da Vandet faldt, ikke kunde 

slippe ud, og blev saaledes dræbt. Cancelliraad Böckmann 

ansaae den for at være den af Egede og Landt beskrevne 

Hvidfisk, og efter den Beskrivelse, som han gav, stemmede 

den med Hensyn til Form, Störrelse og Farve, saa nöie 

overeens med Hvidfisken, at det bliver utvivlsomt, at 

det har været denne Art. Af Fiske erholdt vi her ingen 

sjeldne, og anmærker jeg blot: Salmo Truttula N., som dog 

forekommer mig at være en tvivlsom Art; Labrus Rone; 

Gasterosteus aculeatus var: major. 

g Af Blöddyr: Sepia officinalis, Aetinia verrucoso, 

- erussicornis, Ascidia 'wenosa, gelatina, prunum, parallelo- 

gramma, scabra. — Af Annelider: Amphitrite plumosa, Te- 

- rébella longicornis Sars. | prs 

Paa Listers sandige Strandbredder laae opskyllede de 

samme Södyr og Alger, som jeg observerede ved Man- 

dal; dog fandtes Fibularia ovulum her langt hyppigere. 

Vort Ophold paa dette Sted blev mod vort Önske be- 

tydelig forlænget, hvilket foranlediges ved mit Ildebefin- 
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dende, og i de sidste 14 Dage ved en vedholdende Nord» 

vest, der gjorde det umuligt for osat naae vort næste Be- 

stemmelsessted, Egersund. Vel gjorde vi å vor Fortviv- 

lelse et Forsög, men efter at være omtumledei 13 Timer 

paa det oprörte Hav, maatte vi vende tilbage til samme 

Havn, hvorfra vi vare löbne ud. Vi nödsagedes mu til at 

tage den Beslutning at fortsætte Reisen overland: til Sta- 

vanger, og efter at have accorderet med én Skipper om 

at bringe vore Kasser og Apparater til sidstnævnte Sted, 

forlode vi Lodshavn, hvor vi havde opholdt os i de sidste 

Dage *). 4 nå 

Vi toge Veien opigjennem Farsundsfjorden til Listeid, 

hvorfra man over en + Miil bred Landtange kommer til 

Fæddefjorden. Denne Tange forbinder Listerlandet med 

Fastlandet. Ved vor Ankomst til Flækkefjord, var Byen 

' saa opfyldt med Fremmede, som der havde samlet sig i 

Forventning af Kronpriudsens Ankomst, at det ikke. var 

os muligt at erholde Logis. Vi besaae derfor i al Hast 

denne lille men smukke og velhavende Bye, der næst Aren- 

dal maaskee er den rigeste af. de norske Smaastæder, og 

fortsatte samme Aften vor Reise opad en Aae 11 Mill til 

Lövold, hvor vi overnattede. Den fölgende Morgen bleve 

vi roede over det 2 Miil-lange Lundevand til Skydsskiftet 

Lunde, hvor man kommer paa Postveien, som nu förer 

gjennem den trange, malerisk rædsomme Drangsdal. Ve- 

getationen havde nu antarget en subalpinsk Charakteer. 

 Granen, som vi saalænge havde savnet, viste sig atter, og 

med den Linnæa borealis. Alchemilla alpina var hyppig, 

ligeledes Arbutus alpina paa Höiderne. Saxifraga stella-. 

*) Lodshavn og Egvaag ere 2 Udhavne i Vest for Farsund. 
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ris, lige ved Veien, samt Festuca vivipara, Sangvisorba 

officinalis fulgte os hele Veien gjennem Dalerne og Jæ- 

déren paa de törre Enge. Ved Svalestad og Hellands 

Præstegaard er Dalen smuk men 2 Miil derfra bliver Eg- 

nen raa, vild og ufrugtbar. Erica tetralir og vulgaris, 

Cornus sueeica, Polygala vulgaris, Vaccinium uliginosum, 

Arbutus uva ursi, Myrica Gale, Salices og vantrevne Bir- 

kebuske udgjöre den sædvanlige Vegetation. Paa disse 

öde Heder hörer man kun Brokfuglenes og Spovernes me- 

lankolske Flöiten, og Ravnens hæse Skrig Ved Svale- 

stad saae vi i den forbiflydende Elv en Mængde Stokæn- 

der. Imellem Moe og Ogne kom, da vi passerede forbi 

en lille Kjernpyt, en Fiskand (Merg. merganser) flyvende 

lige imod vore Hunde, som om den agtede at forsvare sit 

lille Revier.  Stærkt saaret ved min Ledsagers Skud, faldt 

den ned paa Vandfladen, men i det Öieblik Hundene vilde 

gribe den, dykkede den pludselig under, og kom ei mere 

tilsyne, uagtet vi formedelst Kjernets ubetydelige Omfang 

kunde oversee ethvert Punct, og vore Hunde svömmede 

om i alle Retninger. Formodentlig har den i Dödskam- 

pen bidt sig fast å Stænglen paa en af dei Vandet vox- 

ende N ymphæer. | i | 

«Jeg anförer dette Factum, hvis Sandhed den, der har 

drevet Jagten efter Vandfugle, ikke sjelden har havt Au- 

ledning til at erfare, fordi det aff Mange betvivles.. 

Ved Ogne kommer man igjen ned mod Havet, og her 

tager Jædderen sin Begyndelse, som paa den 6 Mile lange 

Strækning herfra til Stavanger fremstiller sig for den Rei- 

sendes Öie som en flad, eensformig, nögen og mörk He- 

destrækning, hvori Gaardene, omgivne af deres Agre og 

Enge, ligne Oaser i en Örken. Det regn- og stormfulde 
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Veir bidrog ogsaa til at give dette Landskabs Charak- 

teer et endnu sörgeligere Anströg. Af og til, maar Vei- 
ret klarede op, mindede Fjeldbarrieren, som da viste sig 

for osi Öst og Nord, om at vi endnu befandt oså vortklip- 
pefulde Fædreland. Landets Overflade er bölgeformig. 

Paa Höiderne ligge Gaardene, og Fordybningerne bestaæe 

af ”Törvemoser. Landet i det Hele ligner * en eo 

| kid. 

Hvad jeg forhen har anfört om Lister, gjælder ogsaa 

om vdkederdn; kun maa anmærkes, at Jordbunden her paa | 

de fleste Steder er langt frugtbarere. Vel staar Ager- 

dyrkningen her, som i de fleste Egne i Norge, paa et 

saare lavt Trin, men at det ogsaa begynder at lysne op 

i Böndernes Begreber om en bedre Dyrkningsmaade, der- 

om afgive det Stavangerske Amts Landhuusholdnings-Sel- 

skabs Indberetninger et slædeligt Beviis. Kun en liden Stræk- 

ning nærmest om Husene ver «dyrket, og Jorden spades, 

uagtet den vistnok kunde bearbeides med Ploug eller maa- 

skee bedre med Ahl. At man paa denne Maade kun kan 
dyrke et lidet Areal, behöver man neppe at anmærke; 'saa- 

ledes ligge endnu store Strækninger af frugtbart Land al- 

deles unyttede. Hovedsæden er Byg. Hverken Jæderen 

eller Lister er nogensinde udsat for Frost. Mangelen 

af Skov er fölelig, og erstattes kun ufuldkommen af Tör- 

ven, hvilken dog haves i Mængde og aff god Beskaffenhed. 

Vegetationen er omtrent den samme, som paa Lister. Ved 

Horr fandtes Stellaria crassifölia, Angelica Aréhangelica, 

og én Mentha, som ikke var i Flor, men som jeg troer at 

være Mentha gratissima. Langs med Strandbredden voxte 

desuden Eryngium maritimum; Elymus arenarius, Årundo 

arendria, Triticum junceum, Caåkile og Armeria maritimu, 
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Salsola Kali og Salicernea herbacea. Paa Höiderne voxte 

Orobus sylvaticus og Vicia cassubica. Ved Bækkene fand- 

tes Gentianc amarella. 

