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I.

Bidrag lil Islands geognostiske Fremstilling cfter Opteg-

nelser fra Sommeren 1850,

Af

Theodor Kjerulf.

JCit geognostisk Kart over Island vil, saafremt det med nogen

Sandhed skal ordne de forskjellige vulkanske Formationer,

udfordre ikke een Sommers men flere Aars Undersögelser.

Imidlertid er det Ensarlede meUem det forviklet Mangfoldige

dog her saa stærkt udpræget, at nogle med Omhu valgte

Lokaliteters Detailbeskrivelse tænkte ind i et godt Situations-

kart meget vel kunne udtrykke Landets geognostiske Forhold.

Krug von Nidda har til et Udkast over Islands geognos-

tiske Bygning kun brugt to Linier og opstillel to Forma-

Karstens Archiv f. IMin. VII.

VII. 1



2 Theodor Kjerulf

tioner, Trap til beg^e Sider og Trachyt paa et bredt Bælte

midtefter fra SV. til NO. Island er senere befaret i de fleste

af sine farbare Strækning-er, o^^ man har seet Niddas noget

vel gigantiske Billede oplöse sig i mindre grove Træk. Kun

tilsyneladende lider det i Storhed. Det maa give et sandere

og slörre Indlryk, naar forviklede naturlige Forholde kunne

overskues fra et bekjendt i Naturen gyldigt Standpunkt og

sammenfattes til et Heelt, end naar de maae tillempes for at

kunne ordnes om et Dunkelt og Ubekjendt.

At ordne vulkanske Formationer, hvor et forsteningsfo-

rende Grundlag mangler, hvor Ströget aldrig er skarpt, og

hvor der overalt er en Mangfoldighed af Varieteter oftest med

for Oiet sammenflydende Bestanddele, kan kun misligt skee

efter Gangforhold og efter Niveau, ligesaa meget som efter

Leining. Er hele Landet sammensat af vulkanske Systemer,

ældre og yngre, tilsammen dannende en Bygning af een Grund-

typus, kan delte paavises, saa vil det være indlysende, at de

Underafdelinger, man kan opstille, ikke altid blive geognostisk

vigtige. Ethvert Centrum for den vulkanske Virksomhed maa

kunne have sine særegne Karakterers Peripheri. Produkterne

af flere Udbrud kunne forenes under en Formation af samme

Habitus, medens Aldersforskjellen inden den kan være stor,

uden derfor altid at være paaviselig. Fra samme Udgangs-

punkt resultere igjen Udgydelser og Udkastelser i vidt adskilte

Tidsrum, som ikke geognostisk falde sammen. Et oprindeligt

Grundlag, hvis Spor man kunde vente at see, er ved atter

og atter gjentagne Omsmellninger udsleltet; der bliver strengt

kun een Formation af sannne Habitus; til de sidste aktuelle

Led knytte sig nogle af de ældre ved de organiske Rester,

medens andre ved dem rykkes lilbage til de tertiære Dannelser.

Foråt undgaae altfor oftci gjentagne Irættende Beskrivelser

af Bjergarler, der dog ved Analysen maaskee ville ordnes
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for en Deel efter en anden Nornenclalur, bruger jeg i denne

forelöbige Fremstilling af lagttagelserne folgende Benævnelser:

tæt Trap, naar Blandingsclelene ganske forsvinde for Ölet

i en frisk, mörk, haard Masse; Traplava, naar der er tydelig"

Lavastruktur; Trap man dels te en, hvor Grundmassen endnu

er tæt Trap eller Traplava; Wakke og Wakkemandel-

steen, hvor Grundmassen heel igjennom ec decomponerel;

Dolerittrap, naar den krystalliniske Grundmasse deler sig i

kjendelige Beslanddele, dor komme Doleritons O^iaaskee „Tra-

chy-Dolerit") nærmest. Mange Wakker og Wakkemandelstene

ere oprindelig TufFe. Den tætte Trap har især Basaltens ud-

ma?rkede Söilestruklur, uden at det dog hidtil er afgjort, om

den efter den chemiske Nomenclatur kan rognes under Ba-

salten.

Islands mod SV. udstikkende Halvö, der paa den land-

faste Side begrændses af Esjas Fjeldmasser, Thingvallavatn

og dets Aflöb Sog, er et jævnt affladnet Land med en Mid-

delhöide af400', som midtefter sin Længdeudslrækning bærer

en Række Tuf- og Slakke-Fjelde, hvoraf enkelte sukkerlopfor-

mige naae 2000' CVifilsfell 2079'). Den lavere Deel langs

FaxaQorôr bestaaer af graa, bænket Dolerittrap, som overalt

er anstaaende i de efter lio;e Linier afskaarne Kyster eller

hist og her trinviis stigende mod det Indre, hvor ikke Heder,

Lavaer eller Fjeldrækkens yngre Bildninger bedække den;

saaledes i Holmsberg ved Keflavik henved 200' mægtig. Man

adskiller i Sammensætningen Feldspath COligok'as?), Titan-

eller Magnetjern og utydelio- Augit. Ved Vogar og Havnefjord

mere grovkornig og med iblandet Olivin; omkring Reykjavik

snart temmelig læt, snart fuld af större Hulerum; de nederste

Bænke mod Anlæg til Söilestruktur. Ved ReykjanesO fiin-

Gayniard. Voyage en Islande, Mineralogie par Mr. Robert.
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kornig overgaaende til tæt Trap. Mod Krisuvik tilbagetræ-

dende for andre Trapbildninger med Tuf. Efter Mackenzie O
overdækker Reykjaviks Doleriürap henimod Garôar en Tuf af

Wakkegrundmasse med glas- og bcgsteenagtige Brokker; denne

Tuf gjcnnemsættes længer hen af en Gang („greenstone") med

sort Glas som Saalbaand — eller det Forhold, som skal be-

skrives ved Hals, gjenlages her med en yngre (fra ViÔey

sandsynligviis slrygende) Gang. Dolerittrappen er fast den

eneste Bjergart paa Island, der udmærker sig ved en kryslal-

linisk Udvikling gjennem hele Massen, idet hver af Bestand-

delene kommer til nogenlunde lige Ret. Kornighedcn betinges

forresten meget mere end ved virkelig skarp Krystallinitet

ved Fordelingen af en Mængdc smaae Celler gjennem hele

Massen, hvorved den uagtet Haardheden bliver porös. Sjeld-

nere oplræde större, meest enkeltsiddende Hulerum.

Ved Holmsberg ligge i Bugten som ganske partiel Bild-

ning nogle Tufskikter med meget sönderslagne Skjæl. Tuffen

er noget mere leeragtig end Fosvogrs.

Den ved Keflavik fremspringende Deel af Halvöen, flad

lige ud til Skagen, er nögen, afblæst, pidsket af Storm og

Hav, overströet med tilrundede Strandstene eller skarpkantede

Blokke af Dolerittrappen, frasprængte ved Isvirkning. Spor

af Skuring sees paa Bænkenes Overflade; men denne var saa

knudret og veirslaaet, et ingen Aflæsning kunde gjöres.

Fra Vogar til Havnefjord passeres Udkanten af de store

Lavamarker, som indtage det Indre af Halvöen efter dens

Længdeudstrækning. Overalt med skarpe og vredne Former,

ofte som efter smaae ziirlige Bölgeslag, og med opkastede

laglignende Rygge, der have en Revne midtefter, eller med

Pseudokratre, lave Kegler med jHnleruiw under, og hvoraf

^) Travels in I(-olnii<l. IIO.
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noglc have foruden Gaser ogsaa blæst Asker op. En Deel

af (lisse Slrækning^er, HvassahraunO, V. for Havnefiord, bærer

sit Navn med Relie; her vrider sig den smale Sli over en

skjærende og klingende Slakkeskorpe, ofle sælsomt opsnoet

til phantastiske Skikkelser, ruslfarvet paa Overfladen, mörk i

alle Revner. Denne Lava er, hvor den ikke i Dagen er op-

skummet til Slakke, graaligsort, jern- og augitrig i Hovcd-

massen og med enMængde udskilte smaae Feldspathkryslaller.

Ö. for Havnefjord moder en anden Lavaström, om muligt

end mere forrevel i sin Dagflade, gjennemsat af Sprækker og

Huler. Den er tæltere, blaalig, meest med större og fladere

Celler, der falde i bestemte Retninger. Paa Ccllerummene

Aiigitnaale, i Grundmassen Kalkoligoklas^} og rigelig udviklet

Olivin, der, som allid, optræder enkeltsiddende som Korn eller

Krystaller.

Mange af disse Lavaer have atter skjult de Aabninger,

hvoraf de ere fremvældede. Nogle af dem ligge temmelig

isolerede, helde kun lidt, og man skuer sig forgjæves om efter

nogen Krater. Men Hovedudgangspunkterne ere at söge ikke

langt borte i de vulkanske Linier mellem de spidse Fjelde,

Vifilsfell, Trölladyngja, Keilir og henimod Reykjanes. Lava-

markerne stige langsomt til deres Fod og udbrede sig ogsaa

paa den anden Side disse Slakkeopslablinger mellem Tufryggene

omkring Krisuvik. Dybe Revner, lobende i Zikzak, men

folgende en Hovedretning efter h.3^), sjeldnere h. 5, ere hyppige.

Ved Fosvogr S. for Reykjavik bedækkes den her tydeligt

^) llraun er den islandske Benævnelse for al Lava, der ved Form og

Farve tydelig lor Alle angiver sig som saadan.

*) Cfr. Forchhammer, Meddelelse om isl. 31ineraler. Kgl. Dansk. Vidensk.

Selskabs Afhandlinger, X.

3) Alle Strögangivclscr ere rctviscnde, angivne i Timer og OttendedelC;^

^^
LIBR/i
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skurede Doleritlrap paa et Stykke inderst i Biigtcn og langs

med den af en fiinkomig til tæt Tu f, der ogsaa træffes ved

Havne(jord. Her og ved Kopavogr iidmærker den sig som

conchylieförende. Ved Fosvogr naaer den en Mæglighed af

20—30', afskaaret langs Kysten og indhulet af Brændingen.

Den optrædcr snart med grovere Lag som Conglomérat eller

Breccie, snart liaard, snart lös til rivelig; tyndskifrig vexler

den da med löskornede tykkere Skikter. De grovere Be-

standdele ere Brokker af alles.lags Trap og Lavavarieteter,

samt brunliggrönne PalagonilkornO fra mærkelige til mikro-

skopisk skimrende i Massen. Tuffen er forskjellig farvet,

brun, blegröd, graablaa, enkelte Skikter ganske leerartede.

Fra Torvdækket over finder ansamlet Vand Vei nedad og

udsier igjen i Profilet ved Soen gjennem visse Skikter.

Paa Siderne af smaae Sprækker, hvorfra Dampe have faael

Udvei, horizontal stænglet Afsondring. Iden haardere, graa-

blaae Iceragtige Tuf forekomme Bivalver (mya), existerande

Species. De ligge lukkede og fyldle med Tufsubslants, eller

opslagne baade som Aflryk og i Skal med frisk Farve. Hyp-

pigst ere Skallene brækkede. Tuffen viser sig baade ved

sin ringe Udstrækning og ved de ofte vredne, korte, under

spidse Vinkler hinanden overgribende Skikter, som en Kyst-

bildning (Profil Fig. 1).

Forholdet mellem ViÔeys Trap og Reykjaviks Doleritlrap

er ikke klart. Bænkene helde paa begge Sider Sundet svagt

mod hinanden. Doleritlrappen ved Hvalfjorôr, lig Guldbringe-

syssels, er imidlertid ældre end Esjas Trap, der ligner ViÔeys.

ViÔey har Gange efter h. 1,4 af mörk tæl Trap med horizontal

Söilestruktur. Ved en af disse Gange ere Bænkenes vertikale

*) Om Palagonil cfr. Biinscn, Annalen der Chemie u. d. Pharmacie.

LXI, 268.
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tykkere Söiler adskilte og igjen forkiltede ved et begglindsende

Lak eller et vulkansk Glas, èom ogsaa hist og her afdeler

Söilerne paatværsO-

Strax over Hafravaln paa Veien til Seljadalr optræder

over Dolerittrappen lys, pladefonnig bænket, tæt Trap, rig

paa Feldspath, og grov Tufbreccie med Palagonit i Binde-

middelet. I Seljadalr paa begge Sider af den lille Elv fmdes

mellem Palagonittuf næsten reen Palagonit i större Masser

eller som „Palagonitfels". Waltershausen, der först erkjendle

Palagonit som egen Mineralsubstants i Ælnas TufTe, fremstiller

dens renere Optræden her som en Udsondring af vulkansk

Conglomérat, hvori den ellers danner Bindemiddelet.^) Mæg-

tigheden naaer 50'. underlaget er augitiske Slakker og

Asker, rivelige og conglomeratisk sammensatte. Palagonit-

skiktet er yngre end de Trapfragmenter og vulkanske Slakker,

hvormed det danner et Conglomérat, og ældre end en Trap-

gang og et derfra sandsynligviis udkilet Leie. Jeg har Intet

af Væsentligt at tillægge. Efter Bunsen forekommer ogsaa

Palagonitfels paa Plateauet 1^ gr. Miil Ö. for Kråkr, paa

Veien til EyafjorÔr, i Vexelleining med Trap og Tuf.

Paa Veien til Thingvellir folge nu lignende Trapbildninger

som ved Hafravaln. Paa MosfellsheiÔi i et Niveau af om-

trent 400' over Havfladen saa jeg mellem de omströede til-

rundede Blokke nogle af et Hoveds Störelse med faslsiddende

Balaner— et Beviis paa en i en geologisk ikke meget fjern

Tid stedfunden betydeligere Stigning, end den, Fosvogrs

conchylieförende Tuf angiver.

Paa MosfellsheiÔi Lavaer med löse Tuffe o : brune og

sorte körnige Asker. Lavaerne strække sig fra Foden af

Robert Fag-. 38. Og Atlas geol.

2) Physisch-geographische Skizze von Island. Göttinger Studien 1847.
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Armannsfell og Skjaldbreid i NO. til Vifilsfell i SV., slullende

sig der til Guldbringesyssels Lavamarker. De ere moderne

0: de ligge som Slrömme frit i Dagen, men næsten alle for-

historiske. Thingvallavatn og en Deel af det brede Dalstykke

ved Thingrellir mellem de to dybeste Gjâ'er indtage det lavere

Niveau af 350', medens Mosfellsheiöi naaer mere end 100'

derover. Et Profil (Fig. 2) tværs over Dalen viser en Ned-

styrtning, der ikke vil synes ubetydelig, naar man seer hen

til Thingvallavatns Fladerum; Soens Grændselinier tilhöire og

tilvenstre ere fortsatte i de dybe Revner Almannagjå ogHraf-

nagjå, h.2,7—h.2,1, derudmærkesig mellem mangfoldige mindre.

I Bunden af den henved 100' brede Almannagjå har man Rev-

nens ene Væg paa den ene Side, opstaaende som en næsten

ligesaa hoi Muur, afdeelt i Lag efter Strömningen og med en

crenelleret Tinde, den knudrede Skorpe i Profil; paa den an-

den er Muren kun 40—50' hoi, Lagene helde mod SO. Om-

vendt er Tilfældet ved Hrafnagja, men Forholdet der ikke saa

regelret. Lavaen er tung, graablaa, jernrig, med hyppig Feld-

spath og lidt Olivin; næsten overalt er den söileformig af-

sondret. De mindre Sprækker lobe i Zikzak efter Söilesidernes

Vinkler; hvor Grunden er opbrudt efter Revner, Viftestillin-

ger etc.

Midt i Soen er efter Robert en lille Eruptionskrater, hvis

Trakt slaaer fuld af Vand. NO. for Thingrellir mellem Hof-

mannaflolr og Tindaskagi ligge flere. Den store Mængde saa

ensartede, Dolcrillrappen moget nær slaaende Lava tilhörer

forskjellige Udgydclser, der have udjævnet de betydelige Fla-

derum, hvorover de ligge. Fjeldrækkerne efler Længden af

Guldbringesysscl og mod Krisuvik bestaae afopskiktedc brune

Tuffe og Traplavaer, de cnkcllslaaende Kogler af Slakker, an-

hobodo over do vulknnsko Aabningor — oller: Samincnsæl-

ningen er som ved Laugardair, Bjarnarfell o. s. v., hvor dog



Bidrag til Islands g-eognostiske Fremstilling. 9

de spidse og forrevne Former, der angive de vulkanske Ud-

gangspunkter, labe sig mere mellem TafTelpartiernes jævne

Linier.