Ved Horr overraskedes vi ved Synet af en uhyre Mæng- 

de Viber. Velhavde vi seet temmelig store Flokke paa Lister, 

men Intet i Sammenligning med, hvad vi nu fik see. En 

Mængde Ænder fandtes ogsaa ved Udlöbet af en Bæk 

söndenfor Horr. Paa Strandbredden og paa Engene saae 

vi ofte Flokke af Maager af forskjellige Sorter, og Platou 

troer blandt dem at have seet en Larus tridactylus. Havde 

Omstændighederne tilladt det, vilde vistnok nogle Dazes 

Ophold her have skaffet os et temmelig rigt ornithologisk 

Udbytte. Blandt de sjeldnere Fugle, som paa Jæderen 

ere:skudte, maa jeg anföre Platalea Leucorhodia, som sidste 
Foraar blev skudt der. Ved Kysten i Nærheden af Söiland, 

og paa flere Steder skydes aarlig adskillige Sælhunde. - Man 
overlader Bölgerne at skylle Dyret iland, og en Skytte — 

forsikkrede mig, at de næsten stedse gjenfindes. Efter 

samme Mands Beretning var Havsælen (Phoca hispida 
Schreb. Ph. Grypus Fabr. Halichærus griseus Nilss.) til 
visse Tider meget hyppig, men vanskelig at komme i Skud. 

bog Paa alle Steder, hver vi droge forbi, var den Mængde 

Skjærer os paafaldende, og endnu mere deres hæslige Ud- 

seende. De vare nemlig paa Hovedet og Halsen næsten ganske 

skaldede, og tillige paa det övrige Legeme kum tyndt befje- 

drede. Gjæstgiveren paa Söiland erklærede paa mit Spörgs- 

maal om, hvoraf dette kunde komme, at Nydelsen af Byg 

foraarsagede denne Sygdom hos disse Fugle. Dette torde 

maaskee ogsaa forholde sig rigtigt; thi her syntes disse 

Fugles fornemste Næring paa denne Aarstid virkelig at 

være denne Kornsort, hvilket var os sa meget mere paå- 
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- faldende, som vi i vore Egne ei ere vante til at see dem 

tage tiltakke med detie Slags Næring. Ved den sandige 

Kyst er Anas Tadorna (Fager-Gaas, pan meget al- 

mindelig. 

Veien gjennem den nordlige Deel af Dalerne og stör- 

ste Delen af Jæderen er ganske fortrinlig. | 

Fra Lure til Stavanger træde Fjeldene i Öst nærme- 

re ned mod Havet, hvorfor Egnen her bliver mere cou- 

peret. Enkelte Lunde begynde at vise sig der, hvor Lye. 

for Havvindene kan erholdes. Ved Veien voxer Senecio 

 Jacobæa å Mængde, og paa Höiderne sees endnu ÆAlche- 

milla alpina og Festuca vivipara. 

Da den vedholdende Nordenvind ikke heidiedes os no- 

get Haab om, at vore Fiskeapparater m. m., som vi havde. 

efterladt i Lodshavn, snart vilde ankomme, foretoge vi 

Dagen efter vor Ankomt til Stavanger en ornithologisk 

Execursion til Rennesöe, for at undersöge Klippeduens Na- 

tur og Levemaade. Rennesöe ligger 13 Miil i Nordvest 

for Stavanger; paa "Touren derhen passerede vi den syd- 

ostlige Pynt af Omöe, som kaldtes Heirebjerget, hvilket 

Navn den og med Rette synes at före; thi stort var An- 

tallet af disse Fugle, som paraderede påa denne Klippes 

Ryg, og i Frastand lignede opretstaaende Stokke. - Vi talte 

indtil 80. De ere, som bekjendt, yderst forsigtige og van-- 

skelige at komme i Skud. OQgsaa paa denne Öe skulle. 

Klippeduerne have sit Tilhold i Sprækkerne af de steile. 

Klippevægge. Duernes fornemste Tilholdssted er en steil 

Klippevæg, hvis Bjergart er Glimmerskifer. Paa denne: 

findes en Mængde Sprækker, Hulheder og Terrasser. I 

Sprækkerne have Vedbenden og Gedebladet (Lonicera Pe-' 

richymenum) o. fl. a. indkilet sine Rödder. I disse : Rev- 
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ner og paa Terrasserne under det Ilegn, som disse Busk- 

væxter forskaffe dem, bygge Duerne sine Reder. I Frastand 

ere de kjendelige fra Skovduer, ved deres hvide Uropygium. 

I deres Væsen og Stemme ligne de aldeles Maanedsduen, 

hvis Stamfædre de ogsaa ere. Hannerne spadsere frem 

og tilbage paa Klippeafsatserne med samme majestætiske 

Væsen og Kurren, som man seer og hörer hos vore tam- 

me Durikker. De lægge Æg 4-5 Gange om Aaret, 2 af 

Gangen, opholde sig der hele Aaret, og foraarsage Bönderne 

betydelig Skade ved at plyndre de nylig tilsaaede Agre, 

og i Hösttiden, medens det skaarne Korn endnu staaer 

paa Agrene. 

Ikke alene paa Rennesöe, men ogsaa paa de nærmest 

omliggende Öer, Mosteröe, Omöe, Klosteröe have de sine 

Kolonier, dog ere de vistnok hyppigst paa förstnævnte Öe, 

som tilbyder dem de sikkreste og utilgjængeligste Bygge- 

steder. De ere, ligesom de övrige vilde Duearter, forsig- 

tige og skye. (Imidlertid lykkedes det Platou at skyde en 

gammel Durik). Fröet af Astragalus glyeyphyllos, som her 

yoxer i temmelig Mængde, synes at udgjöre deres fornem- 

ste Næring. 

Meningerne angaaende disse Duer, om de nemlig en- 

ten i vild Tilstand have fæstet Tilhold paa disse Öer, 

eller de ere forvildede Efterkommere af tamme Duer, som 

- man antager ere blevne holdte af Munkene i det i Nær- 

heden værende Udsteen Kloster, ere meget deelte. Told- 

betjent Wilkens fortalte: at de tamme Duer, som holdes 

paa Hvidingsöerne 2 Mile fra Rennesöe, ofte besöge disse 

Öer, og have næsten aldeles anitaget de vilde Duers Natur 

og Fare. 
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Ei betydeligt Antal skydes aarlig af Bönderne og - søgl- 

dit til Stavanger. 

Paa vor Reise til Rennesöe saae vi förste Gang Smaa- 

skarven, Carbo gracculus, er en Tyvde med hvidt 

Underliv. ete 

Paa Tilbagereisen til Stavanger saae vi atter paa Hei- 

rebjerget en Mængde Heirer, og flere Söfugle, end vi 

hidtil paa vor Reise havde truffet. 4 

For Naturforskeren og Samleren troerjeg, at Stavan- 

ger vilde være et af de fortrinligste Steder i det sydlige 

Norge, og meget fortröd det os, at vi ikke strax vare rei+ 

ste hid, for herfra at begynde vore Undersögelser. Ud- 

byttet vilde da upaatvivleligen være blevet langt rigeligere, 

og Omkostningerne mindre. Da Skibet, som havde vore 

Sager ombord, var bestemt til Bergen, besluttede vi at reise 

derhen saa hurtigt som muligt, hvorfør vi leiede en ot- 

teaarig Baad, og begave os, efter 8 Dages Ophold i Sta- 

vanger, paa vor videre Reise. Vi passerede nu atter Mo- 

steröe, hvor Platou var saa heldig at skyde 2 Klippeduer, 

en gammel Hun og en Unge (fuldvoxen). Da Vinden var 

stærk, turde Folkene ikke vove sig ud paa Bukkefjorden, | 

hvorfor vi tilbrazte Natten i Nærheden af Udsteen Kloster. 

Kirken skal indvendig være en Efterligning af Stavangers 

Domkirke. Harald Haarfager skal i sine sidste Dage have 

opholdt sig afvexlende her og paå Ausvaldsnæs. Næsteé 

Morgen passerede vi Bukkefjorden i stille Veir, og havde 

den Fornöiélse at see en Flok Spring-Hvåler, som i eet 

Geled ligesom beléirede Indgangen fra Havet af, og af sine 

Blæsterhuller udstödte Vandet i Fontainer: - 

Nogle af dem passerede os forbi i temmelig Afstand, 

en paa den höie krumme Rygfinne troede jeg at kjende 
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Delphinus Orca. Da vi vare komne: over Bukkefjorden 

og roede. igjennem Karmsund, forekom Carbo grøceulus, 

jo længere vi kom, desto hyppigere. Larus canus var 

talrig paa: de grundere: Steder mellem Skjærene, men paa 

de bratte Klippeafsatsertronede Larus glaucus Lin.i Mængde. 

Disse 2: Maagearter ere hverandre: saåre lige med Hensyn 

til Farven, men'i Form, Flugt og Störrelse: meget: afvi- 

gende. Om Larus fuscus og: marinus gjelder det: samme. 

De 2 förstnævnte Arter ere lette at komme iSkud; de 2 

sidste derimod temmelig forsigtige:. | 

Karmöen er en stor og frugtbar Öe, især dens: nord- 

lige: Deel, som udgjör Præstegjeldet Augvaldsnæs. Den 

er historisk mærkelig; thi paa dette Sted boede den gamle 

Haarfager i sin Alderdom; her stod!et blodigt Slag mel- 

lem: Erik: Blodöxes: Sönner og den ædle Hakon Adelstens 

Fostre. Stedet, hvor Slaget stod, ligger nærved Kirken og 

kaldes: Blodmarken. En Mængde Gravhöie: findes rundt 

omkring» Den gamle Kirke: er en pragtfuld Ruin, men 

man tvivler paa, at den nogensinde har været fuldfört. 

Mod denne Ruin- sees Nordens: störste: Bautastéen, den 

saakaldte: Jomfru: Marias Synaal, at læne sig, dog berörer 

den ikke Muren, men har en stærk Heldning imod den: 

I-to-Höie-ved: Siden af. Kirken siges Kong Augvald: og 
hans- Koe at ligge begravne. Paa denne mærkværdige 

Öe have de kostbare: sorte Rære været'almindelige; og Be- 

boerne der have-i lang Tid vidst; at denne foregivne Art, 

Canis argenteus (Cuvier), nigroargenteus (Nilsson), blot er 

en: Varietet-af' vor almindelige röde Rærv, og at Korsræven 

danner: Mellemledet i: denne Variation: Ofte træffer man 

efter deres Sigende iblandt samme Kuld, baade sorte, röde: 

og Korsræve, hvilket stemmer fuldkommen overeens med de 
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Tagttagelser, som ere gjorte i den senere Tid iSverrig. 

Maaskee er ogsaa den saakaldte Canis Lycaon, eller sorte 

Ulv, ligeledes en saadan Varietet af den: almindelige. 

Bönderne sögte ved Udgravning af Kulerne at erholde hele 

Yngelen, som de da opfödte, og naar de vare voxue, bleve 

de dræbte. Formedelst de ivrige Efterstræbelsr eré disse 
Dyr nu blevne sjeldne. Paa den sydlige Eude af Karm- 

öen ligger Skudesnæs, hvor det störste Sildefiskerie i Norge: 

drives fra Slutningen af Januar til Midten af Marts. Blandt - 

de sjeldnere Fugle, som her ere skudte, maa regnes La- 

rus ridibundus, nye for Norges Fauna, og Larus ebur- 

neus, ligeledes meget sjelden. Begge Exemplarer opbevares 

i det bergeiske Museum. Under et vedhøldende oa 

ankom vi seent om Aftenen til Tiernaglen: 

Paa Veien herfra til Korshavn havde jeg rkeadng 

til at iagttage de besynderlige, af Sars beskrevne, sam- 

-mensatte Meduser, som han giver Navnet Strobila. Deere 

saa nöilagtigen og vel beskrevne af denne rd 

at jeg Intet veed at tilföie. 

Om Middagen, 4de Dagen efter vor Afreise fra Sta- 

vanger, ankom vi til Bergen. Overraskende er Synet af: 

denne Bye fra Indseilingen; og Havnen, opfyldt med en: 

Skov af Master og krydsende Baade, vidner om Hande-' 

lens Livlighed. Det forundrede os at see den ellers skye 

Larus fuscus flyve ind mellem Skibene, og sætte sig paa 

Taget af Söboderne, som om den her var en tam Fugl. 

Larus canus saaes her kun sjelden og L. glaueus aldrig. 

Vort förste Foretagende efter vor Ankomst var at 

- erholde Tilladelse til at besee det derværende Museum, 

hvilket uden Vanskelighed blev os tilstaaet af den yderst 

humane Direction, for hvilken Stiftamtmand Christie, Biskop 
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Neumånn og Overlærer Sagen staae i Spidsen. Disse tre 

Herrer havde selv den Godhed at forevise os Samlingerne, 

som med Hensyn til den korte Tid, hvori Musæet har 
været i Virksomhed, og da det blot er blevet til og un- 

derholdes ved private Bidrag, langt overtraf vore Forvent- 

ninger, og vidner paa det Fordeelagtigste om de Mænds 

Iver, som have indledet og udfört dette Foretagende. 

Musæet eier en smuk, fritliggende, af. Haver omringet 

Gaard, i" hvis Kjelderetage en Tilsynsmand, som tillige 

forretter * «det ved Musæet forefaldende Snedkerarbeide, 

har sin Bolig. I Forstuen hænge adskillige Coraller og 

nogle store udstoppede Fiske. I det förste Værelse hvori 

man kommer ind staae Spiritussagerne, en interessant Sam- 

ling, meest åf indenlandske Sager. Iblandt disse bemær- 

ker jeg fölgende.  Engruulis vulgaris , Gadus spec. nov. 

maaskée Physis blennoides; Gadus abyssorum, Gadus Mer- 

luccius, Lepidoleprus norvegicus, Coryphænoides rupestiis 

(Gunner), Cyclopterus liparoides, Sygnathus hippocampus, 

Mugil Capito, Lampris guttatus, T' igla Hirundo, Mullus 

surmuletus; Lophius spec. nov. bliver vel at regne til Slæg- 

ten Chironectes og er af Capitaine Christie bragt med fra 

Finmarken. Alle Arter af denne Slægt tilhöre forresten 

de varme Zoner.  Blennius Galerita og Lumpenus, tropeli 

borealis. Proteus angviformis. Adskillige större Exem- 

| plarer vare udstoppede og hængte under Taget. Blandt 

de i Spiritus opbevarede Dyr fandtes Sorex  fodiens, 

- fanget af Stiftamtmand Christie i Nærheden af Byen. Den 

er nye for vor Fauna. Fugle besidder Musæet ikke sær- 

deles mange, men deriblandt sjeldne Exemplarer, f. Ex. 

Procellaria pelagica, Larus eburneus, Larus ridibundus, Co- 

lymbus glacialis, Anser albifrons, dog ikke fra pen, Vort 
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Musæum besidder et ungt. Exemplar, skudt å Gjeren, sten 1988; 2Ciponia nigra, Paradisen, apoda skjönt mo 
pet.  Paittedyrene, der opbevares i; : samme, Værelse kl | 
Fuglene, ere vel kuns af de mindre, men; godt udstopped 
f. Ex. Felis hyne var. cervaria, Mustela uagsdg 
Martos ,.. putorius, terminea,. - Talpa sår open, Bla nåt, en | 
påaabegyndt Samling af. Cvanier og. Skeletter, er; Hovedet | 
af. den store. Qurangutang eller Skovmennesket f. a Borneo, 
som efter Giverens *) Sigende havde, maalt Å Fods Hö öide, 
det Mærkeligste;. det, var,ogsaa, meget. större, end, noget 
Menneskehoved, hvilket det fo: :resten. lignede Å Form med | 
Undtagelse. af at Panden var mere tilbageböiet og, Arsigig: 
benene. mere, fremstaaende ; ; noget ps intermasillare bemær- 

kedes, ikke. :hos; denne Art., Fra, samme. Haand har Mu 

sæet erholdt en lille. Samling, af. ehinesiske ;Popmqatugleg 

forfærdige de af Silke, hvilke paa. 88 meest. skulfnde of 

terligne. Naturen. Shas Kul 

«Musæet besidder. GEN en en. | betydelig Mængde, end- 

nu rikke opstillede, saavel Battedyn, som F ugle. ha Åra 
| den feet då I nåde snsbdkssarult | 

: Blandt disse per jeg Ursus s malebarieus fra Java, 

vi sere. Rashe? Sciurus spec.. nov.,  Mustela. SpEC» «Blandt 

de ostindiske I F ugle forékom Tringa. glareola 3, Trin inga hy- 

poleueos , Charadr: albifrons AR Rallus aqvaticus, Kor | 

salcinellus, Alcedo dspida, dertillige ere ; europæiske. L de | 
Ke 

stans pictus, nyctemerus; adskillige smukke Arter sf Slægr | 
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3) En hotldfdsk Apotheker, som åR Aar pe opholdt* sig | 
pad Sumatra og bragte! adskillige naturhistoriske Skatte med* F 

0 sigtilbage; i hvoraf haniforærede det Ne Musænnt. 1 

 iklee, betydelige oVidin «Suit å 3 29 I i 
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terne Aleedo, Muscicapa, Certhia, en Art af Paafugleslæg- 

ten *) og en smuk. Art af Slægten Parra**). 