Paa LyngdalsheiÔi under samme Niveau som MosfcllsheiÔi

fremdeles Lavaer, gjennemsatle af Revner eller med store

Hulerum, aabnede ved Tagets Sönderbristning; dertil paa

store Strækninger de tilhörende brune og sorte kornige Asker.

Tintron O paa LyngdalsheiÔi er en huul liden Konus med en

Mund oventil, hvorom Slakke hænger som stivt Skum, og med

en kun alentyk Lavastok, udhængende paa den ene Side. Lig-

nende Hornitos ere ikke sjeldne paa Island, de ere Pseudo-

vulkaner, i Lavaerne eller Slakkerne oppustede Blærer. Olaf-

sen omtaler 7 saadanne i Hraunet paa Vestre SkarôsheiÔi og

siger, de kaldes „Straakar" O: Drenge. — Det nærliggende Rei-

darbarmur er som flere Hoider mod NO. sammensat af sorte

augitiske Slakker; henved 1000' höiere opstikke de hist og

her med vildere Former over Taffelpartierne, saaledes oppe

i Fjeldet under MiÔdalr.

Ved Laugarvatnshellrar, hvor de löse Ophobninger af

Asker, Sand og Blokke, eller Tuf-Alluviet, naae en Mægtig-

hed af 200', begynde faste Tuffjelde, afskaarne i S. og SV.

mod Slettelandet med de store Elve, og stigende i Taff'elpar-

tier aver dette med Afsatser paa 300-500—1000'. Tuffen

er horizontalskiklet, lysbrun, Grundmassen fuld af rustfarvede

Palagonitkorn og med större vulkanske Brokker. Sjelden sees

et Cindkilet) Leie af Traplava, lidet mægtigt. Mægtigt optræ-

der Traplava kun i Slrömleier og Gangstokke. Saaledes ved

Laugarvatnshellrar sort, ligeformig blæret og med Anlöbs-

farver; derover Tuflag indtil 150' mg. Lignende er Anord-

ningen i den hele, paa enkelte Stykker afbrudte, Formation

Cfr. Roberts Atlas geol.

A2
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mellcm Langjöklen ogEyafjallajöklen. En nordostlig Hoved-

retning gjör sig gjældende i Elvelöbet, Heklas Kjædetog og i

de meget hyppige Afskærings-Linier efter h. 3, hvor stedse

Profiler med Lagordning komme tilsyne. De forherskendc

brune Tuffe bestemme Landskabets Lokalfarve; Formerne ere

jævne, ensartet ailöser det ene Taffelparti det andet. Tuffen

naaer ofte en Mægtighed af 100—200' uden Atbrydelse.

Traplavaen optræder især i de nedre Afdelinger, hyppig lys

og klingende med tynd Pladestruktur, der bliver til den samme

Pseudo-Skifrighed, som Heklas nyeste Lavaer besidde, betinget

ved meget fladtrykte, fast mikroskopiske Celler.

Det vide Sletteland mellem Linien af Tuffjelde fra Lau-

gardalr til Haukadalr og Thjorså har en Middelhöide af 3—
400', er bedækket af Alluvier, Myr og tuet Græsbund, opskaaret

af Elve og besat med 100—200' höiere opragende Tunger

af skuret Traplava eller tæt Trap, sjeldnere med afsondrede

Taffelpartier, der naae 1000'. Hvor Hvita, Laxå og Bruara

forene sig, er Höiden kun 150', under Hekla 300'; herfra

bliver Sletten jævnere, sænkende sig som uoverskuelig Flade

mod Havet i SV. Blokkene paa MosfellsheiÔi med Balaner

vise, at hele denne meget lavere Strækning i en ikke fjern

Tid har været under Vand, Bunden af en Fjord. Den store,

afVand udbredte og fordeelte Tufformation blev da udstykket,

det Bortskyllede atter ophobet i Alluvier. Ogsaa Elvene,

der ved sit svagt heldende uvisse Lob let oversvömmede store

Strækninger, have siden efterladt saadanne.

Enkelte Optegnelser fra denne Strækning: Ved MiÔdalr

Tufconglomerat med sparsomme Palagonilkorn; mellem Brok-

kerne især Klingsteenlavaen hyppig. Bindemiddelet er löst.

Tuffen derved let destruerbar, som saa ofte Tilfældet, og hvad

de rindcnde Vandes dybe Indskjæringer vise. — Ved Bruara

Lava som ved Hrafnagja. — Laugarfjall ved Geysir bcstaaer af
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den klyvelige klingende Traplava, eller Klingsteenlava, som

man kunde kalde den; graablaa til smudsig violet stribet Grund-

masse med hyppige Feldspalhnaale og Olivin. Andre nævne

her Trachyt. Islands m^e trachytlignende Bildninger, der

udmærke sig ved lyse Farver, skarpe Farver, ofte ved Söi-

lestruktur, har aldrig Olivin — denne, det maa mærkes, i

Forhold til Trachytporphyrens Sammensæl.ning let oplöselige

Bestanddeel i frisk Trap. — Bjarnarfell som Fjeldene ved

Laugarvatn. — Anordning af Alluvier i et Bækkcleie mellem

Tungufljot og Hvila: överst Torv, saa fiin sort augitisk Sand,

derpaa grovere, saa lös guulbrun Palagonittuf, nederst rode

og blaasorte decomponerede Tuffe, halve Leerbildninger.

Hyppige ere gangagtige Linier efter den herskende Spalle-

retning, hvorefter enkelte Partier have sænket siy-, andre ere

opskudte. Saaledes ved Klopsvatn nær Hvitå i h. 3,6. Af-

sondringen i vertikale Söiler adskiller oftest strax disse Linier

fra Gangliniernes i horizontale. Her vexler derhos Traplavaen

med vulkansk Conglomérat og Breccie; Bindemiddelet aske-

agtigt, Brokkerne meget blærede, i Dagen sönderfaldende.

Omkring Hruni er det samme Conglomérat hyppigere, derhos

finere Tuffe og Klingsteenlavaer. De sidste tilhöre meest de

lavere Partier, saaledes ved Solheimr omkring Laxå nederst

stribede, tætte eller blærede Traplavaer og derover brune

Palagonittuffe. Fjeldene naae her 800' over Aaen, eller i

det Hele 1200', og danne en Gruppe for sig ligesom de

lignende omsprcdte Taffelpartier, Miôfellsfjall, Vorôufell o. fl.

Der er forresten ingen anden Regel i Anordningen, ingen

regelret Vexling. Waltershausen anförerO fra Egnen ved

Hruni gulhvid skifrig eller hvid tæt Trachyt i stokformige Masser,

gjennemsatte af Trapgange. Ströget N. 42. 0. og N. 65 V.

Göttinger Studien 1847. 379 og 416.

^^^^reas Jj:oI^Oi^î'ttsen
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Profil fra Thjorsas höire Bred ved Thjorsàrholt (Vig. 3).

a og b) hærdet Tuf af fiin Askemasse og med rödt og grönt

Skiferleer som Lak paa Sprækker og mcllem Bæn-

kene.

c og d) læt Trap.

lille Nedlöber af Trapbænken over.

e) Torvdække i Dagen.

Det Hele 50—80' mg. I Flodleiet selv og paa begge

Bredder en udmærket porphyritisk Lava, der har flydt om-

kring SkarÔsfjall og optræder i Dagen med karakteristisk

knudret Overflade. De hyppige og store Krystaller af glasagtig

Feldspath med ufuldkommen Fladeudvikling, indvoxede tillige-

med Olivin i den storcellede Lava, ere AnorthitO- Et Laug

*) Genth (Annalen d. Ch. u. d. Pharm. LXVI) anseer IMineralet for nyt

og kalder det Thjorsanit. Äliddelel af lo af mig udförte Analyser

give nærmest Anorthitens Sammensætning.

1. Med kulsuur Natron.

a) Anvendt Mineral 1.094. Kiselsyren undersögt med kulsuur Natron

og af det Uoplöste bestemt smaae Qvantiteter Baser. Kiselsyre

0.426. Leerjord 0.039. Jernoxyd 0.007. Kulsuur Kalk 0.002.

b) Leerjord og Jernoxyd fældl samlede, skillet ved Kali, paanyl oplost

og fældt, hvorhos bestemt de smaae Qvantiteter af Kiselsyre og

i Jernoxydet ogsaa af Kalk og Talk. Leerjord 0.366. Jernoxyd

0.009. Kiselsyre 0.026. Kulsuur Kalk 0.047. Phosphorsuur

Magnesia 0.009.

c) Hovedkvantiteten af Kalkjord bestemt som kulsuur Kalk 0.265,

derpaa Talkjorden som phosphorsuur 0.015. Kiselsyre 0.009.

IL 31cd Flussyre.

a) Anvendt Mineral 1.630. Det efter Inddampning med Svovlsyre

Uoplöste vciede 0.393; behandlet med kulsuur Natron, det Fra-

filtrerede oplost i Saltsyre og uopsluttet Mineral derved bestemt

til 0.018. Altsaa svovlsuur Kalk 0.375.

b) Leerjord, Jernoxyd og dermed folgende smaae Qvantiteter bestemt

som för. Det fraskilte Jernoxyd gav eftcr gjenlagende Behandling
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i denne Hraiin paa den höire Bred har en Temperatur af

32^4 C.

SkarÔsfjalI, rode Tuffe, fiinkornige lil tælte askeagti^e,

grovkornige, knudrede af rustfarvede Brokker, samt tæl Trap

ogKIing-steenlava. Herifra mod NNV. til Hvitâ, Thjorsârholts

Porphyrlava over store Strækninger. Klingstenc og Trap i

Stokke som Kolonneknipper. Tuf og Conglomérat som för.

Flere Enkeltheder ere kun trættende. Paa Hvitas höiere Bred

mod Skalholt Doleriltrap, og vedsiden deraf læt sort Trap,

men Forholdet mellem begge heller ikke her oplysende.

Det beskrevne Sletteland gaaer forbi SkarÔsfjalI op under

Hekla. Fra Hals og Selsund ved Tufkjædernes Fod, som danne

Heklas Formure, med et Middelniveau af 400' sænker Sletten

sig jævnt i store Fläder mod Havet. Den fjernere Slrækning

med kaustisk Kali endnu Leerjoid. Leerjord 0.561 -f" 0.046.

Jernoxyd 0.01 1. Kulsuur Kalk 0.139. Phosphorsuur Magnesia

0.015.

c) Kulsuur Kalk bestemt i den for Leerjord og Jernoxyd befriede

Solution 0.139.

d) Magnesia skilt fra Alkalierne ved Barytvand og derefter bestemt

som svovlsuur Magnesia 0.022. Baryten bortskaffel af Solutionen

ved kulsuur og kaustisk Ammoniak. Af det efter Salmiaksaltenes

Afdampning i Vand Uoplöselige og FrafiUrerede, Leerjord 0.003,

Jernoxyd 0.001. Chloralkalier 0.069. Kaliumplatinchlorid 0.081.

Suurstof.

Kiselsyre
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er mellem Englandet bedækket af Flodernas Alluvier, Sand

og- Asker, slemmede og ordnede efter Tyng-den; nærmere

under Hekla ere Tuffe og Lavaer fordeelte vedsiden af hver-

andre paa det svagt heldende Plan. Hvor Rang'âs Indskjæ-

ringer vise Profiler, vexle Tuffe med Lavaer. Ved Klofi

Anorthitporphyr; Lavaens Underflade er, hvor den har flydt

over Tuffen, slakket eller rettere blot knudret og- paa Skor-

pen sammenbagt med Tuffen. I de blöde, let tildannelige Tuffe

har Våndet ofte udskaaret Vægge med symmetriske Linier, fast

som efter Skjönheds Regler. Denne Lavslrækning, dybere

indskaaret og derpaa höiere löftet, vilde med jævn Overflade

vise svagt heldende Lag, finere og grovere Tuffe og Asker,

vexlende med Lavaer paa og ved hverandre; et isoleret rundt

omskaaret Parti vilde have Udseendet afBurfell paa den anden

Side Thjorsa.

Det egentlige Hekla naaer noget over 4500', meest op-

stablet af Slakker og besat njed Askekegler; kun de Lavaer,

som have flydt ned over Bjergets steile Sider, opslive den

skröbelige Bygning og give den Fæste. Til besage Sider stikke

skarpe Tufrygge iveiret til 1000 og 1500', folgende en Ho-

vedretning i h. 4 eller OKO. Man tæller mindst 5 Hovedtog

af lildecls stykkevise Kjæder, Hekla ligger paa det midterste

paa en Basis af henved 2000'. Mellem de steilt opstaaende

ofte vildt forrevne Tufrygge er Alt Lavamarker og Asker;

Tuffens guulbrune Farve stikker grelt af mod det glindsende

sorte vulkanske Sand, de knudrede mörke Lavaer, de malle

Asker. Det hele saalcdcs karakleriserede Feldl indtager over

6 danske Kvadralnule; mod 0. og S. slöder det lige op un-

der Torfajöklens og Tindfjallas snedækkede Masser. Med

Udsigt over Slettelandets græsrige Slrækninger og den mæg-

tige Havlinie, der opsliger i Horizonten, rage Heklas Formure,

Tufryggtne, skarpe op i lange Tog med skraatstillede Skikter.
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Det taflfelformige Burfell med sine svagtheldende Bæiike af

Tuf og Trap danner paa anden Side Thjorsà dermed en Kon-

trast. Midt paa ilen mörke Scene, mcllem sine Kjæder, sine

Lavaslrömme og Askemarker, sine underordnede lavere Kra-

terkegler, kneiser kolossal Hekla; derfra har man mod Nord

oor Öst Skuet over Landets indre med Jökler besatte Plateau-

strækninger, lutter dodsstille Öde.

At afstikke de mange historiske Lavaers Grændser er et

hoist möisommeligt Arbeide og, saafremt det ikke er et heelt

detailleret Kartarbeide, af liden Interesse. Waltershausen har

lovet et Kart over Hekla. Medföl^ende Udkast over en Deel

af Heklas Tufkjæder og Lavastrækninger skal kun give et

geognoslisk anskueligt Billede af det Heles Anordning.

Tuffen i Kjæderne er den sædvanlige ved Palagonitkorn

karakteriserede og med vulkanske Brokker. Enkelte Bænke

bestaae næsten heelt af saadanne, det gulbrune körnige Bin-

demiddel forsvinder, de blive Slakkeconglomerater; andre ere

besprængte med Stykker af vulkanske Bomber, kjendelige

ved den skaalformige Afsondring og den indad mod et Cen-

trum radierende Struktur. Spor af Kratertrakter findes i og

ved Tufkjæderne, saaledes paa den sydlige Ende af Tindel-

fjalls Ryg med overalt udad heldende Skikter, en Sprække i

SV. og Bunden bcdækket af Aske. Det 990' höie Tindelfjall

hænger sannrien med det 410' hö i ere Bj öl fell ved et lignende

som en Halvkreds gjenstaaende lavt Parti, hvor Skikterne

dreie sig. Faldet er i det Hele taget mod NV. i de vestlige

Kjæder, mod SO. i Selsundskjæden og de östligere; men disse

Kjæder ere ikke oprykkede paa engang, de mangfoldige

buede Led forbindelser mellem vedsiden af hinanden lobende

Tog, ligesom endnu mere anomale Skiktstillinger, vise, at de

ere oprykkede i flere Sæt efterhaanden, dog nogenlunde i

Ströget — hvad der netop tilhörcr Rækkevulkaner. I Selsund-
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kjæden optræder nederst de samme klingende Lavaer som

för beskrevne. Da de saaledes anstaae i Heklas Basis, er det

ikke paafaldende at finde dem löse paa Bjergets Sider, udkas-

tede og Ved Stödet lösnede i sine Klyvninger. Hvert enkelt

större Stykke ligger da deelt i mange vedsiden af hinanden

staaende Blade som et Spil Kort. Det maa være disse Stene,

en Reisende har betegnet som primære Bjergarter, udslyngede

af Hekla. Virkeligt faae de en fjern ydre Lighed med visse

Urskifere.

Indskydningen er paa Bjölfell over Håls 60—80° V. 10.