Den enthomologiske og mineralogiske Samling er end- 

nu ubetydelig. | 

| Af Mynter, Kunstsager, Malerier og især Oldsager'be- 

sidder Musæet en betydelig Mængde; og: disse sidste ere 

næsten alle: samlede i Bergens Stift ved Hr. Stiftamtmand 

Christies og Biskop Neumanns: utrættelige Bestræbelser. 

Den udbredte. Handel, som Bergen driver, og den deraf 

fölgende Forbindelse med saamange fremmede Natiorier,: be- 

gunstiger der, fremfor paå andre Steder i Norge; Anlægget 

og Forögelsen af et Naturalmusæumn; ligesom ogsaa den her- 

skende: Velstand og Indvaanerues Iver for at vedligeholde 

- og foröge sin Byes Anseelse ere komne denne: Indretning- 

i höi Grad tilgode. For Nordens Oldgrandskere og Na- 

turforskere, er dette Musæum: allerede 'af: overordentlig In-- 

teresse, og fortiente vistnok ikke Sleng privat men ogsaa 

ee Understöttelse. bh 3! på 

- For Ichtyologen er Fisketorvet i Bergen et Sted; SOR 

pe vist ikke. vil undlade åt besöge, og hvor han ofte: vil 

opdage. baade. sjeldne 'Fiskearter og Morsomme -Scener-; 

Onsdag og Löverdåg ere saakaldte Fiskedage, og daier: 

Folkestimmelen og Stöien: omkring: Triangelen, det Sted. 

hvor «Fiskebaadene ligge, saa heftig, at den! å Uvante- 

sg kan: dholde. det i sø Jang gr avilsheinr 

—=- an Ky €% Na Å ON SUTD ION: SMEOVL LUDDV JRIUIG (EMROPS WA) 

Y P. capite cristato, corpore'higrö coeMilestente, 

1nropygio-sangvine;o; påintedee abdominoque rufis: 

94 ] ) Pår- front. GU vil vis Peerore SPP 

:Jøoeruleis.: | 

K2 
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Fiskerne, de saakaldte Havstriler, behandles af der 

bergenske 'Tjenesteclasse og Pöbel med'en * oprörénde 

Grovhed og Overmod, for hvilken de dog ponni at! være 

ufölsomme. siPabriodø DÅ 

«Blandt de Fiskesorter, som her frembödes til Salg) forekom 

Gadus Brosme,Gadus abyssorum, foruden dealmin delige Tor- 

skearter G. callurius, pollachius virens, merlangus, Scomber 

Thynnus, Sebastes norvegicus, Anarrhicas Lupus. En stærk 

Forkjölelse fængslede mig til Værelset i' over 8 Dage, 

saa at jeg ikke fik Anledning ttil at ps Exeursioner af 

-- Betydenhed i Omegnen af Bergen. | 

Efterat vi ved Hr. Stiftamtmand Christies i vare 

satte istand til at: fortsætte vor Reise, var det vor: Plan 

at gaae langs Kysten til Söndfjord og Indlöbet til:Sogne- 

fjorden, og at trænge ind gjennem denne til Leirdalsö- 

reit, men contrair Vind og den sildige. Aarstid (vi vare 

Add komne ind i Septemb:) nödte os til at opgive 

denne Plan. Vi fattede derfor den Beslutning at lægge 

os'ud paa de fornemste Fiskepladse i Vest for Bergen, 

og tage först Touren til Solsvig, beliggende paa Sartor 

öens nordvestlige Deel. I de 17 Dage som vi opholdte 

os dels her dels paa Loköen, 11 Miil fra Solsvig, gjorde 

vi godt Udbytte, især af Fiske og Blöddyr, hvorpaa dette 

Sted er særdeles rigt.. Her erholdt jeg blandt flere «al- 

mindelige Fiskearter Cottus Bubalis, Cyclopterus Gobius' 

og minutus, Gobius minutus og niger, Sebastes norvegicus, 

Salmo (Coregonus) Silus, Gadus Brosme, Cyclopterus Lum- 

pus. . Individerue af samme Art ere i Almindelighed langt 

större her end i Christianiafjorden ; dette var mig især 

paafaldende ved Sebastes norvegicus, hvoraf jeg fra Chri- 

stianiafjorden kun har seet Individer af 6—7 Tommers 
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Længde, da de her derimod vare fra J—3 Al. Længde 

og dog Dværge i Sammenligning med nogle Exemplarer fra 

Nordland, som jeg saae udstoppede i det bergenske Muse- 

um (af 3 Fods Længde).. Ved at trækkes op fra Dybet 

skyder den Indvoldene ud gjennem Munden, Öinene træde 

ud af sine Huler og Cellulosa ere udspændte af Luft. Det 

er en fed og meget velsmagende Fisk. De mindre eg ly- 

sere Exemplarer kaldes af Fiskerne Lys- eller Luus-Auer. 

Coreganus Silus, som her kaldtes Guld-Lax, falder her 

ligeledes langt större end i Christianiafjorden, nemlig fra 

1—12 Fods Længde, da den paa sidstnævnte Sted sjelden 

opnaaer 8 Tommer. Det er upaatvivlelig samme Art, som 

her hos os kaldes Strömsild, og som jeg i denne Vinter 

har seet hos Stud. med. Esmark, der af Hr. Lector C. Boeck 

havde erholdt et lidet Exemplar, hvorpaa Skjællene vare 

affaldne, og derfor af denne blev anseet for at være Ar- 

gentina Sphyræna (Cuv.). Dens Lidenhed og skjællöse 

Tilstand gjorde mig ved förste Öiekast tvivlsom angaaende 

dens Identitet med Salmo Silus, men et senere erholdt fuld- 

stændigt Exemplar, som jeg ligeledes fik see hos Esmark, satte 

dette udenfor al Tvivl. Jeg er forresten overbeviist om at 

den berömte Cuvier har under Navn af Argentina Sphyræna 

| beskrevet et Individ af vor Salmo Silus, hvorpaa Skjæl- 

kene, som sidde meget löse, vare affaldne; thi forresten 

stemmer hans Tegning og nöiagtige Beskrivelse (vid. Isis 

1818) paa det fuldkomneste overeens med Salmo Silus, 

saaledes som den forekommer her ved Christiania, hvor 

dens Störrelse ogsaa stemmer overeens med den af Cuvier 

angivne, 4—8”. | | 

Den anatomiske Beskrivelse, som staar anfört i oven- 

uærvnte Tidsskrift, kan ikke efterlade nogen Tvivl om, at 
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så i Systemerne have en og samme Art anført paa to for- 

skjellige Steder, ja endog i forskjellige Slægter: * Profes- 
sør Nilsson har i sin Prodrom. ichtyol. scandinavicæ wivet 