Hovedretning af denne vestligste Kjædeh. 4,1, stykkeviis h. 5,7.

Midt for den med Asker bedækkede Dalbund mellem Bjölfell

og Tindelfjall 60° V. 7, 45° S. 5,4 og 30° S. 2,2, Alt efter-

haanden. For Enden af Tindelfjall 20° S. 12, lige over for

Kraterlrakten 10° N. 3,5, paa Östsiden 20—45° S. 12,3.

Tindelfjalls Översle forrevet og lakket. I dets fortsatte Ret-

ning h. 4, i en overalt af Lava omflydt Ryg længer op 45—
60° V. 9/6 og Afsondringer i N. 5,6, men ogsaa i mere

iireglede Retninger. VNV. for Næfrholt, i Bjölfells fortsatte

Strygningslinie, under Foden af de opreiste Kjædestykker ho-

rizontale Tufskikler; i Kjæderne 30° N. 12, 10° N. 2,6, hyp-

pigst 10—20° V. 10,2. Længer op mod Sauôafell kan Toget

forfölges i h. 4— h. 4,2 mod Afbrydelser og Faldet stærkt til

begge Sider. Under Bjölfells sydlige Ende ved Haukadalr

horizontale Skikter. S. for Selsund i Selsundskjæden 60—80°

Ö. 10,6 og Ö. 7. Överst 80° S. 2,1. Hovedretning af Kjæ-

den h. 4. Den nærmeste öslligere Kjæde 45—60° Ö. 8. — Af

disse Aflæsningcr fölger, at de vulkanske Kjædedannelser her

skee ved Spalteopbrydning, ikke paa langt Strög i eet Sæt,

men eflerhaandcn forlsat med Afbrydelser ogKraterstillinger.

Allerede ligc ved Foden af disse Rygges Parallellog er den

oprindoligc Skiklstilling uforandret.
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Af de betegnede Lavaer udmærke sig 7) under Næfrholt

og derfra langt udover Sletten som porphyrilisk ved hyppig

Anorlhit og med Olivinkorn, lig TlijörsarhoUs Lava. De

ovrige ere hinanden for Oiet meget ligo; fra hver af dem

kunne utallige Varieteter samles, fra tælte til skumagtig op-

blærede. Lavaen 1) fra 1845 er under Slakkeskorpen meest

læt med fladtrykte parallclliggende Celler, ' udslrakte efter

Strömdirektionen, hvorved, naar de ere meget fine, den sæd-

vanlige Klyvelighed opslaaer. De parallele Cellers Linier

krydses undertiden af andre, der angive partielle Gasudvik-

linger CProfil Fi«^. 4). Det maa bemærkes med Hensyn til

de Struklurforhold, som mange af de i disse Optegnelser

nævnte Klingsteenslavaer, klingende Trap o. d. vise, at Lineær-

strukturen eller Slribningen i de moderne Lavaer ingenlunde

fra de forskjellige Sleder i samtnc Ström er parallel med

sig selv eller med Strömmens midlere Slrög og Heldning,

r Lavaen fra 1845 er den ofte steilt indskydende i opsprin-

gende længere Partier, der ligge opvæltede som efter Ploug

og ere afdeelte i flere Bænke. — Feldspalh (OligoklasO er

meget sjelden som udskilte tydeligere Krystaller, hyppigere

som for Oiet forsvindende Naale; de flade Cellerum skimre

hist og her indentil af meget fine smudsiggrönne Augitspidser.

Paa flere Steder - lige V. for 6 — var endnu. Juni 1850,

efter 5 Aar Gasudviklingen ikke ophört, og Salmiak afsattes

omkring Fumarolaabningerne, hvori Thermometret steg over

80° R. — Lavaen 2) ved Selsund opviser meget tætte og

mörke Varieteter uden Spor af Celler. Lavaen 3) fra RauÔ-

öldur har lignende og andre ved svag Glands og fladmusligt

Brud obsidianarlede. En tæl klyvelig rödviolet Varietet herfra

Cfr. Gentil Annalen d. Ch. u. Pharm. LXVI og Ranimelsberg IVtcs

Supplm.

vn. 1. B
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ligner Laugarfclls Klingsteenslava. I en meget porös Varietet

forekommer paa Cellevæggene el hvidt Mineral, maaskee an-

grebet Feldspath.

Paa det egentlige langstrakte af Slakker opstablede og

med Askekegler besatte Hekla ligge nogle hundrede Fod under

Toppen de fem Kratre fra 1845 over en Spalte i h.4,3, der

forbinder dem. En stor aaben Konus, opskiktet af rode og

sorte meget poröse Slakker og Lava, omgiver næsten i sluttet

Kreds de to överste, hvoraf den ene er et cylindrisk nedgaa-

ende Hul og den anden en frilstaaende Slakkekegle inde i den

störres Circus ligefor Sprækken i SV. Fra begge udvikledes

sure Dampe, Salmiak og flint Svovl afsalles som Efflorescents.

Ogsaa en gulröd gjennemdampel Tuf horer til Sammensæt-

ningen af den ydre Konus. Rundt omkring den ligge sorte

glindsende Asker af grovere og finere Korn. I Syd for de

aabne nyeste Kratre ligge nedover det heldende Fjeld ældre

i enRække efter h. 2,5 med vældige Askekegler. Heklas Top

klövedes ved Eruptionen 1845 af en dyb Spalte i h. 7, 4.

Ved Foden af Hekla udrnærker sig den gamle Krater

RauÔoldur ved sin isolerede Pläds midt mellem Kjæderne og

ved sine ildröde lette Slakker. Kralerbunden naaer en Höide

af 990', eller kun lidl over 600' over Håls, hvor en Lava,

der maa skrive sig fra Nærheden af RauÔoldur, ender. La-

vaen 2), Selsundshraunet, har paa Længden af en Miil fra

Höiden af RauOöldurs Kraterbund til Selsund (495') en jævn

Heldning af omtrent 500'. Den synlige Mægtighed af de

enkelte nyere Lavaströmme er i Almindelighed fra 30—50'.

Bredden er undertiden ret anseelig, saaledes af den nyeste

Hraun N. for RauÔoldur. Den med 8) betegnede Slrækning

er som et vildt oprört Hav af forskjellige Lavaer, der indtage

den hele Bredde mellcm Heklas Sydost-Side og Vatnafjall.

Paa begge Sider af det egentlige Hekla er Niveauet mellem
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Kjæderne liöiest, Rauoöldurs kan sættes som Middel; derfra

skraaner det mod SV. langsommere mod NO.

Hvlde Pimpstene ere ikke hyppige. Enkelte Stykker

sees under den nyeste Hraun over Næfrholt. Ved Seisund

hele Bænke deraf med Birkeresler, tildeels i begyndende Mi-

neralisation. De sædvanlige Lavaers Pimpstene ere lette

Slakker, rode og sorte, eller med Anlöbsfarver. Hvid Pimp-

sleen tilhörer Obsidianen. Fra Hrafntinhraun har jeg seet

Haandstykker af sort glindsende Obsidian, der stribeviis udlober

til Pimpsteen som Skum.

Heklas samlede vulkanske Territorium mangler rindende

Vand. Snevandet som Dagvandet söger Dybet mellem de

opstablede Slakker; nærmest under Heklas Fod findes ingen

Kilder. Jordbunden er overalt skikket for Våndets Nedgang —
det kornede Sand, de sugende Asker, Lavaerne med Celler

og Bristrevner. Först under de yderste Tufrygge bryde

Kilder frem, men her rigeligt. Middel af flere langs Bjölfell

og Laugfell opvældende 2°,5 C. En lige ved Håls havde en

konstant Temperatur af 2°,2 C. Skikterncs Stilling og Dal-

bundens höiere Niveau indentil bag Kjæden CHals 363', indre

Dalbund 660', Selsund 4950 begründe Kildernes Optrædei^

netop paa denne Linie. Ved Selsundskjædens Fod 3^2 C.

Jordbundens Temperatur paa Island er noget höiere; Loltin

anförer 3°,4i C. CBrönd ved Skarôsfell) og 3^,45 som mid-

lere Temp. overhovedet.

De geognostiske Forhold ved Islands varme og springende

Kilder ere meget almindelige. Mærkelige blive de ved de

udbredte Decompositionsprocesser, som de betinge. Ved Kri-

suviks og Reykjahliôs Solfalarer, hvor efter Bunsen Svovlgas-

arler og Vanddampe bryde op af Grundens Palagoniltuffe,

optræder Gips, Svovl, Fjederalun og lidt svovlsuurtKobberoxyd

som Fumarolprodukter, idet PalagoniltufTen forvandles til Leer-^^^ . P ^
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bildninger, jornfrie og- jernholdig^e, oller til hedl Slam med

Skorper af Svovl og Leer. De alkaliske Kilder ere de almin-

delig-ste paa Island, og virke fornemmelig ved Kulsyre og

Svovlvandstof; de ere periodisk springende (Geysir), kogende

CHver), eller blot varme (Laug). Tilgangen ved disse De-

compositionsprocesser samt Spring- og Kogekildernes Meka-

nisme er fornemmelig af Bunsen sinderet og udviklet i ud-

mærket instruktive AfhandlingerO-

Det S.ystem af Geysirkilder, Hverer og Laug, hvorunder

ogsaa den tidt besögte og beskrevne Store Geysir horer,

ligger ved Foden af det henved 150' over Alluviallandets svagt

bölgede sumpige Strækninger opragende Laugarfjall. Leinings-

forholdene ere ingenlunde oplysende. Laugarfjall synes om-

leiet af lutter yngre opsvömmede löse Tuffe, hvortil selv de

under Geysirkonussen komme til at regnes. Klyveligheden i

Klingsteenlavaen gaaer i flere Retninger, ofte verlikall. Paa

Nordenden af Laugarfjall Gang indsk. 85*^ N. 3,3.

Store Geysirs Konus er opförl af Kiselinkruslalioner, er

oventil afstumpet og indeslulter et stort Iragtformigt Bassin,

i hvis Bund det dybt nedgaaende Rörs Munding sees med dy-

bere Farve under den i de rolige Mellomtider stille dampende

Vandflades dybgrönne Speil. Ved Foden af Konussen paa den

nordvestlige Side er en halvanden Favn dyb Kluft, hvis Bund

er besat med FumaroUer, og hvis Vægge opslutte Kiselkrus-

ternes og de underliggende decomponerede Tuffes Lag. De

nyeste Concrelioner ere smudsig graae, smaakornige eller

huskede, derunder stribede graae, melkehvide og guulhvide

Ï) Annnlcn d. Cl», n. d. Pharm. I.XI & LXII.

Cfr. Annales de Clioniic et de rhysicjue XIX, 01)srrv:Uions sur les

{jeysirs, pnr Doscloi/.caiix , saml Pof^jjendorfls Annalen I-XXIX, J.

Milliers Geysirapiiaral.
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med mat Opal, der vaad har levende Farvespil, eller med for-

kislede Blade og- Kviste af Birke eller et Væv af Herbacecr.

Derunder lös meget angrebet Tuf imprcgneret med Kiselsin-

ler; endelig heelt forvandlede TufFe, optrædende som slribede

seige Leerbildningcr. kjOdrode, ruslfarvede, slivelseblaae, se-

ladongronne til hvide, med smaae Jernkieskrystaller, der især

optræde rigeligt i det lyslfarvede, for Jern i Massen befriede

Leer, og „hvis Dannelse man i de svagt dampende Lag, hvor

smaae Fumaroller pibe frem, eller hvor, en lille Slampöl

koger, ligesom har for sine Öine." Paa venstre Side

Klöflen begynde ældre Kiselbildninger, tilhörende ældre

nu lildeels ganske forstoppede Geysirkilder, indlil lige under

Poden af Laiigarfjall. De have ödelagt og gjemt Rester af et

Birkekrat, og optræde ziirligt lagvise eller mere concretio-

nerede og i Dagen friable. Ogsaa ved Bredden af deu nær

forbiflydende kolde Beina paa den anden Side Konussen op-

træde slribede Kiselbildninger med melkehvid Opal, mere gjen-

nemsigtig og med spillende Glands först, men haardnende i

Luften, og med Aftryk af Blade eller et Væv af forkislede

Plantetrevler. Mægtigheden af disse yngre Bildninger naaer

15', af de ældre meer end det Dobbelte. Kiselbildningerne ind-

tage tilsammen ikke saa stort Rum, at de paa Gunlaugssons

Kart Ci itsttWö) kunne mærkeligt angives.

Ved den nærved Store Geysir liggende Strokkr antager

Springphænomenet en anden Skikkelse, betinget ved Rörets

særegne Form. Strokkr har ingen Konus og intet Bassin, men

et Hul i Niveau med Dagfladen og en nedgaaende inkrusteret

Pibe, hvori Våndet koger larmende 9—10' nede. Der skee

her ingen stadige Detonationer; Eruptionen er pludselig og-

i skarpe lodret opskydende Straaler, ikke forbcredet som ved

Store Geysir, hvor den ligner en Mængde tæt i hinanden op-

kastede Fyrværkeribuketter.
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Af de mange mindre Kilder sydligt for disse ere nogle

springende, andre stedse kogende, atter andre stille dampende.

Som et Sold er Jorden ojennemhullet. Foroven nærmest

Mundingcrne er gjerne en Kiselkrusle over de farvede Leerbild-

ninger, der ofte som endnu blot heed Slam kun give falsk Grund.

Ligesaa store som Dimensionerne og Phænomenerne ere vod

Store Geysir, ligesaa smaae kunne de sees her, indtil ikke

2' brede Konusser med Bassin paa ^' og smaae hyppige

Eruptioner, 4—6" hoie. Under Laugarfjall ligge de döde

Geysirkilder, Springkraften er standset, Horene have bygget

sig selv over Hovedel, Bassinerne ere tildeels tilslyrtede; de

hvile stille dampende eller sagte kogende, af underfuld

Gjennemsigtighed med skjönne og dybe Toner i Blaat og

Grönt, og vise under Vandspeilet de phantaslisk formede

Yæg^e, aabnende sig hist og her for dunkle, længer indgaacnde

Dyb. Bunsen gjör opmærksom paa Modsælningen mellcm

Sceneriet ved de alkaliske Kilder og ved Solfatarerne. Me-

dens Solfatarerne ved Krisuvik og ReykjahliÔ efter Beskrivelsen

udmærke sig ved hæslig Vildhed, giver Alt her kun Indtryk-

ket af Orden og Lovmæssighcd; om Dagen, naar de ziirligc

graae Kiselbygninger tegne sig skarpere mellem det brogede

Fumarolleer, og Solen spiller her over et blikstille Vand-

speil, her mellem opkastede Masser af Dampe og hvidtSkum;

i den dæmrende Nat, naar den hele Flade ligger overhyllet

af sagte omtrækkende Dampskyer, og i den fölelige Stilhed

de forskjellige Kilders særegne Lyd, tordnende, pibende, brö-

lende eller susende, og deres regelmæssige Spil, især do

mindres, bliver end mere paafaldcnde.

Jeg kan, saaledes som Islands geognosliske Forhold stille

sig for mig, kun tiltræde Forgængeres Udsagn, at alle de

springende og varme Kilder forsynes af aln»osphæriske Vande

ved det sædvanlige Kredslob af Nedslag og Fordunstning,



Bidrag- til Islands g-eognostiske Fremslilling-. 23

som her antager særegen Skikkelse, betinget af Landets Con-

figuration og vulkanske Natur. Det er ikke blot de höiere

opragende Fjelde, som have fanget de over Havel strygende

lugtige Vinde og understöttct Jökeludbredelsen, der, hvadenlen

den for Tiden er fremskridende eller stillestaaende, sætter

en Mængde Vand i Omlöb som hyppige Nedslag, rugende

Taager og i Overflod af Aaer og Bække, men' overalt ind-

suge de poröse Bjergarter Våndet med Begjærlighed og lade

det faae Nedgang, og de for et hurtigt Aflöb ikke altid gun-

stige Daldannelser fylde sig med Myrstrækninger og stille-

staaende Vande; i Törveir blive de samme Strækninger ligesaa

hurtigt tor Bund. Neppe har man andetsteds Virkeligheden

af store Filtrationer gjennem hele Bjergmasser tydeligere for

Öinene. Og da fyldte og ufyldle Spalter, henslrygende paa

længere Strækninger, ikke ere Sjeldenheder, og de aktuelle

Vulkaner fremdeles aabne nye, kunne de indsugede og ned-

gaacnde Vande finde Vei til större Dyb, der ligge de vul-

kanske Esser nærmere, for atter at föres varme eller kogende

til Dagen. Ingen af de varme Kilder forekommer paa bety-

delige fritliggende Höider, de ligge alle i Dale, ofte i Dal-

bunde, hvor selv de nærmeste Fjelde kunne forsyne dem.

For Retningen af Geysirkilderne under Laugarfjall er

af Andre anfört deels en N. 17 0., deels to hinanden skjærende

NNO. og NV. Maaskee er Antagelsen af flere Parallelspalter

h. 10— h. 9,4 ligesaa rimelig. At de övn'tre Systemer ere de

mærkeligsle: Reykholts Kilder h. 12, SpringkilderN. forReyk-

holt h. 11,6, Reykir ved Skagafjöror h. 5,3 eller h. 1,6 ved son-

dre Hvitå S. for Skalholt h. 12,2, Laugarvatn h. 11,6, Laugarnes

efter Robert h. 6, og efter Waltershausen Grofs Kilder ved

Hruni N. 60 0., Deildartung-a-Hver og Vellenes-Hver i Reyk-

holtdalen N. og N. 4 0., Krisuviks Fumaroller N. 45 0., Leir-

hnukkrs N. 4 0., Uxahver ved Hiisavik N. 2 0.
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Det sees, al Spallcrctninger i NS. ere de hyppigste. Æhlre

Gangsysterner have samme Retning-. Hvor Fumarolprocesson

i Dybet har arbeidet sig op eflcr fyldte Gange, ville rfisse,

om de senere blottes, oplræde lieelt forvandlede.

Mellem det beskrevne store Lavland omkring ïlijôrsâ og

Hvila og en mindre vid Dalstrækning om Hvila, i Myre-

syssel og Borgarfjords Syssel ligge lildeels sammenhængendc

Plateaiier, som mod N. og NV. udgjöre Fodstykket for Eyriks-,

Oks-, Geitlands- og Blafellsjöklerne. Allerede et Blik paa Kartet

viser de enkelte Massers iireglede og isolerede Beliggenhed.

SkarÔsheiÔi og Esja tegne sig som særskilte Systemer, dellc

2500', hiint mod 3000'. Det 1160' hoie Akrafjall ligger ganske

isoleret derimellcm og er et Middelniveau for de lallede, dybt

gjennemskaarne Fjeldc omkring HvalfjorÔr, der forene Esja

med SkarÔsheiÔi. Paa NV. Siden af SkarÔshoiÔi over Skorra-

dalsvatn mode 5—800' hoie Tunger med mellemgaaende brede

Dalbunde, der med ringe Heldning udmiinde til Hvilas Lav-

land. Længer mod Jöklerne ved Sæluhns under Skjaldbreid

er Plateauet 1024' og stiger under Ok vel 400' höiere.

Jöklerne selv naae med lige afskaarne Mure og derover

kuplede Hvælvinger efter Öiemaal indtil 3000', neppe 4000',

over denne Basis. Eyriksjökul, Ok og Hlöoufell ere isolerede

fra Langjöklens samlede Masser og lilsyneladende hver for

sig et System. Anordningen og Sammensætningen af Eyriks-

jöklens og Geitlandsjöklens meest wakkearlede Lag, som man

paa Veien til Nordlandet har for Oiet i mægtige Profiler, og

hvis Brudstykker Hvila over Kalmanslunga forer med sig,

er som Esjas. Omkring Foden af de steile lagdannede Jokel-

uiure mode stedse Hraunslrækninger, saaledes under Eyriks-

jökul og Ok doleritiske Lavaer, lysgraae, med Olivin og lil-

bagetrængt Augil, der undertiden dog skimrer paa Cellerne.

Hver Jökel er en Bygning for sig; eflerat have omsmeltel et
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oprindeligt Malorialo, opby^gct og forsloppet sig selv, fulgte

de sidste Udbrud lettest rundt omkring de ved Spalier frem-

komne, i lange Linier lobende Sider. Ogsaa det snedækle

SKjaldbreid paa Plaleauet mellem Ok og Thingvellir ligger

isoleret som en henved 2000' höiere, jævnl og sagte opsli-

^cnde Kegle, der, solbelyst, slraaler over de mat melalgraae

Lavaslrækninger forneden, idet den, som Ol-afsen bemærker,

ligner Pigbulen paa et gammelnordisk Skjold; Kæmpen sover

under Skjoldet; hans Gjerninger ligge omkring paa Sletten.

Hvor den ved udmærkede Palagonilluffe karakteriserede

Formation ophörer, efteråt den endnu har conslilueret Ar-

mannsfell og et TafTelparli langs Sandklellavaln over Thing-

vellir, oplræder paa Plaleauet ved Sæluhus aller Reykjaviks

Doleriltrap, lig Oks doleriliske Lavaer, men mere grovkornig

ved ligeligt fordeelle Porer, uden egentlig Cellestruklur, og

med tilbagetrængt Augil. Under Oks gamle Lavaer, der

hist og her have Söiler med korte Led paa 1' og derunder,

hvor Plaleauet nedstiger terrasseviis til Giljar, grove Con-

glomerater med brune rustfarvede Tuffe, vexlende med Trap-

lava. Ved Giljar nederst fiincellet Traplava, derover brun

mor Tufwakke , haardnende i Dagen, decomponeret gjennem

sin hele Masse, derover graa Traplava med större og flade

Celler. Disse Bildninger fortsætte med lignende regellöst

opefler i mere end 20 Bænke, 10—30' mg., indlil de mode

Conglomeralerne överst. I det ved flere dybt indskaarne

Bækkeleier opslullede Terræn er Leiningens Anordning be-

skuelig. Oflest kun i een Retning kunne de sanniie Bænke

forfölges langt, navnlig hvor de helde svagt mod N. og KV.

Ellers sees de ofte klumpviis lænende sig til hinanden, eller

at udkiles og tabes til ganske forskjelligartede.

Palagonilluffene fortsætte fra Anna nnsfell i sannne Niveau

mod V. til HvnlfjörOr, hvor de i Miilafjall og endnu tydelig-ere^.^——

,

(^ (LIBRA!
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i Reynivallahals optræde 4—700' over Stranden, omkringe

100' mg-., mod deres tilhörende Traplavaer. Överst paa

Reynivallahals ved Sandfell (efter Robert) grove Breeder.

Fremdeles sees de endnu i MedalFell i Passet niellem Eyrar-

fjall og Lokufjall, men her höiere opsligende. De mangle i

det egentlige EvSJa, hvor grönne og graac Wakker med Jern-

kies, stribede Leerbildninger efter decomponerede TufTe, og

Traplavaer ere raadendc. De sidste have undertiden, hvor

Kontakt er at sec, et tyndt Pladebelæg af vulkansk Glas; de

mægtigere Bænke vise ogsaa hist og her en lydelig knudret

eller slakket Underflade. Langs Kollafjöror oplræder som

Esjas Basis sort tæt Trap med Calcedon og kryslalliseret

Kalkspalh i större enkeltsiddende Hulerum. Forholdet til

Reykjaviks Doleriltrap er her ikke indlysende. Doleriltrap

optræder derimod for Enden af Reynivallahals ved Hals

og paa Hvalfjordens vestre Side under den ældre Trap og

Mandelsteen, som indtageFjeldels nederste Parlier, og er ved

Hals gjennemsat af en Gang i h. 12,6, ikke opsættende i de

övre Partiers brune Tuffe. To lignende Gange med horizon-

tal Söilestruklur, 2—4' mg., tværs over Laxå, sætte formo-

dentlig heller ikke saa langt op. Fig. 5 viser Doleritlrappens

Sideordning og Kontakt med derhen hörende Tuf. Stedet er

nogle tusinde Skridt fra Håls ved Stranden.

a)Doleriltrap med enkelte Calcedonnödder eller Qvarts-

druser paa de store Hulerum.

b) slakkeagtige Krusler, Tuf med sanunenbagle, graae,

hyppigt hule Perler og KuglerO-

') Denne nulurligc KontaklbiUIning «if Tuf erindrer om tien Foran-

(Irinfî, som den Ltkjcndte Tiil" fra Vivara iindergaaer ved Glödnin*^.

Den blæres op og forAandles lil et Aggregat af smaac Glaskugler,

der hule indcntil udvidc sig og springe iln. Ahieh. GpoI. Bcob-

athmngrn. I, 92.
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c) gulhvid Tuf med glasaglige og tælte Brokker. For

Blæserorct forholde sig noglc utydeligt som Palagonit.

d) blaagraa tæt Trap som Gang med

e) Besieg af sort Glas.

Ved Saurliær 5 Gange i li. 2 efter Middel, opsællende i

Esja; ved nogle af dem sees Glasbesteg. En yngreC?) Gang

i h. 8,5. Henimod Svinaskard sees trachytisk Steen som Gang

oppe under Esja; efler Wallershausen slryger den N. 2 0.

Mellem Armannsfell og Sandklettavatn Gangslok h. 1,7, op-

stikkende nederst i Dalbunden mellem Tufvæggene. Okpla-

teauets Dolerillrap er i Forhold til Trappen ved Giljar van-

skelig bestemmelig. Paa de blotte Niveauforliold kan ikke

lægges Vægl, hvor el Land er deelviis saa oprykket og ud-

stykket, og Ujævnhederne aller saa opfyldle og udslellede.

Som nedersleLag ved Soen optræder den efler Robert endnu

paa flere Steder, saaledes ved Foden af Skarosheiôi under det

af Wakker sammensatte Ilafnarfjall, her indeslullende skarp-

kanledo Fragmenter af Trap, og selv afskaaret af Trap, samt

under Snefellsjökul paa Nordsiden. Paa Nordlandet derimod

i Tindastolen fandt jeg den anslaaende? överst 3370' over

Soen. Gangströget, der bliver det Eneste, hvorefler man kan

ordne, gjör det tilladeligt i del Slore at henföre al Doleril-

lrap til de ældsle Afdelinger, medens enhver detailleret Un-

dersögelse viser, at den, som de övrige Trap- og Tufvarieleler,

optræder snart höiere, snart lavere, paa ethvert Sled ikke af

större Udstrækning end som kan tilhöre et vulkansk Brænd-

punkts Virkekreds, eller, hvor flere saadanne ordne sig sam-

men, en vulkansk Linies.

Af Mackenzies Beskrivelse over Akrafjall sees, at her do

mægtige brune Tufl'e begynde ved Trediedelen af Höiden. I

den nedre Afdeling er Tuf tilbagetrængl, af ringe Mæglighcd

og röd. Gangene ved Innri Holmr, opsæltende i den övre
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Afdeling, lobe rimclig-viis parallele med den, de ældre ved

Saurbær skjærende i h. 8,5, som peger derhen.

Langs HvalfjörOr fra Ferstikla til Botnsdalr lignende Tuffe

som i Akrafjalls nedre Afdeling, ofte ikkun 2' mg., brunröde,

ligekornige, klemte melleni mægligc, ikke meget friske Trap-

lag med Kalkspaih og Chabazit i Blærerum , eller tilligemed

disse afskaarne af augitisk skimrende Trap i store Kolonne-

knipper. Höiere op Wakker. Langs Reynivallahàls under de

brune Tuffe sort tæt Trap, fiinkornig Do. med doleritisk Grund-

masse og byppige Cbabazildruser, samt sjeldnere rode og gule

Tufleerbildninger. Ved Thyrill brun og sort grov Breccie,

decomponerede Tuffe, graalighvide, rivelige, og tæt graablaa

Wakke med kolossale Drusenyrer, hvorpaa Kalkspalhrhom-

boedre, Desmin, Stilbit og enkelte Bergkrystaller. Paa Spal-

ter er Wakken derbos meget rig paa Jernkies.

OverFerstiklabals og Svinadalr til IndriÔastaôir ved Skor-

radalsvatn under SkarÔsbeiÔi lignende Bildninger borende til

de ældre Afdelinger. Skorradalsvatn ligger neppe 200' over

BorgarfjorÔr og indtager en bred Dalbund; de derpaa folgende

7—800' hoie Tunger mod NV. mellern Skorradalr, Lundar-

eykjadalr etc. ere kun smalle mod Dalbunden at regne og at

ansee som de sidsle Udlöbere fra Okplaleauet. Alle Fjeldeno

omkring HvalfjörOr med Esjas og SkarÔsbeiôis holest opra-

gende Masser ere steilt tilskaarne i Irinvise Afsafser med

Slyrtsider, som nedentil have Knæer af de nedrasede og op-

hobede Fragmenter, og överst Plateauer oversaaede med Gruus.

Seat fra Kysten eller Dalbunden staae da de faste Fjeldmasser

over de skraat tilla^nede Anhobninger som lodrelle Mure,

hvorpaa de forskjellige Trap- eller Tufbænke tegne sig sofu

horizontale eller svagt heldende Laglinier. Det Nögne og de

oftest mörke Farver lægjj^e Sit til at gjöre det monotone Bil-

led fuldslændigl. KaraktcMislisike Lokallarver fane Slrækninger
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efler udbredte Bjergarler. Saaledes fnlde Palagoniltufljeldene

alle i det Brune, og hvor de grönne Wakkcleorbildninger ere

mægtigt fremtrædende, faaer ofte det golde Ydre et skuffende

Udseende af frisk Vegetation.

Saaledes er overhovedet Karakteren af de islandske Fjelde.

Hvor Tuf er raadende, faae de et nogct blödere Udseende,

end hvor Trap og haardere Wakker herske. De lavere Par-

tier udtunge sig som smalle Strimler mellem brede græsrige

Dale, de höiere optrodse dybt gjennemskaarnc og forvirret

udgrenede, saaledes Esja og SkarÔsheiÔi. Den ofte paa læn-

gere Stykker forfölgelige Lagorden oplöser sig atter paa andre

Steder til en Forvirring af mægtig Vildhed, saaledes mellem

Brekka og Thyrill og over Esjuberg i Esja. Det er kun hvor

Tuffe vexle i flere Lag, eller hvor mellem dem paa en kort

Strækning et tyndt Traplag har indkilet sig, at man kunde

kalde Lagene Skikter; overalt tyder det ellers i Regelen paa

Strömleier, de klumpformige langstrakte Masser, den sagte

Heldning, den undertiden tydeligt knudrede- eller slakkede

Underflade. Bænkenes Indskydning er som naturligt usikker,

oftest kun tydelig i Frastand, og derfor ikke altid til at af-

læse. Men ogsaa den taler for Strömleier. ILokufjall Ö. 11,

Medalfell og Reyni vallahåls Ö. 7—8, paa Siderne af Botns-

dalr N. 4, Akrafjall mod NO. CMackenzie), Hafnarfjall mod

NV. (Robert), langs Reykholtsdalr paa Sydsiden Ö. 7, over

Giljar V. 9—12, Årmannsfell sydligt S. 12, mere östligt N.

5, fra 10—20°.

Med de sædvanlige ensformige Traplinier danne de ud-

mærket trachyliske Bildninger, hvor de optræde, altid enkell-

staaende og sparsomt, en pludselig Kontrast. Her er dristi-

gere Former, skarpere, mere fritstaaende, og större Afvexling.

Fra det henved 1000' hoie Blegfell over IndriÔastaôir

gaaer langs under SkarÔsheiôis Mure mellem en övre og en
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nedre Traplerrasse en trachytisk Gang- eller Slokbildning i

h. 10. Allerede langtfra seet over Slafholl tegner den sig

som et guulrödt Bælte niellem de sorte Trapmasser. Det er

Fortsæltelsen af den samme Linie svingende mere veslligt,

som ogsaa anstaaer ved BorgarfjorÔr paa venstre Bred af

AndakilsaO- Mellem Mofell og IndriÔastaÔir vise nogle dybe

Slukter Bildningen snart som afbrudle Gangstykker, snart leie-

viis; i det Hele som en fortsat Række. Ved en Bæk SV. for Indri-

ÔastaÔirGangaf tætTrap, 4' mg., indsk. 80°N. 3,4. Bænkenehelde

10° S. 2. Bækkeleiet skjærer den trachytiske Bildnings Linie;

denne nedgaaer her ikke stokformigt til Bunden, men holder sig

m e 1 1

e

m de midlereBænke. Dreier man dernæst mod Ö., folgende

en ny Bækkeslukt, mode Trap og VTakke. Wakken er decom-

poneret Trap, lysgraa og grön, af tæt leeragtig Grundmasse

med Jernkiespunkter, og alle de smaae Celler fyldte med

Kalkspath som hele Nödder, indentil vandklare, udentil over-

dragne med en Hinde af Grönjord, eller den er tæt gjennem-

vævet med Kalkdrummer, og Zeolith (Desmin og Slilbit) i

smaae skinnende Tavler som sidste Dannelse i selve Kalkens

Ridser. Wakken er i Partier mindre angrebet, den vexler med

ikke meget frisk Trap, der er haard blaagraa og har spar-

somme Kalknödder. Fra de decomponerede Partier opgaae

hist og her Kalkdrummer og Ridser, fyldte med Wakke.