en temmelig nöoiagtig Beskrivelse, dog troer jeg han tager 

Feil, naar han kalder Farven paa Siderne, Underlivet og 

drås guldfarvede; thi saavel disse Dele som Gjællelaagene 

skinne med den reneste Sölyglands, hvilket pgsaa er Til- 

fældet med Svömmeblæren, ligesom hos Silden, hvortil 

den nærmer sig meget i flere Henseender. Paa denne 

Deel af Kysten drives Brugdefangsten, men i de seneré 

Aar med liden Fordeel. Fangsten af dette Söuhyre, hvis 

Længde undertiden overskrider 50 Fod, og hvis Lever ud- 

gjör S—12 Tönder, er vistnok, naar den lykkes, meget ind- 

bringende, men -forbunden med megen Fare. Da dette 

Dyr ikke behöver at komme op paa Overfi.den for at trække 

Aande, saaledes som Hvalen, er den maaskee vanskeligere åt 

faa Bugt med end denne, og ofte trækker den sine For- 

fölgere omkring i flere Timer (endog 12) og 2-5 Mile ud i Ha- 

vet, förend den bliver de raske Fiskeres Bytte. Disse ud- 

tage nu den store og tranfulde Léver, og naar dette er 

skeet synker den store Masse öieblikkelig tilbunds, og frem- 

bringer derved Hvirvler, som med Mangel paå Forsigtighed 

kunne bringe Baaden ifare. ET 

Forrige Vinter fangedes en Hval (formodentlig Ba- 

læna Glacialis Klein) i Sundet ved Solsvig. Dens Længde- 

var 96 Fod, men den gav kun 28 Tönder Tran. | 

Af Vugle vare her hyppige: Carbo gracculus, hvoraf 

vi forskaffede os flere Exemplarer, og Uria Grylle, som nå 

allerede skiftede sin Sommerdragt. Nogle Individer blive 

da næsten ganske hvide, hvilket er Tilfældet med et Ex- 

emplar, som Esmark har bragt med sig fra sinnordlandske 
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Reise: Nilsson i sinVOrhithold svee: På 2 synes ikke at 
Have kjendt denne dé gåmlé Fugles Farveskiftning, men 

at have'aseét dene Farvétegning som et Kjendetegn for de 

unge Fuglé' idet mindste taler ha intet om en saadan 

Farveskiftning hos de ældre; thi efterat have beskrevet 

den unge Fugl om Hösten tillægger han i en Anmærkning 

folgende: ab hoc pulli colore sensim abit avis in colorem 

senioris ante deseriptum, qvem tamien non ante 4tum v. Stum 

ætatis annum pe, fecte adtingit. Vi opdagede hele Somme- 

ren ikke en eneste med den unge Fugls "Tegning. Uria Tro- 

ille var her meget talrig; ; ligeledes Ånas mollissima, hvor- 

af Hannerne nu vare vendte tilbage fra Havet. 

Larus Glaucus (Lin.) forekom i Mængde, men L. fus- 

cus kun sparsomt. Ardea cinerea saaes ikke sjeldent. En- 

kelte Flokke af Anser segetum saaes ogsaa paa deres Reise mod 

Syden. Paa en taagefuld Dag var en stor. Skare af Anser 

Bernicla v. tor gvatus kommen ind mod Kysten, hvoraf 

to bleve skudte, men de vare desværre plukkede da vi fik 

dem at see. Deres Smag er fortræffelig, men om Vaaren 

ere de meget federe, ausees da for det fortrinligste Fug- 

levildt og betales med 1 Spd. å 6 Ort Stykket. Af denne 

Aarsag efterstræbes de ivrigen paa deres Reise mod Nor- 

den, da de holde sig nærmere mod Kysten, men om Hö- 

ster sees de yderlig sjélden, formodentlig fordi de holde 

sig «mere udi det aabne Hav. 

: Blandt Gasteropoderne fandtes her adskillige Arter åt: 

Slope ne Doris og Eolidia, f.Ex. Doris clavigera *), D.qva- 

drilineata**), Deobvelata, D.musicats. Kolidia verr ucosa ***) 

**) Denne Art synesat komme den åf Sara beskrevne Polycera* 
dubia meget nær. 

*) Varierer meget 1 Farve. 

*) Er mååskee Eoliv fasciculåta Lam. 
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Sars. En lille Gasteropode, som jeg her ikke sjelden fandt 

paa Laminaria digitata, finder jeg ikke at være . he- 

skreven i noget af de Værker som have staaet til min Dis- 

position, hvorfor jeg her tilföier dens Beskrivelse. «Vik 

Legemet er fra 1—12 ” Længde, fortil bredere i En- 

' den, udrandet og bagtil tilspidset, samt ovenpaa lidet con- 

vext. Hovedet besat med et Par Fölehorn, som rage 

frem af tvende bægerformige Forhöininger, i hvilke de ei 

fuldkommen kunne inddrages; tæt bagenfor disse sees ved 

stærk Forstörrelse et Par smaa Prikker, formodentlig Ru- 

diment af Öine. Paa hver af. Dyrets Sider sidde d köl- 

leformige Gjæller, som ere besatte med sorte noget ophöi- 

ede Puncter; de ere i Dyrets naturlige Tilstand ret op- 

staaende, Foden er lang og smal; Munden snabelformig 

fremragende. /Anus sidder bagenfor det höire F ölehorn 

og Genitalaabningen mellem 2den og Sdie Gjælle, begge 

paa höire Side; Dyrets Farve er graa. 

Denne lille Gasteropode (den mindste af de hidtil be- 

skrevne) bevæger sig baade ved at krybe omkring paa sin Fod 

og ved at svömme omkring i Vandskorpen med opadvendt 

En fransk Naturforsker Rank har i et Værk betitlet: 

Histoire naturelle des Mollusgves, beskrevet en nye Slægt 

under Navn af Melibæa, hvis Character er taget af. de be- 

synderlige bægerformige Fremstaaenheder, hvoraf. Tentak- 

lerne rage frem, og af de enkeltstaaende, kolleformige, og 

med ophöiede Puncter besatte Gjæller. Bliver denne Slægt 

antagen af Naturforskerne, da kommer den af mig beskrevne 

Gasteropode til at henhöre hertil. Rank nærner blot en 
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Art M. 708sea, som han har funden i Atlanterhavet frit 

svømmende. Den er over 1 'Tomme lang og dens Gjæller 

ere let affaldende, hvilket ikke er Tilfældet med vor Art. 

Formedelst sin Lidenhed er denne smukke Gasteropode 

vanskelig at opdage, men jeg troer ikke at den er sjelden 

ved Sartoröen;. thi jeg havde flere Exemplarer, hvoraf. dog 

nu ved Uheld blot et eneste er tilbage. Jeg erkjendte 

den ikke strax for hvad den var, men ansaae den for en 

fastsiddende sammensat Aseidie *), 

Blandt de med Skal forsynede tp pe som as 

fandtes, nærvner jeg. blot Chiton cinereus marmoratus og 

fasciculatus, den sidste fra Loköer; den smukke Trochus 

zizyphinus og cinereus vare hyppige, Natica spec, indet.**), 

og Sigaretus holjetoideus (Lam.), Tritonium undatum, Tu- 

ritella terebra, Af Acephaler vare Venus castrensis sjel- 

den; . Venus litterata, Tellina depressa, Mya truncata og 

arctica, Lima lingvatula ecliptica, Pecten islandicus o. fl. 

ae Ascidia intestinum, Prunum o. fl. a. og af. Brachiopo- 

derne Orbicula norvegica og Terebratula Caput serpentis, 

hyppige. 
Blandt de Adeler: å som jeg hør erholdt, anseer jeg 

to PÅ at være sjeldne, og den ene af. dem maaskee ikke 

- forhen beskreven, hvorfor jeg her vil give dens Beskri-. 

velse. irrof 

*) Dens Diagnose vil som Art af Slægten Melibæa passende ud- 
-v trykkes: saaledes: Melibæa, minima pallide cinerea 
 branchiis clavatis ufringue 5 firmis affixis 

- punctis siniatis nigris. 

å Denne lille Natica ligner mest den hos Martini under Navn 

ef. N. fulminea V. f. 1883-84 beskrevne og aftegnede. Den 
er hvid med rödgule Zikzaklinier eller Punecter i Gjennemsnit. 
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OG per hører Gil Amphitriternies Familié 'og Kölner nær 

por $lægten Terébellå; Kvorfra den i 
EN åt pieosstin 19 å døniiied s0hasblølte sok Mo 
TE ga06 19dodashid ole) deleboamolk. 