Disse deels haarde, deels decomponerede Bænke ere gjennem-

satte af Trachytbildningen, her i uregelmæssige Gangstykker.

Den er blaalighvid, tæt, med smaae Jernkiespunkter, udentil

guulröd ved Kiesens Forvitring til en ofte nogle Tommer

tyk Rustskorpe, og sönderfaldende i tyndePladestykker. Kon-

takten med Sidestenen kunde ikke iagttages; om den, som

omkring Baula, viser grönne Glassaalbaand? Fölgerman frem-

deles den samme Bækkeslukt opover, til den alter deles, Bænke

Roben. Pag. 66.
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heldende 10° S. 12, og et lignende Gangstykke indsk. 70—
80° N. 5,6. Paa venstre Side Bækken et Sriees Skridt oslli-

gere en 6—8' mg. Trapgang med horizontal Söileslruklur,

lobende h. 11,2, men med Spring og opbrudt i sine Söilestykker

ved Forrykninger i fast Tilstand; paa höiere Bred forrykket

nogle Fod til V. En lignende Gang vestligt for denne, lige-

ledes paa venstre Bred, er den eneste synligç Forlsættelse af

det trachytiske Gangstykke. Herefler begynde Trachytbild-

ninger at blive raadende op under Blegfell, först brunröde

stærkt af Jernoxydhydrat gjennemlrængte; derimellem enkelte

Bænke af skifrig Traplava med Feldspathnaale, indsk. N. 5,2;

höiere op som Gruus i tynde Skiver eller i gulröde faste

Masser med vertikale Klyvningslinier, gjennemsat af en Trap-

gang i h. 4; paa Toppen gradviis overgaaende til blaagraa

skifrig Traplava — eller Klingsteenslava, — som mere og

mere frisk fölger paa malte stribede Bildninger, idet den hel-

der först svagt mod N. 3 og Ö. 6, derpaa styrter sig verti-

kalt nedi samme Retninger udover Blegfells mod IndriÔastaÔir

vendte Sider.

Profil Fig. 6 fra Pynten af den steilt nedgaaende Væg;

a) Traplavaen med vertikal Cellestruktur og vertikale

Sprækker, hvori

b) Gangbildninger i Miniatur, fra T til nogle Tommer

mægtige, i Midten rödgule hærdede Leerbildninger, violette

paa Siderne, overgaaende til den blaagraae Traplava, og med

horizontale Stængler tværsover Sprækkerne, udgaaende fra

begge Grændseflader ligesom i Almindelighed Söilestrukturen.

Ogsaa horizontale Afsondringer gjöre sig gjældende i a).

Videre var 50' under Toppen, hvor noget Snevand sam-

ledes i en lille Rende, Trachytbildningen opveget til et pla-

stisk hvidt, grönligt eller rödligtLeer, hvori, medens det var

fugtigt, mikroskopisk Jernkies spillede. Om den faste Bild-
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ning er den samme som Baillas, kan ikke paa Forhaand af-

gjöres. Alle Forhold udsige her, at den som Traplava har

gjennembrudt og lildeels overflydt tidligere Traplag, og först

ved senere Paavirkning — navnlig maa denne i Hovedsagen

være Fumarollers — er blevet hvad den er.

I Halsen niellem Skorradalsvaln og Heslr Gange af tæt

Trap h. 9,7 og h. 8,5, skjæres af en anden i h. 11,5, 4' mg.,

grönlig skimrende med horizontale plumpe Söiler — Alt imel-

lom Bænke af Wakker, haard Traplava og Trapmandelstcen

med Store Calcedonnöddcr eller udmærkede Ovarlsdruser i

större Hulerum. Löse laae Calcedonstykker fra saadanne

Rum, ganske gjennemvævede med Huulheder efter meget

skarpe Kalkspathrhomboedre.

Over Stafholt ved NorÔra Surturbrand, 2—8" mg., i to

Plader af kort Strög og i mindre Partier mellem Tulbreccie,

12—15 mg., med grönne begglindsende Korn i Grundmassen

og sorte Brokker, indsk. 5— 10° S. 11. Den er gjennemsat

af to Gange, en i h. 11,4' mg., mörk tæt Trap med sjeldne

Augitnaale og partiviis med glasagtige Punkter og Slriber;

en i h. 1,5, 1'mg., wakkeartet. Surturbranden har glindsende

anthracitlignende Partier, ei blot i Gangenes Nærhed. Over

det Hele ligger Trap, mod N. med et Kolonneknippe (Fig.

7). I Tuffen ingen Stilke eller Blade, sandsynligviis er den

submarin.

I de lave Tunger i N. og NO. mellem Dale, der udlöbe

til Hvitas Fladeslrækninger: ved Haugafell paa Hvilas höire

Bred graablaa fladcellet Traplava overgaaende til Mandelsteen;

Grundmassen bliver wakkeartet, Cellerne ere overklædte med

Grönjord, sjeldnere med rödt Jernokker, og fyldle med vand-

klar Kalkspath. Derunder röd fiinkornig Tuf, skimrende af

Kalkspalh, og nederst smudsiglarvede Wakkcr og Breccicr i

Decompositions Tilstand. Disse samme Bildninger vexle op-
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efter i 8— 15' mg. Bænke; överst ligge Traplavaer med iifyldte

Cellerum. Henimod NorÔtunga Heldningen 10° Ö. 9, Wak-

kemandelsleen med hvid Straal- og Traadzeolith. I Grjôthàls

paa Veien til DyrastaÔir Do., paa Veien tilDesey cellelskifrige

og jævnt opblærede Traplavaer.

I Fremstillingen af Forholdene om Baula maa jeg hen-

vise til den lille Kartskizze; Hovedpunkterne efter Gunlaugs-

sons Kart, 3 Gange forstorret Maalestok, forresten croqueret

efter Peilinger. Bunden af NorÔrâs Dal naaer til henimod

250' CDyi*astaÔir 2920, Grjôthàls vel 800', Baulas Basisplateau

omtrent 1000' Cunder Foden S. for Pyramiden 11250, det

samme Middel for Plateauerne N. og NV. om det rundtom

afskaarne Baulaplateau, Geldingafell omtr. 1400', Lilli Baula

2496', dermed i omtrentligt Niveau Såta og Vikrafell, Trap-

kjæden mellem Baula og Litli Baula 2100', Baula 2900'.

Trachytbildningerne ere angivne ved punkterede Linier, Bæn-

kenes Heldning ved en i Heldningsrelningen pegende Piil.

Paa det lille af mörklfarvede Traplag opförte Plateau, der

rundt om er adskilt fra de tilslödende ved snævre Daldyb,

ligesom det selv er gjennemskaarel hist og her af snævre

Slukter med lodrette Yægge, rager Baulas Pyramide iveiret;

de hvidlige eller gulröde trachytiske Stene afstikke stærkt

mod Omgivelserne. Mod NO. stöde til Pyramiden de lavere

Trapmure, der indentil omgive en næsten sluttet Kjedel, hvori

deji ligeledes trachytiske Stok Lille Baula halv frit rager op.

Baulas Pyramideform skriver sig mere fra Nedrasninger ovenfra

end fra en oprindelig Tildannelse. Under Toppen ialfald paa

Sydsiden hænge Söilerne udover O: de indskyde stærkt indad

mod Fjeldet, have saaledes let for at styrte; de tre Fjerde-

parter af Höiden skjules ogsaa overalt af opstablede Söile-

stykker.

Baulas Bjergarter — ligesom de lignende trachytiske paa

C
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Island — turde inaaskee rettest blive at benævne Trachytporphyr.

Saavel i chemiskO som i geognostisk Henseende er Ligheden

inellem den islandske Bjergart og Abichs „Trachytporphyr"

umiskjendelig — den sparsomme Optræden under mærkelige

Forholde, den constante Ledsagelse af Pimpstene og Saal-

baandsglas. De islandske Trachytporphyrer have ikke Glim-

mer, nærme sig ogsaa ved Vandgehalten mere til Pimpstenes

og Perlestenes Sammensætning. Forsaavidt de virkeligt bedst

kunne sættes vedsiden af „Trachytporphyrer", maa jeg dog

tilföie, at Forholdene ved Baula, IndriÔastaôir, IllviÖrishnukr

o. fl. neppe med nogen Nödvendighed forklares som Erhebungs-

kratere.

Opefter Bækkeslukten ved Dyrastaôir ere Platformens

Traplag opsluttedc. BænUene helde svagt mod Ö. 8—^, ere

fra 6' til 20—40' mg. Ved den nederste lille Cascade tæt

sorteblaa Trap af skarpt fladmusligt Brud og med Calcedon i

faae og enkeltsiddende Blærerum. Uden tydelige Grændser

forekomme wakkeartede Partier med Kalkspathknuder stokviis

*) Prof. Forchhamrncr har (Dansk. Yidensk. Selsk. Afh. X) meddeelt

Middel af 3 Analyser af Baulabjergarten (Bauht)? 74.382 Si^ 13,

778 ÀÏ, 1.938 Fe, 0.189 iVl n, 0.855 Ca, 0.586 IVig, 2.628 Ka, 3.572

Ka, 2.085 Aq, 0127 Cl. — Sammenlignes hermed Abichs Analyser af

Trachythporpyr (Abich. Geol. Beobacht.), til Exempel fra Palmarola:

74.54 sV, 13.57 ÀÏ, 1.74 Fe, 0.10 Mn, 0.34 Ca, 0.24 Mg, 3.68 Ka,

4.86 Na, 0.20 flygtige Bestanddele — saa sees, at det fornemmelig er

Vandgehalten, der i den förste Analyse er det Afvigende. Afnogle

forelöbige Undersögelser har jeg fundet, i Trachytbildning fra Baula

under Toppen: hygroskopisk Vand 0.50%, chefnisk bundet (og fl

Bestand.) 0.51%; fra Baula vedFodcn: hygr. 1.88%, chem. 0.66%;

fra Gang ved Hvanimr hygr. 1.37%, chem. 1.04%. Jeg skulde saa-

ledes troe, at i de anforte 2.085 Aq er det hygroskopiske Vand med-

regnet, og al Analysen kan reduceres nærmere „Trachytporphyr".
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i samme Bænk, eller med Mandier; Regelener: yderst el Cal-

cedonskal, derpaa Kalkspalh eller Slraalzeolith. Derover röd-

brun Tuf af tæt Bindemiddel med ruslfarvede Brokker, det

Hele ligesom paanyt sammenkittet ved Kalkspalh, fordeelt

gjennem hele Massen og paa Ridser, ikke i Knoller udfyl-

dende Blærerum. Man maa allerede af de gcognostiske For-

holde være berelligel lil al ansee Kalkspalh (ligesom ogsaa

Calcedon, Qvarts, Zeolilher) som senere indfillreret. De

oplöste Beslanddele afsatle sig i Traplavaen i de forhaan-

denværende Celler, i Tuffen kunde de naturligt mere

li gel ig t fordeles. — Over denne Tuf aller Wakkemandelslene

og röd Tuf med mörkere Brokker. Paa Skillelinien mellem

Bænkene ofte en Rustskorpe eller el af Vand gjennemlrængt

rödligt jernholdigt Leerlag.

I samme Bækkeslukl ved del Iredie .Vandfald Gang i h.

4,2, 4' mg., haard klingende Trap med sparsomme Feldspalh-

naale, med Spor af Söileafsondring og udcn Glas paa Siderne,

kun med en ^" lyk faslsiddende Söm af mere glindsende

Masse. Klyvningssprækker parallele Kontakten ere fyldte med

Kalkspath. Bænkene ere nedenfra: 1) Trap med smaae Au-

gitnaale og i större Blærerum Calccdon og Kalk, 2 og 3)

Wakker, 4) som 1), 5 og 7) Mandelstene med Kalkspath og

rode Leerbildninger mellom Grændsclladerne, 8 som 1); her-

oppe saaes el lille Kalknyre i Gangen nær den ene Side.

Endnu skarpt adskilt satte Gangen heelt op i Dagen. — Længer

hen Gange h. 4,6, 10— 15' mg.; under Baula h. 3,7, 2—4' mg.,

og paa Plalformen en i h. 2,5 samt den mægligere, her i h.

4,7. De sydligste af disse Gange kunne forfölges til Elven,

der falder i Norôrâ ved Hvammr, h. 4,7.

Hvor i denne Elv en Sideslukt længer op aabner sig

mod NV. Gange i h. 3,6, smudsiggrönne, skimrende af Augit.

Paa venstre Side Elven (Fig. 8):
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1) nederst, mörk fiinskimrende Trap med enkelte Kalk-

spalhknuder.

2) Wakke med Calcedonskal, hvori Kalkspalh og Chabazit.

Paa Underfladen more, gule og rode Leerbildninger.

33 Mandelsteen med Kalkspalh.

Paa höire Side h oi ere op mod Litli Baulas Affald Trap-

mandelstene; i den sorte Grundinasse enkeltsiddende sparsom

Anorthit, og i Druserum Chabazit, eller Straalzeolith, siddende

som fine mod et Middelpunkt convergerende Börster paa tyndt

Calcedonskal; decomponerede optræde de samme Bænke som

more rödviolette Wakker.

En Gang af tæt Trachytporphyr, der bugtende sigstryger

over Elven i h. 9,5 og skjæres af Gangene i h. 3,6, sætter

kun op i de 3 nederste forstnævnte Bænke, laber sig under

Litli Baulas Affald, og kan heller ikke fortsat sees paa den

anden Side NorOrå. Gangen Ca Fig. 8) er 10—15' mg., blaa-

lighvid, forvitrer udenfra gulröd, med sparsom udskilt hvid

glasglinsende Feldspath. For Lupen viser sig Jernkies i den

friske Masse. Den har Söilestruktur, som laber sig i Gan-

gens Midte, idet den udgaaer fra Sidefladerne, hvor der er

et fodtykt Saalbaand b) af grönt fedtglindsende Glas, stærkt

gjennemsat af Sprækker, hvorigjennem Dagvand nedsier. Tra-

chytstenen er skarpt adskilt fra Saalbaandet, nærmest er den

dog paa nogle Tommers Bredde noget grönlig og hornsteens-

lignende.

Fra Dalr opeftcr Elven nordom Baulaplatformen sees

lignende Varieteter af Trap og Wakker som de beskrevne ved

DyrastaÔir og Hvanmir. Ved Dalr særdeles opblæret Trap-

lava i plumpe vertikale Söiler. Længer op Gange i h. 3,3.

NO. for Baula i Dalbunden leglsteenröd Tuf, gjennemsat af

to Gange h. 12,1 og h. 11,1, ikke höiere opsættende. Bæn-

kene helde derover paa höire Side Elven mod NV, paa ven-
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sire Side under Lilli Baula mod N. Nordligt for Baula paa

Platformen Irachytisk Sleen, indsk. 45 ^' Ö. 6, med grönt og

sort Glas paa Siderne, mellem brune Tufbreccier. Den snoer

gig mellem meget forvirrede Bænke og forlöber sig iilsidst

horizonlalt mellem dem, kun som en Kile af Begsteensglas.

I Tufbreccien selv Brokker og Striber af Glasset. Forenings-

linien for flere Punkter af den leieformige Trachylbildning

h. 11,5.

Ö. under Baulas Fod i en Slukt er Kontakten mellem

Baulas Bjergart og Trappen opslultet. Fig. 9.

a) tæt blaahvid trachytisk Steen med Anlæg til Söile-

struktur lodret paa Buelinierne.

b) Begsteensglas, 6— 10' mg., grönt fedtg^Iindsende eller

graat perleglindsende, meget gjennemsal af Bidser, med

Fragmenter af Trap og med smaae, tæt indvoxede, glasglind-

sende Feldspathkrystaller.

c) Tufbreccie, brunröd og sortebrun, med Do. Brokker,

mor, uden friskt Brud.

d) Tuf^ Wakke- og Trapmandelsteen med Kalkspath,

e) Tuf. Okkergrundmasse med poröse Brokker.

Mellem c) og d) ingen Spor af Bænkeordning. Ved b'

opstikker atter et Begsteensparti. I Bunden af Bækken ved a'

gaaer den læltere Trachyt Cfi) over i ganske lavaarlet Struktur,

fiincellet til porös — fast som Pimpstoen — skifrigcellet til

baandstribel og blæret. Farven er graalighvid. Med udskilt

glasglindsende Feldspath i smaae skinnende Tavler som ved

Ca), samt med smaae, ikke synderlig skarpt begrændsede

Trapfragmenter. Kontaktstedet ligger omtrent 200' under

Niveauet foran Baulas Fod. Under e) optræde i Bjarnardalr

Wakker. Paa Platformen sees V. og S. for Pyramiden endnu

nogle Kontaktsteder, hvor Grændsen opstikker med Begsteens-

gl asset.
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Baulapyramiden viser, hvor den ikke er overdækket med

skarpt Gruus eller kantede Söilestykker, fasle Söller, fra

1—4' mg., ofte 6— 8'
lange. Deres steile Indskydning angive

en Bænkeheldning lodret derpaa. Seet fra Syd viser ogsaa

Baula lange Linier derefter. Ved det sydlige Hjörne mod

V. 10, længer op S. 12, under Toppen mod S. 2. Overalt

en noget rödlig næsten tæt Grundmasse med smaae Feld-

spathtavler og rode og gule Okkerpunkter (efter Jernkies?);

ogsaa sorte Korn eller Krystaller optræde sjeldne i Massen,

for sparsomt til nærmere at kunne bestemmes. Ved det

östlige Hjörne, fremdeles aflæst efter de steilt indskydende

Söiler, svag Heldning mod S. 4. Nogle Gangstykker sees

her nedsættcnde tværs over Bunden af Kjedlen mellem Baula

og Litli Baula; paa Kontakten Begsteen.

Niveauet af Kjedlens Bund er Platformens; den er bue-

formigt omsluttet af en indentil steilt afskaaretLagmuur, der

udentil skraaner af mod NO. og Ö. Inderst rager Litli Baula

næsten frit stokformigt iveiret. Alt i Kjedlen er bedækket

med Gruus til langt op paa Siderne; den östlige lavere Arm

er heelt overdækket, den vestlige, nærmest Baula afskaaret

paa begge Sider, læner sig som en 2100' hoi Muur op til

Pyramiden.

Opefler Bækkerender nærmest Baula er denne Muurs

Lag opslutlede: Tufbreccie, haard Traplava med fladtrykte

længdestrakte Celler, derover porphyritisk med rig udviklet

Anorthit, der frisk er hvid og glasglindsende med ufuldkonuic

Gjennemgange, lig Tlijorsârholts Lava, i begyndende Decom-

position gjennemsat af Ridser og gulaglig, ogsaa n»ed Olivin,

sjeldnere med smaae Kalkspathrhomboedre i Bum efter

Anorthit og dermed sammenvoxet Olivin. Bjergarten er ofte

mor og hensmuldrende i Dagen til et kornigt kryslalförende

Gruus. Derover atter haardere Traplavaer, kun med enkelte
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smalle Feldspathnaale, og Tufbreccie; överst paa den smalle

Muur alter Anorlhilporphyr, *her frisk. En Gang h. 3,7, 4'

mg., der sætter gjennom Muren, pegende mod Baulas nordlige

Affald, sees ikke i Baulaniassen; den ndgaaer igjen ved

Bjarnardalr. Halvveis henimod Litli Baula ligger derover

Traplava med ufyldte Cellerum, og ved Nedstigningen til

Dalbunden N. for Baula, der har den dobbelte Dybde af

Kjedlen, passerer man under Traplavaen, her meget opblæ-

ret — Cellerne fremdeles tomme — Anorthitporphyren og

derunder Wakker med Kalkspalh; nederst tæt Trap.

Omkring det halvkredsformige Krater - Indsnit ved Litli

Baula dreie Bænkene sig faldende 10—20° udåd. Profilet

Fig 10:

1) Tufbreccie. Alleslags Brokker, sort tæt Trap, An-

orthitporphyr, Begsteen, traadig Pimpsteen. Brune Korn

(Palagonit?) optræde sparsomt herimellem.

2) sort og grönt Begsteensglas med udskilt hvid glas-

glindsende Feldspath.

3) skifrig trachytisk Steen og Breccie, Pimpsteensbrokker

og Perler i Askebindemiddel.

4) Conglomérat afstorccllcde Traplavaer, kugleafsondrede

(vulkanske Bomber).

Litli Baula selv er en trachytisk Stok med skarpe og

smale vertikale Söiler og markerede horizontale Afsondrings-

linier. Ved Foden atter et Gangslykke med Spor af Söiler;

Strög kunde ikke aflæses.

Disse Forhold tyde ligefrem paa Eruplionskratre. Man

kan neppe benægte Mulighcden af vulkanske Udgangspunkter i

de ældre Formationer efter det for vore Öine virkende Mön-

ster, og man vil vanskeligt finde noget tydeligere opbevaret

end her. Baulabjergarten bliver da gjenstaaende Kraterstokke,

de dybere Stilke af oppressede Masser. Kontaktglasserne og
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Overgarig^en til fuldkoininen Lavastruklur lader iiigren Tvivl

om dens opriiidelige Natur. Men allerede den hist og her

oplrædende mikroskopiske Jernkies erindrer om Fumarol-

processer. De losere Slakkeliobe ere bortskyllede; de egent-

lige Kralermasser og enkelte Gangstykker, ældre og yngre,

ere heelt forvandlede. Al Dagvande nedgaae gjennem Kra-

terkeglerne sees ved Hekla. At de have spillet en Rolle, er

meer end rimeligt. Med Hensyn til Dagvandes Virken over-

hovedet maa det mærkes, at Fjeldryggenes överste Lag paa

Island, uanseet det efter Gangströg bestemte Aldersforhold,

stedse have tonmie Celler. Naar man endelig veed, hvor

brostfældig en aktiiel Vulkans Opstabling er, kan man ikke

vente at finde de ældre med alt det losere, oprindelige Til-

behör.

Paa Thoriseingismuli i Niveau med Baulaplatformen op-

træder Surlurbrand, udstikkende paa to Sider af Mulen, under

mörk Trap i korte Kolonner. Stedet er oftere besögt. De

lælte glindsende Kul vexle med Kuiskifer 2— 4' mg., melleni

disse og Trappen brændt Tuf. Under Kullene Tufleerbild-

ninger med Væv af Stiikc og Rodtrevler, derunder atter Trap.

Leiestedet vidner om et in situ af vulkanske Udbrud begra-

vet Krat. Saaledes seer man endnu el Vidie- eller Birkekrat,

der fremsprætter af Mohella o: lös Tuf, udbredt over Trap,

og begraves af moderne Asker.

Mellem Mulen og det spidse isoleredc Vikrafell Gange

indsk. 60-80° V. 8/1, under Vikrafell strygende i h. 2 og

ikke opsættende i Bænke, der danne Partierne HL — Lige

N. for HreÔavatn overdække lignende Bænke gule og graae

Tufleerbildninger med udmærkede Aflryk af Blade og Stilke,

ogsaa med selve Bladene forkullede og vel opbevarede. Un-

der Vikrafells Fod mellem Wakke- og Mandelsteensbænkene

forskjelligtfarvede Leerbildninger, gjennemsiedc af Vand og
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hensmuldrende i Dagen; saaledes en honninggul stribet; en

tydelig Tuf, gul Grundmasse, fed af Glands og for Föleisen,

og med violette more Brokker; endelig en sort augitisk

Tuf, tilsammen 6—8' mg. Blandt de til Partierne II horende

Bænke her ere Wakkemandelstene, som de vedHvammr, med

Chabazit i smaae og store Druser og Kalkspath i lange,

tynde, knollede Stængler, der ligesom bane sig Vei vertikalt

gjennem Bænken. — En Gang over HreÔavatn, 50' mg., indsk.

70° V. 7,2, viser parallele Klöftflader med Speilsider og Leer

paa Sprækkerne efter Gnidningen. Söilestrukturen löber i

hver enkelt Afdeling ud fra Siderne og taber sig ofte i

Midten.

I NorOrås Dal ligge to smaae ziirlige Vulkaner, Brok,

med deres Lavaer, bleggraa, doleritisk, meget cellet, hist og

her med smaae korte Söiler, 1' tykke. De ere frembrudte

af tæt Trap. Et i denne opragende Kolonneknippe med til

alle Retninger snoede Söiler gjennemsættes af en Gang i

h. IIA
Efter disse lagttagelser fra Omegnen om Baula kunne

her opstilles nogle Afdelinger af ældreTrap; de ere angivne

med Tallene I, II, IIL De trachytiske Bildninger tilhore I

og II. De meest i NS. slrygende Gange udmærke den ældste

Afdeling, de meest i SV— JXO. den derpaa folgende. Disse

to Afdelinger ere de store, som af Gangforholdene ogsaa paa

andre Steder kunne paavises. De indbefatle flere sideord-

nede, geognostisk sammenstillelige Led. III og IV ere mere

lokale Afdelinger. I Baula har jeg Iroet at finde et Ud-

gangspunkt for et Led af den anden Afdeling, i sig rum-

mende en Complex af enkelte Udgydelser som Hraunet IV

fra Vulkanerne Brok.

I Tunga ved Kalmanstunga optræde Trachytbildninger i

Trap og Tuf, som af Gangströget maa henfores Ul den ældste

C2
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store Afdeling, under mindre tydelige Forhold formedelst de

hyppige Bedækninger af Gruus. Nedenfor Gilsbakki naaer

Dalbunden neppe over 300'. Fra Kahnansliinga har man

for Oiet Okplateauets og Eyriksjöklens opsluttede Styrlsider,

för beskrevne. Den lave Tunge mellem NorÔlingafljôt og

Hvitå naaer SV for Kalmanstiinga i sine skrigende rode,

skarpe Tagrygge med Gruussider og i de enkelte mörke

Kolonneknipper en Höide af 6—800', NO i det spidse vul-

kanske Strutr mod 1000'. Trachytiske Stene optræde i

Stokke, som smaae Gange og i korte Bænkeparlier med Ho-

vedretning i h. 3—4; ganske lignende Stokpartier dervedsi-

den, men af mörk Trap.

I et Bækkeleie, der udgaaer mod NorÔlingafljôt, Breccie

ügLitli Baulas, askeagtig Grundmasse med alleslags Brokker.

Derover Begsteensglas med Trapfragmenter; derover mægtig

klingende Traplava, de mange store og meget fladtrykte

Cellerum have et askegraat Overdrag; den er frisk graablaa,

rustfarvet i Dagen, ofte meget gjennemsat afRidser, hvorpaa

et sort jernrigt Beslag, der ogsaa ruster, og med hvid til

rodlig, skifrig tæt trachytisk Steen i vredne Gangdrummer,

1' mg. Överst oppe paa Tiinga mellem Kolonneknipper af

tæt Trap uordentlige Masser af en Tuf, hvis smudsiggronne

til brungule Korn ere fast forkittede ved halvsmeltede sorte

Partier. For Blæseroret synes Palagonft at være tilstede.

Paa Affaldet mod Hvitå optræde andre Varieteter af

Trachytbildningerne, stribetskifrige med smaae Perler, grov-

knudrede Breeder, blaagraae tælte Partier fast sammenvoxede

med losere fiinporöse, og en Varietet med kugleformige Af-

sondringcr i den grönlighvide Grundmasse; Kuglerne ere

straalige, heelt igjennom lætte og hvidgraae, eller med isid-

dende Bundler af klare Bergkrystaller paa den rundt om-

givende Skorpe. Disse Varieteters indbyrdes Forhold kunde
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for löse Anhobninger intetsteds sees. Fra ViÔidalr under

Tröllakirkja paa Nordlandet har jeg medbragt lignende Varie-

teler; de forekomme her som forviklede Gangstokke i Trap;

foruden en Varietet ganske som den beskrevne med Kugle-

afsondringer, andre med mat Feldspath i ubestemmelige Kry-

staller og Quartsbundterne udvoxede af dem, Kugleafsondrin-

gen tfæder da tilbage for en Porphyrhabitus ved smaae Dru-

ser gjennem hele Massen.^)

Ved NorÔIingafljôt tæt Trap opsæltende i de trachytiske

tætte Stene som uregelmæssige Gange, Hovedretning h. 11,5.

Langs Elven sees i den samme svagt nedover heldende Bænk

forskjelligtfarvede Trachytvarieteter overgaaende til blaagraa

Traplava (Fig. 11). Höiere oppe hænger Traplavaen ud over

de trachytiske Bildninger som en mægtig Bænk, afskaaret og

med nedstyrtede store Partier spredte over den af skarpt

Gruus ganske overdækkede Talus. Oventil danner Massen

en stor Skaal med en midli opvældende Klump. Afsondringer

gaae snart buede efter Skaalformen, snart vertikale ned.

Lavaen, der fylder Dalen og der er den samme, hvori

den tidt besögte og beskrevne Surtshellir længer oppe har

dannet sig, er graalig, skimrende med Jernskjæl, tæt gjen-

nemsprængt med Feldspath, og har paa længere Stykker en

mærkelig jævn Overflade, opbrudt af Spalter i alle Retninger,

men uden meget knudrede Slakker. Den har, som kan sees

ved Elven, flydt over Doleriltrap, der ganske ligner den;

Feldspath, lidt Olivin, Magnetjern i anlöbne Skjæl, maaskee

Augit. Paa Kontaktfladen sidder som et Lak en nogle Linier

I de kjöbenhavnske Samlinger sees „fra ubekjendt Findested" nogle

af disse Varieteter. Den i Kiigler afsondrede tætte 3Iasse erForch-

hanimers „Baulit." Den udmærkede Porphyrs Feldspath ville maa-

skee senere Undersögelser bestemme.
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tyk Kruste af röd eller sort Slakke. Doleriltrappen ligger

under Trachytbildningerne, ialfald stykkeviis paa venstre Side

Elven. Henimod Gilsbakki Trapgang h. 10, 4—6' mg., Lde

sædvanlige Bænke.

De store Höideplateauer, der overalt indtage de indre

Strækninger og hvortil man fra Kalmanstiinga og DyrastaÔir

ved Baula stiger næsten umærkeligt gjennem Dallender, have

jævnere Vidder, besatte med utallige Vande og bedækkcde

af Detritus, tilhörende Frictionsphænomenet, og af fiint aske-

agtigt, for Vinden opflyvende Sand. Mod Nordlandet ere de

udtungede med brede mellemgaaende Dalbunde. ViÔidals-

tùnguheiÔi er under Sandfell 1700' over Grimstùngur överst

i ValnsdalrO, eller naaer mod 2000'. Mod SV. helde Flade-

strækningerne til det lavere HoltavorÔuheiôi, hvis sidste Ud-

löber i N., HrùtafjarÔarhâls, kun naaer 705'. Alle Nordlan-

dets meest mod S. eller SSO. indgaaende Hoveddale fortsætte

langt, tilsidst ofte kun som dybe Render, der opskjære He-

derne i lange Strimler. Ovcrfladen er især mod det Indre af

Landet foruden ved Frictionsdetritus udjævnet ved vide Aske-

marker og Hraunstrækninger. Jöklerne hæve sig igjen af dem

til den dobbelte Höide som enkelte Systemer, særskilte eller

flere sammenhængendc i Række. Längjökull i Ö. syntes, sect

fra Litli Baula, ikke at overstige Snæfellsjokuls Tinder (4577'),

der netop öinedes i Vest. Derimod vise sig fra Hekla Ar-

narfellsjökuls Rækker höiere (henved 1000') end Långjökuls.

Mellem disse og endnu höiere opstikkende Jökler i SO- Fjer-

dingen (Oræfa 6241', Snæfell 5808') ligge lignende Hede-

stræ'kningcr som paa Nordlandet, men endnu mere uveisomme;

Vandskillet paa Sprengisandr naaer efter Bunsen 2200'.