* Legémet omtrent 2 Tommer AE, meget Bint inget; 

gen besatte med meget smaa Ophöininget, den forte! 

ste Deel af Legehiét ér meget bredére end den bågersté 
Og har tæt bagenfor Gjællérue opnåået Sin störste Brede: 
Denne bredere Deel er paa Sidérne forsynet nied en dob- 
Belt Række af smad Punctér, og åf de nærmest Bugsi- 

dén staaende Prikker fåge hoglé meget fine og glindsende 
Börstér frem. Der hvor disse ophöre uftager KEENE RÅ. 

engang ineget i 'Omfång; og istedetfor de omtålte Puiidtér 

sées nu påa hver Side én Røkke af 2 klö vede' Vortefor- 

mige Organet, påå hver Side omtrent 14, af hvilke lignen de 

glindserndé Börster rage. frem.  Legemet hæsten trivdt; 

dög påå Undersiden hoget idet og betegnet med éi 

ldhigslöbende Middellinie: "Gjöællerne &re'4 paa hver Side; 
sfiuktröde, meget fint grenede eller fryidsede; og imellem 

hvilke man seer glindsende Börster rage frem; Muiidei' 

påå Udersiden noget bagenfor den tværafstumpede Ho- 

vedende: Dén fandtes å Såödet uden Rör; vågtet den 

rimelig et forsynet med'et saadant. Tidentillod fig ikke 
at undersöge og tegne Dyret levende, og er saaledes Bé= 

skrivelsen gjort efter et Spiritusexemplar.-— ++ - 

« Dersoni man, vil: beholde: detiie 'Annellide- undér Cu- 

verd Slægt "Terebella, maa” dens Diagåösé blive fölkéiide: 
Terebella corpore antice crasso, Subventricoso, postice ten- 

uiore papilloso, branchiis utringue quatuor, tentaculis nyttig ; 

ore inferos: funden ved'Loköéni-: Jøgbér bot hiv 
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+ssPen «anden Annellide- ligner den i Zovlogiå Vaniea af- 

temiede og beskrevne Nereis alba, med Undtagelse ut 

Farven; som hos mine Exemplarer ér en guulagtig Broa- 

- cefarve.  Snabelen er kölledannet 'og å Enden forsymet 

med 4 smaa, men meget spidse Kjæber. Disse ere hver- 

ken ångivne eller tegnede hos Miiller. Det stemmer ikké 

overeens med nogen af. de Slægter, som Lamarek hår 

opstillet af Linnés store Slægt Nereis. | 

Af de saakaldte sammensåtte Ascidier (Botryllus $a- 

vign.) forekom 4 forskjellige, hvoraf jeg blot har kunnet 

bestemme een Art, nemlig Botryllus stellatus. (Savignys, 
ved Bestemmelsen af disse Dyr HOdvendnge Værk har j jeg 

ikke kunnet erholde). od 

Af. Zoophyter fandtes her blandt andre Stipula ramo- 

sa (Sars), Tubularia indivisa og ramosa, Sertularia geni- 

eulata, argentea; Aleyonium rubrum og lobåtums Spongia 

oeulåta, bedre palata Lamarck, éoronata dtéhotomå, o% mad- 

skee en Varietet af officinalis. Gorgonia placomus, Må- 

drepora prolifera, Cellularia flere Speéies. (Serpåla vilga- 

fås, triqvetrå, spirillum og $pirorbis våre almindeige. 
Et Dyr af én meget besynderlig Skabning saaes i San- 

. det, som fyldte Glipén naar den Blev trukket paa Sand- 

Dyret varierer i sin naturlige Störrelse' hos de 

af mig fundne Exemplarer mellem % å % Tommers 
Længde. Legemét er: sammentryki, pp å 21 Linie bredt. 

Det löber spids ud mod begge Ender, og den forreste en- 

der i en nedenunder concav membranös Lappe; tæt 

bagenfor denne findes Mundaabningen, en langsgaaende 

Spalte med ophöiede Kanter ( Je indenfor hvilke man 
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- ved.nöiere Undersögelse bliver vaer nogle meget fine Traade. 

- Af Öine sees'intet Spor. Legemet er omgivet: af en tynd 

Hud, hvorigjennem Musklerne, - der ligge å regelmæssige 

Bundter, ordnede paa samme Maade som hos Fiskene, ty- 

delig kunne sees. «Paa Ryggen og den underste bagerste 

Deel af Dyret, formerer Huden en lav gjennemsigtig Finne, 

som, naar den sees mod Lyset, synes at indeslutte et rin- 

get Rör. Paa Bugsiden danner Huden. paa hver Side er 

Kanal, hvori en Vædske tydelig sees at fluctuere.. Disse 

Kanaler staae maaske i Forbindelse med Mundhulheden 

og have deres fælles Aabning ved Begyndelsen af den 

bagerste tredie Deel af Underlivet; lidt bageufor, den- 

me Aabning findes Gatboret. Dyrets Farve er smudsig 

| guul, dets Mevegelser livlige og ligneAalens eller Lamp- 

rettens. 

1 Encyclopedie. universelle findes blandt Flodormene 

(Planariæ) en Tegning, som udentvivl skal forestille det 

nys. beskrevne Dyr, skjöndt det er maadelig gjort. Til 

denne Familie kan det umulig blive. at henföre, da det 

baade i Udseende og indre Bygning er Fladormene saa 

uligt.. Dyrets Muskelbygning- ligner aldeles Fiskenes, og 

danner 2 Strata: et stratum dorsale og et st. abdaminale, 

der begge under en bestemt Vinkel stöde sammen og danne 

ligesom. hos Fiskene en linea longitudinalis. Rimeligviis 

maa det i Systemet erholde sin Plads ved Gasterobrancherne 

og navnlig ved Slægten Ammocoetes (Dumeril), med hvil- 

ken den i flere Mærker kommer overeens, blandt andet 

deri, at alle de Dele, som skulle danne Skelettet, ere saa 

blöde at man kan ansee disse Dyr for aldeles beenlöse. 

Dog kan den ikke komme til at staae i samme Slægt, 
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men maae udgjöre en nye; som kunde charactériseres saa- 

ledes: dk EN c å 

Corpus compressum, utraque extremitate accuminatum, 

unteriori labulo instruetum, os subtus, edentulum intra la- 

bia, cirris gracillimis.  Apparatus branchialis tubulis 2ven- 

tralibus inelusus? oceuli O. Pinna dorsalis, caudalis et åna- 

dis én unam pliciformem coaliti, 

| Jeg vover ikke her at foreslaae noget Slægtsnavn; 

thi endnu staaer en nöiagtig anatomisk Undersögelse til- 

bage, for med Vished at kunne opföre det i Systemet *). 

Under vort Ophold her fangede jeg 2 smaae Crusta- 

ceer, somjeg ikke finder beskrevne. De maae paa Grund 

af at deres midterste Fölehorn ere kortere end de yder- 

ste (dog ubetydeligt) komme til at staae blandt Arterne 

af Slægten Taliterus. Artens Diagnose kan udtrykkes 

saaledes: T. antennis pilosis, pedibus secundi paris, manu 

magno dilatato compresso tridertato, ungve mobili, dorso 

CONVEXO lævi. Jeg skal senere tage mig den Frihed at 

indsende en nöiagtigere Beskrivelse tilligemed Tegning af 

denne smukke Crustrace. | 

I Slutningen af. September nödte det raa og kolde 

Veirligt os til at forlade disse interessante Kyster og ile 

til Bergen, hvorfra vi efter en Dags Ophold toge Land- 

veien tilbage til Christiania, der vi ankom den 10 Octbr. 

- Vort naturhistoriske Udbytte paa denne Vei var kun ringe. 
Paa Vangsmjösen 4 Octbr. i Valders svömmede en enkelt 
mörkfarvet Söfugl, som det lykkedes min Medreisende 

at skyde. Det var Hannen af Anas glacialis, endnu i fuld 

*) Jeg er ikke utilböieljg til at antage disse Smaadyr for Un- 
ger af Gasterobranchus glutinosus. 
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ss Notits. 32 

Notits 

—————— 

å 

Bernat flere for Zoologien interessante Fund fra Christiå- 

uiafjorden i 1835 bemærkes, Mugil capito og en Blennius, 

formodentlig Lumpenus. Af förstnævnte Fiskeart, hvoraf 

8 Exemplarer i Aaret 1828 fangedes ved Bergens Kyster, 

bragte Fiskerne her fra Fjorden den 4 April 1835 et Ex- 

emplar, hvilket er i Hr. Stud. med. Korens Eie. Af den 

anden erholdt Hr. Koren 2 Exemplarer i de förste Dage 

af Mai Maaned 1835, og Hr. Stud. med. Esmark nogen 

Tid derefter 8 Exemplarer; i Mai Maaned indeværende 

Aar ere attér et Par Exemplarer fangede sammesteds. 