O Det lader sig neppe gjöre at henfOre Baromelerinaalingcr herfra til

Reykjavik.
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Grændsen for den evige Sne er yderst forskjellig efter

Lokalileterne. De överste Tinder af Hekla (64° Br., 45320

og Tindastol ved Skagafjöror (65° 50' Br., 3372') synes netop

at rage til Grændsen, idet Sneen bliver klatviis liggende.

Her er altsaa paa omtrent 2° en Difference af 11600- Frit-

liggende Fjelde som disse maae kunne angive en, om jeg tor

sige, oprindelig Regel. Særegne Situationer og Jökelsamlin-

geis Nærlied rykke Grændsen længer ned. Under SkarÔsheiÔi

(64° 30O hænger Jökelis ud over de i en Halvkreds mod N.

udskaarne Trapvægge over Blegfell. Havets Nærhed depri-

merer Snegrændsen paa det neppe over 3000' ragende SkarÔs-

heiÔi, der opfanger de fugtige SV Vinde. Jökelisen paa

Trapvæggen skal være tilbleven i historiske TiderO- (Paa

det lavere, hoist 1000 Fod hoie Blegfell laa endnu Sne, da

jeg undersögte denne Lokalitet i August 1850). — Paa Halv-

oen yderst mod NV gaaer Grændsen endnu lavere, Drangå-

og Glåmujökull (2837' og 28720 ligge der heel sneklædte

paa snebare Plateauer, der naae fra 1600—2000'.

Karakteristisk for de islandske Dale er deres stedse jævne

Stigning; de större Elve lobe brede og rivende uden Fosse-

fald. Kun i de sidste Forgreninger eller i Sideslukter stige

snævre Render trinviis med Cascader. Dernæst de ensformige

Laglinier i Klætterne langs de större Dale, og Forvirringen,

der ofte forstikker sig i en Sideslukt. Halvöen mellcm Huna-

flöi og Skagafjöror er et Mönster i saa Henseende. De jæv-

nere, mere overdækkede Hedeplateauer fra det Indre udtunge

sig her til smalle Halse eller mode höiere og lavere, mere

udstykkede Partier, rundt om afsluttede af bredere Dale og

Efter de danske Trianguleurers Maaling er Hekla 4961', Differenlsen

i saa Fald större.

«) Olafsens Reise. Pag. 83.
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selv opskaarne af dybe Revner, der vise forskjellige Profiler.

Næsten i hvert afsondret Parti stöder man mcllem jævnere

Laglinier paa Knuder af Forvirring". Det af Gunlaugsson ud-

givne Kart gjengiver Landets plastiske Forhold nöiagtigere og

lydeligere, end man ifölge de mange naturlige Hindringer,

der modsætte sig et saadant Arbeide, tor vente.

Hvor fast Fjeld sparsomt opstikker paa Arnarvatnsheiôi,

er det fiincelletDolerittrap. Hvor Plateauet mod Grimstungur

er opskaaret af Bækkeslukter, optræde tæt og cellet Trap,

Wakker ogMandelstene. Gange ved Grimstungur efter h. 7,4

i Middel. Paa Veien fra DyrastaÔir til HrütafjörOr mellem

Sveinatunga og Fornihvammr Gange efter h. 6,3 i Dalen; de

skjære ældre i h. 10,5 og gjennemsætte Mandelslene. I Nær-

heden derover Tufconglomerat, 30' mg., brunt Bindemiddel

og Trapfragmenter; överst tæt Trap, kun 6' mg. Paa Holta-

vorÔuheiÔi tæt Trap og Traplava med tomme Celler; sjeldent

sees anstaaende Fjeld. Som nyere Bildning træffes i smaae

Dalskaale paa Plateauet og hist og her nede i Dalene et

haardnet grovt Conglomérat, leeragtigt Bindemiddel med Rul-

lestene, ligearlet med den losere Frictionsdetritus. Henimod

Melar Gang h. 11,3.

Reykir ved HriitafjörÖr: Fra Bunden af de mindre Kog-

kilder decomponeret Traplava med en Masse, der ligner

Grönjord, i de smaae Celler, der desuden ere spækkede med

Gipstavler. Ogsaa Tuf, der skimrer af smaae Krystaller; i

vaad Tilstand kunne skarpkantedc Brokker udlöses af den

brunligröde Grundmasse. Over disse faslere decomponerede

Bænke rödt og grönt Fumarolleer i tynde Lag, og överst en

Kiselkruste. Ondiring den stadigt kogende Hovedkilde et De-

positum af 2—4' mg. Kiselsinter, hvori smaae Rullestene og

itubrukne Skjæl. Kildcrne ligge kun 20—30' over Fjorden.

Nærved Gang i h. 2, skimrende af grön Augit.
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Paa HrùtafjarÔarhâls mörk Trapporphyr med glasagtig

Feldspath CAnorlhit?). Mod StaÔarbakki usikre Ganglinier i

h. 7. Fra Torfastaôir til AuÔunarstaÔir mörk tæt Trap og

storcellet ïraplava med smudsiggrönne, kornigt sönderfaldende

augitiske Tuffe, der ogsaa anstaae mellem Gangene ved StaÔ-

arbakki. Under Asmundargnupr paa ViÔidalsfjall Lagheld-

ning 30° S. 12; her og i Nesbjörg V -for Hépsvaln sort tæl

Trap i udmærkede Söiler, ofte 6— 8' lange uden Knudeled.

Omkring Höpsvatn og Thingeyrar store tilsvömmede og

opsvömmede Lavstrækninger, hvortil vide, fladbundede og

svagt heldende Dale udmunde, mod hvis Bredde de mellem-

staaende Rygge staae meget lilbage. Halvöen mellem Hüna-

flöi og SkagafjörOr er særdeles opskaaret og udstykket ved

större og mindre Dale i alle Retninger. De större og dybere

lobe meest op fra N.— S. eller NV.— SO. Mellem vedsiden

af hinanden strygende dybere Dale gaae hyppige Tværdale

eller Skard, som opsnilte Fjeldmasserne til Taffelpartier. Saa-

ledes mellem Lângidalr, Laxårdalr og Viôidalr. Et saadant

Skards Middelhöide er omtrent 1100' CSkard ved Mobergsell

S. for Kirkjuskarô 10440. Viôidalrs Bund midt i Halvöen

ved Foreningen af Thverå og ViÔidalsà naaer ikkun 650'. I

N. derfor Skard for Enden afHallardalr forende til SkiÔasta-

Ôir 716'. Middelhöiden af de saaledes udstykkede Partier

kan sættes til 2000', sjeldnere 2500'. Tindaslol naaer 3372'.

Hvor de nedre Lag ligge opslutlede langs Giljå ved

Vatnsdalsfjall, Trap og tildeeis wakkeartede Mandelstene; ved

Blanda og Laxå nederst mod HünafjörOr Trapmandelstene og

tæt Trap med udmærkede Söiler, deelte ved hvælvede, i hin-

anden passende Knudeled; længer op mellem Bolslaôarhlid og

Svinavatn ogsaa Traplava. I de övre Lag oplræder Anor-

thitporphyr, foruden de sædvanlige Wakkemandelstene og lidet

mægtige Leerbildninger. Tuffe ere sjeldne, augitiske. Med
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Palagonit forekomme de som skiktade, löst sammenliængende,

nyere AUuvialmasser (Mohetla). Bænkenes Heldning er paa

de fleste Steder ubestemmelig; under Reykjanybba 10° Ö. 9

-10, ved BôIstaÔarhliÔ 20° V. 8, Hallårdalr under Vindliæli

50-60° N. 2, længer op i Dalen 40° N. 2,6. I Skardet ho-

rizontal Bænkning. De jævne Linier ere de, som oftest sees,

men en Heldning paa 5—10° angiver sig ofte paa Frastand.

Det til alle Sider afsluttede og fridiggendeTindastol fremby-

der det sædvanlige Udseende af smalle opkneisende, tidt sönder-

revne Mure med Bænkeordning. For nærmere Undersögelser

oplöser sig ofte denne Lagorden til mere forviklede Stillinger.

Profil, Fig. 12. Strax S. for Skiôastaôir under Foden af

Fjeldet i en Sideslukt med en lille Elv, der falder i Laxå,

paa höire Side:

a) etslags Gang, tæt lys Trap, paa Siderne C*) mörkere

og med ufuldkommen Söilestruktur. Indsk. her 20° V. 8.

b) Wakkemandelsteen medZeolith i smaae lukkede Mandler.

c) lys Trap med Kalkspath i Cellerum og paa Drummer.

Heldning 20° N. 2,4.

Gangen udkiler sig, för den naaer Bænkene d) længer

op efter Bækkeslukten. Paa venstre Side er Gangens Ind-

skydning 30° S. 2-S. 3 og Bænkenes 20° Ö. 6-Ö. 8. Saa-

vel Bænkene som den indkilede Gang dreie sig paa begge

Sider. Paa den anden Side Laxå er paa Heldningen af Hal-

sen Indskydningen af 4' mg. lys tæt Trap, der gaaer leiefor-

mig mellem Mandclstene med Calcedon, 40° S. 3. Denne

Stilling slutter de forstnævnte; men en voldsom Bristning er

her foregaaet, som da overhovedet ikke sjelden paa Island.

Paa Ryggen af Tindaslol Ö. for Skiôastaôir aabner sig

et kraterformigt, nogle hundrede Fod dybt, stort Indsnit (Fig.

13 og 14). I Fjeldets halve Höide paa Heldningen mod Skiô-

astaôir Anorthitporphyr med tildeels decomponerede Kry-
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staller; Chabazitdruser fylde Rum, der synligt ere efter

Anorthit. Ogsaa Trapmandelsteen med skjöii stribet Calcedon

i store Huleriim. Derover ved a) svagt udadheldende blæret

eller fladcellet Traplava, Overfladen iioget knudret. Överst

paa Armen b) lys fladcellet, til Skiver klyvelig Traplava,

der, ligesom overhovedet Traplavaen, ligner Varieteter af

Heklas moderne Lavaer. Denne Lava (i Profilet betegnet

med 1)) snoer sig omkring Trakten, indsk. ved c) 80° Ö.

9;2, ved d) V. 8,6 o. s. v. Paa Armen b) ligger den deri-

mod horizontal. Med Traplavaen dreier sig et eller flere ud-

mærkede Obsidianbaand 3), samt, mere forvirret, röd Slakke-

breceie 4). Længer östligt, og nede i Trakten Dolerittrap

2), fiincellet, med anlöbne Skjæl og tydelig Feldspath.

Paa Höiden af Tindastol Celler her egentlig Eilifsfjall)

indtager den samme Dolerittrap, der ligner Reykjaviks fiin-

cellede, det smalle Plateau. Overfladen er paa samme Maade

som omkring Reykjavik sondersprængt. I flere Punkter syd-

ligt for del beskrevne, hvorhen Traplavaen 1) kan forfölges

som en Ström — dog uden de moderne Lavaers Slakkeover-

flade — langs med Vestsiden af Fjeldryggen, optræde rode

og sorte Slakker samt Obsidian, sort, baandstribet eller over-

gaaende til Traplavaen som mörk, noget fedtglindsende Steen

med fladmusligt Brud, hvor glasagtig Feldspath sjelden er

udskilt. Af lignende halvkredsformige dybe Indsnit sees flere

paa begge Sider af Fjeldets flade og smalle Ryg. Det be-

skrevne er det for Undersögelscr bekvemmeste; de steile

Sider ere ingenlunde altid tilgjængelige.

Paa Veien sydligt omkring Tindastol passeres henimod

SkarÔ paa en fodbred Sti langs den steile Heldning grove

Tufbreccier, hvor fra haardt, kornigt og rustbrunt Bindemid-

del sorte, poröse, undertiden bombelignende Brokker staae

ud som Knuder ligesom Tilfældet i Selsundsfjall ved Hekla.

vn. 1 D
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Disse udstaacmlo Kniulcr give for Vandreren et velkomment

Fodfæstc paa de steile Heldsider, hvor Tuffens Overflade for-

övrigt er jævn og glat. Derover sees höiere oppe Traplava

udhængende i styrtefærdige kolossale Masser. Tufbreccien

gjcnnemsælles af vredne Traplavagange med horizontale Söl-

ler. Anordningen bliver paa Sydsiden meget forvirret.

Tindaslol fra Fagranessiden: nederst Trapmandelsleen

med Calcedon og Chabazit, derpaa rode Wakkeluffe med

Chabazit og indklemt 1' mg. Trap. Heldning 10° S. 5.

Gange i h. 8,6 med smaae Forrykninger. Længer op Trap-

lava med oftest tomme Cellerum» Gang h. 7, 2' mg., mör-

kere og svagt glindsende paa Siden, men kun som en Söm,

med Spor af Söilestruklur. Strax vedsiden efi anden i h. 8.

Disse Gange kaste sig under Vinkler, folgende den angivne

Hovedretning, og skjære en ældre i h. 11, hvis Masse for

Oiet ikke viser sig forskjellig — mörk tæt Trap. Överst,

hvor en lodret Væg hindrer Opstigningen til Ryggen, Trap-

lavaer, fladcellede eller meget opblærede. Mellem dem 1—2'

mg. Tufdcerbildninger. I de steile ^ægge falde Stykker af

Bænkenc ned mellem Gangene; disse rage da taarnlignende

iveirct , saaledes en i Kamafsats over Fagranes med et frit-

slaaende Stykke paa 40—50' (Fig. 15).

Nordligt under Tindaslol ved Stranden optræde Trap- og

Wakkemandelstene, rige paa Krystaller. Ved Laxåvik N. for

Hvammr flore Gange, 2—4' mg., h. 1,7, med kun 4— G"

lykke Tværsoiler augitisk skimrende, gjennemsællende lysere

læt Trap, d(T ovorgnaor Ul Mandelslen. Grundmassen i denne

er snarl sönderfaldendo, og man kan da udlage de skjöre

Mandler, ofte langstrakte og parallelliggende, eller den er

haard, og Mandlerne aabnc sig for Slaget. De vise Cliabazit

alene, eller Laumoiitil og Harmotom siddende paa Chabazit,

Desmin og Slilbil paa tæt Zeolith; sjeldnere Apophyllil;
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Mesotyp paa Traadzeolith. Kalkspatli er her mere gjennem-

voxet med Grundmassen. IVlandlernes Skal have ofte et lille

Hul i den ene Ende, Kalkspath sidder i enkelte Rhomboèdre

paa Bunden af del med Zeolither beklædle Rum. Paa smaae

Drummer Traadzeolith,- hvorpaa i Ridser midtefter fine, heelt

udviklede Bergkrystaller.

Paa den anden Side ved Glerhallarvik jneest sort tæt

Trapmandelsteen med enkelte större Blærerum, hvori paa

lavendelblaae Calcedonskal med Rhomboederspidser og en-

kelte mere udviklede Quartskrystaller^ sidde skjönne Kalk-

spathskalenoedre. Hvor Grundmassen er mere decomponeret,

optræder Chabazit. Gange h. 12,2, er 8—10' mg. Samme

Retning have, som det synes, Gange i den lodrette, vel 400'

hoie Drangey.

Fra en midlere Höide under Tindastol löse, store, mod

Spidsen udtrukne Bergkrystaller. Ogsaa et Stykke kornigt

Kalk fandtes her, formodentlig fra en Gangdrum. Gang-

drumme med Kalkspath forekomme i Esja.

Paa Veien fra SkarÔ over Viôidalr, Möbergsell, Svina-

vatn og Vatnsdalr til Grimstiingur de sædvanlige beskrevne

Varieteter afTrap ogMandclstene. Mellem Thverå og Kirkju-

skarÔ den för omtalte Trachylporphyr.

Profil fra HlviÔrishnukr, S. for Kirkjuskarô, omtrent 1000'

over Skardet ved Mobergseil CFig. 16):

1) nederst, tæt Trap, Mandelstene og Wakker. Held-

ningen ubestemmelig.

2) Anorthitporphyr med röd Wakkegrundmasse, hvoraf

*) Navnet er her simpelthen petrographisk — ifölge den udmærkede

Porphyrhahitus. Det er for beniærket, at sandsynligviis alle Is-

lands trachytiske Bildninger blive nærmest at lienföre under Abichs

„Tachytporphyrer."
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de noget angrebnc Krystaller kunne udlöses; de naae til 2"

og ere alleroftest Tvillinger, Sammensætningsfladen M. For-

saavidt de rue Fläder kunde maales, svare Vinklerne til Anor-

tliitens. Gjennemgangene hos Anorlhit i Thjorsarholts Lava

vise ogsaa Tvillingsdannelse. Paa Dalens anden Side op-

træder Porphyren med frisk sort Grundinasse som ved Baula.