En Beskrivelse over «denne Blennius, tilligemed Figur af 

samme, vil med det Förste blive meddeelt å Magazinet. 

Christiania, Juni 1836. | 
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- Indhold. h 
. Indberetning om en botanisk Reise å Sommeren 1838. 

af Blytt; i 

. Doris areolata, Nov. spec., . beskreven af Peter Stuwitz 76. 

- «Aspidinm crenatum; en nye ppt beskreven af 

setet Od 8 Side 1. 

$. €. Sommerfelt . . . . re karen 80. 

FE enige om Toslekiielie i Node samlede af 

"ATM. Keilbhøu 022 are sa satt Selle 

: Tvende Notiser, uddragne af det Svenske Videnskabs- 

- Akademies Handlinger fore I STE TEA GN 0 

+ Beretning om en geognostisk Reise å Normandiet, i 

et Brev til den physiographiske Forening i Christia- > 

hia, dateret Caen den 29de Juli 1835. AfB.M. Keilhau 169: 
Tagttagelser til Höidebestemmelser med Barometer, 

+ foretagne i Somrene 1826 og 27 paa Opmaalingsreiser 

i Österdalens og Fodbrgslglalere Fjeldmarker af In- RR» 

gen. Capt. Th. Broch. 1. 1826. + ++ +=» 188. 

. Forsög til et Grundrids af Miunealenner orde 

ved H. C. Ström, Bergmester . > vier Ne EG, 

. Bemærkninger over tvende nye Södyr. AFP. Stuwitz 

(Indsendt til Redaktionen i November 1835) . . + +. 250. 

. Om det forrige Guldverk i Eidsvold, et Brudstykke 

af ”Bidrag til en seognostisk Beskrivelse over den 

sydlige Deel af Agershuus-Stift, især samlede paa 

Reiser i Sommeren 1834.” Af B. M. Keilhau + > 259. 

Thoriten, opdagen og beskreven af M. Thr. Esmark 277. 
. Analytisk Opgave, oplöst af B. Holmboe - ++, - 279. 

13. Naturhistoriske Notitser. Fra en Reise, foretagen i 

Sømmeren 1833. Af Stud. medie. H. Rasch > . > : 289. 

14 Notite (Jchthyologisk) - + ++ 2 2 ker Å s27. 
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oe over "Tavlerne. 

1-4. Henhöré til ”Doris areolata. Nov. spec.” he- 

— skreven af Peter Stuwitz.” 

1. Doris areolata, seet ovenfra 

2. Dyret seet nedenfra. 

3.  Gjennemsnit af samme. 

4. Et Partie af Kappen, noget forstörret. 

5-7. Henhöre til ”Aspidium crenatum; en ny Brég- 
neart, beskreven af S. C. Sommerfelt. pp å 

5. Et gold Löv, 4 Störrelse. 

6 a. En enkelt Flig af et frugtbart Löv. 
G b. En Ditto af et ufrugtbart Löv. 

or Å V0E4 Skjel EN 

å +14 henhöre ir ”Bemærkninger over tvende nye 
Södyr. Af P. Stuwitz.” — 

15. Face af Gulåkiis-Gruben i Eidsvold, ER SOM: 
«den var 1765. Formindsket Kopie af Made- 

- fungs Kari. vn 
a: Den söndre Dagmunding. b. Den nordre Ditto. 
€.: Et Tverslag til Vest (dengang) omtrent 10 Lir. 
langt (om det siden er fortsat videre, vides ikke). 

Å Bt Tverslag 1-2 Lir. til Vest og omtrent ligesaa- 

Fig. 

langt til Öst.  e. Det söndre Gesænk, hvorfra en paa- 

begyndt Strosse - Drift til Nord. g, h, i, k. Feldtor- 
ter til Syd og Nord. 11. ”Kiisgangens Faldende” (2). 
m. Kryds-Gang, strygende i den fjerde Time. n. 
Ditto, strygende i h 5-51. | 
16. Skizze af Trakten omkring det forhenværende 

Guldverk i Eidsvold. 
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LASSE 

14, ovenfra 

7, ovenfra 

Båttelder. 

in. 15, ovenfra, tilföies efter University: of Cambridge» 4 
3 ed — efter 2den Classe: Metaller. 

13 I den til Slutning vedföiede Ta- 
bel forandres: ”forenede sig” til: 
forenede. 

8, nedenfra, staaer: å læs: at 
20, ovenfra, —  Grub læs: Grube 

3, re —  erda — er det da : 8 

12, — — — Utsöe-Grube var, læs: Utsöe- 
Grube, var 
kuns læs: kun 

apie —- v3804, læ p Å 
Lighedstegne læs: Lighedsteg- 1, nedenfra 
crocia læs: crecca' 10, ovenfra 

el å 18, — - Gadupolachius læs: Gadus pol- 
lachius 

brie —-  Turcellaria — Furcellaria. 
16 > —  Limanda læs: Limanda, 
19, på — — eilreneus — cinereus- 

i —  -peudacorus læs: Keeudarikus 
2, nedenfra — Afstan læs; Afstand. 
1 a= — kjend kjende. 

9, => —  tropeli — — Scopelus. 
6, ovenfra — - Martos — —Martes. 
E — — — putorius terminea læs: putorius, 

herminea. 
G. callurius læs: éhtlseiad. Å 
pollachius virens læs: polen, 
virens. p 
De obvelata læs: D. Å ddt. 
D. musicata — D. muricata. 
siniatis læs: seriatis. 
halictoideus læs: haliætoideus. 
Betyllns — Botrylli 
palata læs: palmata. 
coaliti læs: coalitæ. 

=== 

=— 

9, nedenfra 

— 

14, nedenfra 
LANE! 



Grubens Navn » 
og Höide over Havet. Bergarternes Beskaffenhed. | Gangens Mægtighed og Beskaffenhed. Production af Malm og | —Total-Bekostning. Mandskabets Antal og Product af Metal og dets|prit Udbytte for Eierne. 

Situation. dens Hold. Lön. Værdie. 

Consolidated and United'2 å 300 Fod over Havet.Urleer- og Chloritskifer, (Killas) meer og mindre!S Hovedgange, 2 til 8 Fod mægtige, samt flere!16,400Tons(å21Ctr.) Kob-198,500 L. Sterl. hvoraf 10m2,500, af hvilke 1,450/1,517 Tons (circa 9,609/21,000 L. Sterl. 
Mines (Sædvanlig Consols). Grubens Bund 1870 Fodkiesel- eller leerholdig, og i noget oplöst Tilstand. |mindre. Hovedgangarten Qvarts med Kobberkies, ber- og nogle Tons Tin-|5000 L. i Grundherre-Af-|i Gruben. Omtrent 8 Sh.|SkZ.) reent Kobber. Over|å 5 Spd. — 105,000 Spå. 
2 eng. Miil östen for Re-|under Havet. Meget tyndskifrig og regelmæssig skiktet. Oflte|og lidet Tinsteen. Lidet af de rigere Kobber-|malm. Kobbermalmen 91|gift. (Lord's dues). (dog vel neppe over 64 Sk. [Sveriges og Norges nuvæ- 
druth i Cornwall. gjennemsat af Porfyr (elwan) Gange, nær paral-|sullureter, og af gediget eller kulsurt Kobber.|pCt. reent Kobber. Sölv) i Medium for Dagen. |rende Production, 119,800 

lele med Ertsgangene. Jerskies, Blende og noget Arsenikkies. L. Sterl. 

Flere forhen særskildte Eiere tilhörende Gruber i 1818 forenede sig i eet System. (Det dybeste Punkt under Havet, hvortil menneskeligt Arbeide hidtil har naaet; og i dette Fald turde Gamle Segen Gottes Gr. ved Kongsberg komme næst, som, hvis man antager dens Dagaab- 
ning (Commiss. for Kongsberg Sölvværk) at være 1000 Fod over, — har naaet omt. 800 Fod under Hæet. (Samson ved Andreasbjerg, den nuværende dybeste Grube — omt. 840 Favne — er til Dagen 1900 Fod over Havet). Den dybeste Skakt er 275 Favne. Stollen indbringer 
fra 13 til 40 Favne, den ligger nær over Havets höieste Flodtid. Vandtilgangen er 2 å 3000 Gallons — nærmest 300 Ankere — i Minutet. Fordringen skeer ved 9 Dampmaskiner, hvoraf 3 med 90 eng. Tømmers — (de störste, som hidtil ere construerede, og som man anseer at 
have naaet det gavnlige Maximum) — og 3 med 85 Tommes Pistondiameter. Kraften af disse skattes lig 4500 Heste i fuld afvexlende, eller 1500 Heste i uafbrudt fortvarende Virksomhed. Föruden med store Omkostninger neddrevne lodrette Skakter, ligesom ved Jernbaner i 10 å 12 
Favnes Afstand i Gruben, har man naaet et væsentligt Fortrin under de vigtige Opberedningsarbeider, hvori vi endnu, især ved Kongsberg, staae saa langt tilbage, ved Knusemöller og Soldsætningsmaskiner; hvilke i 1831 bleve overförte til Altens Kobberværk i Finmarken, men först i 
de sidste Aar til Continentet. Derimod ere Vask-Indretninger, som aldrig brugte paa Kongsberg, endnv et Savn; Slemningsoperationerne tildeels kun maadelige, som Aecordmethoden for Grubearbeidet for den sörste Deel neppe turde være at rose, uagtet den af Englands udmær- 
kede Mechanikere holdes saa höit i Agt. Ved Pukværkerne er Hjulstokken, som næsten Alt af Jern. å 

Veta Grande. Omt. 6000 Fod. Overgangsleerskifer, afvexlende med Dolomit, og!En Gang, sædvanlig adskildt i 3, stundöm 4 Grene, 21,880 "Tous Sölverts å 7252,170 L. Sterl. omtrent 900, hvoraf 600 i Gruben.|153,000% Troy. 175 %|171,240 L. Sterl. å 5 Spd. 
4 Mile fra Zacatecas å |Dybde om 1000 Fod. stundom med Graavakke. Tildeels bedækket (gjen-|da af 60 til 70, samlet af 8 til 30 Fods Mægtig-|Lod pr. Qvintal. 591 pCt. Så 9 Sh. (nu omt. 2 Spd.) Troy=144%Avoirdupois; 856,200 Spd. aarlig. 
Mejico. nemsat?) af Porfyr. hed. Især Qvarts med Kalk- og Barytspath. Især daglig i Medium. 112 % Av. dup.== 101,553 

röidgyldig; gediget Sölv, Glaserts, sölvholdig Kies forrige danske-norske Ø, 
og Blende. Jernkies og Graaspydglandserts. 423,400 L. Sterl. 

Her er ingen Stoll. Hovedskakten 182 Favne. Vandtilgangen omtrent 80 Gallons i Minuttet. Fordringen sædvanlig med 10 Kjörevinder. Produktionen etc. efter Medium af de 6 sidste Aar (til 1835). Den enorme Daglön formodentlig især ved den usikkre politiske Til- 
stand, men vel ogsaa især indtil de sidste Aar af andre Aarsager. Ertsen især amalgameret; i de sidste Aar en betydelig Qvantitet forsmeltet. 

Valenciana, 1 Miil norden(7,617 Fod. Den dybeste|Gangen (Veta madre) gjennemsætter baade Leer-|Ofte adskildt i 8, da 130 til 160 Fod; ellers 40/32,500 Tons, (mellem 70|197,900 L. Sterl. 60 pCt.;|3100, af hvilke 1800 iGru-|221,900 & Troy. 118,750 L. Sterl. 
for Guanajuato i Mejico. |Sænkning 5780 Fod over skifer, som mod Dybet gaaer over i Chlorit-, og|å 50 Fod mægtig. Qvarts, Hornsteen, Kalkspath,|og 80,000 Cubikalen eller|89 pCt. da Gruben ind-|ben. Lönnen i Medium|600,000 L. Sterl. 

Havet. Talkskifer og Porfyr, men er meest holdig i den|og Brunspath. Sulfuret, rödgyldig og gediget|Tönder) Sölvmalm å 8 Lod |stilledes. 4å58h. daglig. 
förste.  Gangens Udstrækning er forfulgt i13,700|Sölv og Guld, samt sölvholdig Blende med Jern-|pr. Ctr. = 21 pr. Mille, 
Métres, over en norsk Miil. spath, Kobber- og Jernkies. eller 2 pr. Ctr. 

Ballancen er efter Medium ved Enden af det 18de Aarhundrede, da den var den meest produktive Grube. Der er ingen Stoll.  Hovedskakten (Tiro general) var 310-Favne; altsaa 'dengang den næst dybeste i Drift værende Grube. Vandtilzangen forögedes betydelig i 
den sidste Tid, Fordringen skeede med I Dampmaskine af 30 Hestes Kraft og 7 malacates (Kjörvinder?). Gruben blev acqvireret for et af de flere engelske Interessentskaber (Anglo-Mejican Min. Assoc.), men blev efter faa Aars Drift i 1831 med et Tab af over I Million Dollars 
igjen overladt til Eierne. Disse skulle siden ogsaa have lidt betydeligt Tab, og det er nu usikkert, om ei Gruben, efterat være rovdrevet (dilapidated) under den borgerlige Krig, ikke har naaet Punktet for dens mulige lönnende Drift. BEfterat Gruben var lændset og i fuld Drift, 
kunde det engelske Interessentskab ikke erholde den 4 Deel af det aarlige Bruttoproduct, som Gruben gav i 1808 å 9 — 1,454,713 sp. Pjastre. 

Himmelsfirst, omtrent 2|1346 Fod; HMovedgesenket |En temmelig grovskifret og meget eensformed|Blandt 5 Gange er Hovedgangen (Teichflacher)/G00 Tons Sölverts å 12 å 
Mile fra Freyberg i Sach-|263 Fod over Havet. Gneis, med höist enkelte Lag af Qvarts og Ur-|1 til 2 Fod mægtig. Qvarts, Kalk- og Brunspath. 14 Lod pr. Ctr. eller å til 
sen, i det saakaldte Bran- grönsteen. Ofte meget oplöst, især i Nærheden af |Sölvholdig Blyglands, Glaserts, Rödgyldig, og ge- 

9,509 L. Sterl. 700 Mand, deraf 550 un-|12,320 MY Söly. Omtrent en Række af Aar et sta- 
der Dagen. Omtrent 1 sh. 18,000 L. Sterl. digt Udbytte af 82 Sölv- 

p nær 2 pCt. 6 d. — 36 Skilling Sölv species qvartalit:r pr. Cux 
der- Revier. Gangene.  Gjennemsat af tvende mere udstrakte diget Sölv. Blende, Jern- og Arsenikkies, samt | i Medium. == yåg Deel. I det sidste 

Porfyr-Gangdannelser og flere mindre nær om |Jernspath. Decennium aftaget til 16, 
Freyberg. og endelig til 4 Sp. pr. Cux, 

. Grubens Production er anfört efter Medium ved Begyndelsen af dette Aarhundrede. Den dyheste Stoll (der tiefe Firstenstollen) indbringer 47 Favne. Den dybeste Skakt, Frankenskakt, var 180 Favne. Tilgangen af Vand er 50 GallonsiMinuttet. Fordringen skeer med 
2 Hjul af 42 Fods Diameter. Gruben drives ved Participantskab; Ertsen sælges til de kongelige Smeltehytter, og tilgodegjöres deels ved Amalgamation, deels ved Smeltning. I de sidste Aar har der igjen aabnet sig noget bedre Udsigter for Driften. 

7 7 på På = rrdske nn E - = = ev = 7 —z- Erp Br PT 1 Efter v. Humboldt drives Gruben Huanacavelica i Peru paa et Bjerg, hvis Top er 14,03 Fod, og dens Dybeste var dengang 18,402 Fod over Havet. Ved Cerra Hualgayoc var Mundingen af en Stolli 12897 Fods Höide. Efter Burkart er Hængbænken ved Gruben la Puri>- 
sima i Mejico 9,429 Fod over Havet. ENG 
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