Kun i den friske forekommer Olivin.

3) Tulbreccie med sorte Slakke- og traadige Pimpsteens-

brokker. 50—60° Ö. 11.

4) Traplava paa begge Sider deraf med Slakker og

Krusler af Glas.

5) forskjelligtfarvet Do., lig Blegfells under SkarÔsheiÔi,

blæret, stribet, ved 5' grovknudret som violet Breccie.

6) stribet og spraglet Begsteen og Perlestecn. 40° V. 11.

7) Traplava, skifrig-klyvelig.

Klyvningsretningerne hos 5) gaae meest vertikale; det

hele överste Parti svinger östligt i en stor Bue fra Ströget

i h. 5 til h. 1. Profilet er fra det meest opsluttede og

mindst forvirrede Sted.

Trachytbildninger, der nærme sig Baulas, sees i Beykja-

nybba over Gilja, her, efler Ombringboendes Beskrivelse,

med större Jernkies; og i Nærheden af AsmunÔargniipr paa

Ryggen af ViÔidalsfjall. De udmærke sig, som altid, langtfra

ved Farve og skarpere Former.

To Profiler fra Vatnsdalsfjall, Fig. 17 fra Dalsiden nord-

ligt for Hvammr, Fig. 18 fra en Sideslukt lige ved Hvammr,

vise, skjönt ufuldkomment, den sædvanlige Anordning.

1) Trachylbildning i Gang, uregelm. h. 12.

2) Her Heldningen 40° Ö. 11.

3) Kolonncknippe, sort, tæt, meget haard Trap.

5) Trapgang h. 11,7. Bænkene 10-20 N. 1.

4) 40— .50° V. 6—7. Mandelsteensbænke med Kalkspalli



Bidrag til Islands geognostiske Fremslilling. 53

i slumpe Rhomboèdre og spidse Skalenoedre, Quarts og Cal-

cedon. Blærerummene sidde moget tydeligt i to Retninger;

en fölger Lagenes; en gaacr vertikalt ned, meest med Quarts

i lange, vredne Stængler, indenlil hule og besatte med

Krystalspidser; ogsaa med Kalkspalh. Den stribede Calcedon,

der, som ofte Tilfældet, ikke fylder Blærerummene heelt,

sidder med horizontal Overflade paa Bunden af de skraanende

Celler (x Fig. 19). Over disse Bænke rödbrun Tuf, spækket

med Kalkspalh og Grönjord. Derpaa sort tæl klingende Trap;

slribel, fiincellet, violetfarvet Do. I de heldende faste Bænke

have foregaaet langsomme Forskydninger; de vise Speilflader;

et Kalkskalenoeder, udstikkende af en Druse ved en saadan

Speilflade, var lilslebet paa Undersiden.

De anförte lagtlagelser vise forskjellige Gangsyslemer,

der, hvis man antager de nogenlunde i samme Retning for

geognoslisk sammenhörende, idet de betegne Retningen

af et vist Tidsrums efterhaanden arbeidende Vul-

ka nitet, efler Alderen blive:

1. et omkring h. 12. Tindastol, HrutaQörOr, Vatnsdals-

Qall, Baula, Håls.

2. et omkring h. 7—8. Saurbær, Hestr, NorÔrârdalr,

Kalmannstùnga, HrùtafjarÔarhàls, Grimslüngur, Tindastol.

3. et h. 3—5. Baula, Saurbær, ViÔey, Hruni.

4. h. 4, Spalleretninger af den aktuelle Vulkanilet, angi-

vende sig ved fyldte og ufyldte Revner samt ved

Kjædetog.

At sammenordne parallele Gangsyslemer kan ikke synes

utilladeligt, naar man af Walterhausen erfarer, at Spalteret-

ningen 4 gjör sig gjældeude tværs over Öen fra Krisuvik.

LIBRAR
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Myvatn. Paa samme Maade, troer jog, har en ældrc Tid

været betegnet ved en anden Spalterelning, der kan forfölges

fra Håls ved Hvalfjöror til iid i Skagafjorôr. De Trapled,

hvori el udbredt Gangsystem ikke sættcr op, falde efter det

ved den Spalteretning betegnede afsluttede Tidsrum. De

store Trapelager kunne altsaa ordnes. Kun maa man ved en

saadan Ordning ikke gaae for langt i Dctaillen, hvorved man

let forvexler det Samtidige med det Paahinandenfölgende.

Efter disse Gangforhold altsaa blive at opstille, idet den

geognostiske Udbredelse ansees som det Tvingende, foruden

moderne Tuffe og Lavaer:

1 og 2. ældre Trap og Tuf i to Afdelinger, begge med

Dolerittrap, den översto ogsaa med Anorthitporphyr.

3. yngre Trap og Tuf. Sideordnet især med delte Led

er den ved udbredte Palagoniltuffe karakteristiske Formation.

De trachytiske Bildninger forekomme i alle Afdelinger,

ligesom, forsaavidt de optræde som Gange, disses Strög til-

höre alle tre Gangsyslenier. Hvor Spörgsmaalet er om deres

genetiske Natur, bliver dette et vigtigt Faktum. Palagonit-

luffc optræde ogsaa sparsomt lige til i de ældste Afdelinger;

som udbredt Formation faae de derimod en höiere Plads

(Cfr. især Forholdene omkring Hvalfjöror). At den let for-

anderlige Palagonit optræder forandret i de ældre Afdelinger,

er begribeligt.

At imidlertid en saadan Opstilling og Ordnen kun i det

Store er rigtig, bliver indlysende, da do i Dctaillen gaaende

Undersögelser igjen oplöse enhver Afdeling i flere, da selve

Landets Configuration viser en Mangfoldighed af Systemer,

hvor man fast maa mistvivlc om Tilbageförelsen til Regel,

') Mod Bunsens Opstilling af Palagonittuf som ældslc Bildning kan

derfor kun siges, al den er ikke geognoslisk tvingende.



Bidrag til Islands geogiiostiske Fremstilling. 55

og, troer jeg at kunne lillæg^rc, da Dannolscsmaadcn overalt

har været sig selv lig, og^ giver cet stort Billede, idet der

idelmindste saare liden Nödveridighed er for at anläge den

ældre Vulkanitet paa Island optraadt under væsenllig anden

Skikkelse end den aktuelle, submarine og supermanne. lagl-

lagelserne selv dömme. Jeg maa kun nævne hvad de for

mig udtale.

Naar Waltershausens Resultat er, at forskjellige vul-

kanske Systemer gjennem forskjellige Tider have dannet Is-

land, maa jeg dog sludse over, saavidt jeg kjender denne

Scene, at han har udseet fast den störste Rolle til en lateral

Injection, hvorpaa han fra Militello paa Sicilien har seet Ex-

empel.^ De sjeldne indklemte Bænke træde dog paa Island

tilbage for uimodstridelig stronilignende. Man kan ikke som

Regel forestille sig engang dannede Tuflag, opskiktcde til

en vis Höide, at blive opspaltede efter horizontale Retninger

af 20—50— 100' mægtige, sig indklemmende Lavabænke og

derved efterhaanden spredte, idet de samlede Lag tilsidst

naae den tredobbelte Höide. Bænkenes Mægtighcd i Forhold

til Gangenes, disses ikke tilsvarende, altid skarpt adskilte,

heller ikke i den Grad hyppige Optræden svarer ikke til In-

jection, heller ikke til Niddas Idee om Gangenes Overflyd-

ning. Det aktuelle Monster angiver andre Veie. lagttagel-

serne benægte ikke Virkeligheden, endnu mindre Muligheden

af Injection, men benægte den som Regel i Trapformationen.

En Sammenstilling af det bekjendte Material om Island

viser yderligere Islands ensartede Bygning, men vilde, da

Gangstrog mangle, kun blive en Opregnelse af beskrevne

Varieteter.

De trachytiske Bildninger optræde foruden paa de an-

Göttinger Studien, 1845. Pag. 391 o. f.
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forte Sleder i DrapnhliÔarfjall og Raudaberg^} under Sne-

fellsjökul, RauÔuskriÔa ved HamarfjorÔr,^ ved EskifjorÔr eft.

Waltersh., Geldingafell mod HrùtafjorÔr,*) Rauôukambar ved

Thjorsâr og Öxnadalr paa Nordlandet eft. Bunsen, ved Hor-

nefjörOr CRauÔaberg),0 og paa Nordlandet „i HöfdeQeld,

Nöstevig, i Thingö-Syssel, i Mokollsdal," O endelig i Smör-

fjall paa Östlandet efter Nidda — paa alle Sleder af ringe

Udstrækning, og, saavidt af Beskrivelserne kan sees, under

Forhold som ved Baula eller som ved IndriÔastaÔir.

Mærker efter Skuring ere ikke sjeldne, men Bjergarterne

ere ikke vel skikkede til at opbevare dem, da Overfladen

saa let forknudres eller brister. Bedækninger ere ogsaa hyp-

pige, og det er kun ved omhyggelig Sögen at man faaer

nogle Aflæsninger.

I Buglen ved Fosvogr inderst paa Doleriltrappen utyde-

lige Furer h . 10,7—11 lige under de afskaarne Tuflag (Profil

Fig. 2). Tuffen er afleiet senere end Skuringen. Længer

hen mod Reykjavik folgende Buglen udm. tyd. h. 11,4—11.

Spor af Jettegryde med Chorde paa 4'. Ulyd. Striber h. 9

—9,4. 30' over Kysten grove og fine Furer og Striber h.

11,4-11,7; i Havbrynet lige nedenfor h. 10,6-10,2-11-11,4.

Middel ved Fosvogr h. 8,2 rv.

S. for Reykjavik ved Varden h. 12,2 usikre Furer. Over

Laxa h. 11,2—12,6 tyd. (Etsteds utyd. h. IJ). Ved Hafra-

vatn usikre Mærkor h. 10— 11. Alt paa Dolerittrap. Middel

ved Reykjavik h. 9,3 rv. Laxa h. 10,1 rv. Hafravatn h. 7,6

rv. Endelig mellem Leiruvogr og Gufunes h. 11,4—11,6 o:

h. 8,3 rv.

Machenz/ic 375. ^) Robert 92. ») Do. 249. *) Do. 121.

*)01afscii 811. *) Do. 661 og 405.
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Mellem Tungufljot og Hvila paa Klingstenene Rifler og

Furer h. 64—6-5,6. Fremdeles h. 6,4, Spor h. 5,4 o : h. 3 rv.

Ved Hvitå paa Doleritlrap Striber h. 1,2. Kort för Over-

farlsstedet ved Brùnarà h. 1. Ved Briinarà fine Striber h.

3,3-3,6 o: h. 12,5 rv.

Mellem Thingnes og Hestr ved Grimså h. 4,4—5,5 og

större Furer h. 7,3 o: h. 2,1 rv. og h. 4,6 rv.

Paa Fersliklahàls Striber h. 5,5—5,6 O: h. 2,7 rv.

Mellem HreÔavatn og Slafholt ved NorOrå, venstre Bred,

30' over Aaen h. 3,5 o: 12,6 rv.

Ved Kjarrå paa Heldningen af venste Dalside grove Stri-

ber h. 5,3 — finere h. 5,4-6,4 o: h. 2,7 rv.

Paa Griôthàls meget usikre h. 4 o: h. 1,1 rv. (?).

Over Hvammr ved Baula, i Dalen med Gangene, paa

den höire heldende Dalside Striber h. 3,2—3,4—3,7 O: h. 12,5 rv.

Mellem Uxavaln og Brunnar paa Plateauets Doleriltrap

paa flere Steder utyd. h. 7,4—11,2, meget udmærkede h.

9,7-10—10,2 0: h. 6,4 rv. og h. 7,1 rv.

Paa HriitaljarOarhåls mindre sikre Furer h. 2—2,3 O:

h. 11,2 rv.

Ved Miôhop mod Thingeyrar utyd. Striber og Furer paa

den sorte tætte Trap h, 3 o: h. 12 rv.

Mellem Sandfell og Arnarvaln paa Plateauets Doleriltrap

svagere h. 10,5-10,7, tyd. h. 11 O: h. 8 rv.

Skuringsretningen — hvorfra og hvorhen — bliver paa

Stedet egentlig uafgjort. De til Skuringsphænomenet hörende

Rullestene udsige Intet, de ere overalt næsten de samme li-

gesom de anstaaende Varieteter. Fjeldene selv have ikke

som Skandinaviens tydelige tilslebne Former. Aflæsningerne

anseer jeg ikke tilstrækkelige til for sig at kunne gjöre no-

get Udslag i det maaskee endnu ikke ganske uddebatterede

Frictionsspörgsmaal. —

-

D2
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Tillæg 1. Argumenter til Hoidebcstemmclserne,

Paa Reisen var medtaget No. 6 af Universitetets Kapsel-

barometre, der i Reykjavik sammenlignedes med Dr. Thor-

steinsons Barometer à siphon. Den fundne Correction er til-

lagt overalt, hvor Maalingen kunde stöttes til Hr. Thorstein-

sons daglige Observationer i Reykjavik. Hvor Barometrets

Temperatur ikke er anfört, er Barometerstanden reduceret

til 0°.

Thingvellir. Middel af 8 Observationer fra 27—29de Juni.

Thingv. 741.37 5.56

Reyk 751.24 7.08
^-''°'''- H-de= 346,'7.

Laugardalr 12te Juni 3 Eft.

L. 743.62 9.1

(interp.)R. 753.0 14.4 12.4
"^ide 247'.

Geysir 13de Juni 5J Eft. og 15de 4 Eft.

745.57 7.1 745.67 11.9

754.65 11.1 753.74 g.g
Höide 304', der er Mid-

del af 320.8 og 287.1.

Efter Bunsen 110 mir.

Haukadalr 16de Juni 8 Aften og 17de 7J For.

748.86 5.4 749.36 8.3

760.2 12 8.2 761.3 13.6 9.7
"' ^^^'' ^'' ''^^'

af322,15 og 335.35.

Solheim r ved Laxå, S. for Hruni.

748.14 7.4
17de Juni 8 Aften -^, ^ Aor <ja H. 398'.3.

761.0 lo.b o.l

V6\\ ved Hvila under VörÖufell.

25de Juni 8 Aflcn og 26de Juni 8 Morg.

751.32 8.2 753.42 9.0

755.76 6.9 756.94 7.9 "* ^^ *

M. af 155.3 og 123.1.
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Håls under Björfell ved Hekla.

Sammenligning mellem Barometerständen her og i

Reykjavik. De med * betegnede ere inlerpolerede

for R. efler de sædvanlige Observationstider.

18de Juni 8 Aft. 744.14 4.5 752.98 8.3

6.6 * 751.18

9.5 749.95

6.1 751.35

5.7 ^ 749.55

6.3 749.86

7.1 * 748.69

9.3 * 749.36

8.7 -^ 747.59

8.2 746.73 1

5.9 * 746.71

7.8 754.44

11.1 * 754.47 1

6.9 * 754.26

8.9 * 752.08

8.6 753.78

5.8 >'^ 753.52

8.2 * 753.15

g2Y 9= 6405' H. 362.'7

Bjölfell, ïindelfjall, RauÔoIdur 19de Juni.

Top af Bjölfell 10 F. 711.6 9.8 7.2 R. 752.6 12.8 10.1

Dalbunden lli - 732.4 11.9 9.2

Tindelfjall 12^ - 720.62 7.3

RauOöldurs Bund 2i - 721.21 7,5

Bjölfell 1436' CM. af 1408' ref. til Hals, og 1465', ref.

til Reyk.)

Dalbunden 660'. Findfj. og RauÖ. Bund 990'

19 —

20 -

21 -

22 -

23

24 —

25 —

Middel

8
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Tufkjæde NO. for Næfrholt i Fortsættelscn af Langfell.

21de Juni 2J Eft. 708.3 12.9 10.2



M.
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SkiÖastadir

17de Juli 10 Form. 758.1 11.2 9.9

Stranden ved Hvammr 12J - 766.3 11.5 7.9

H. 283'

Tindastol (Eilifsfjall) 16cle Juli

Toppen li E. 671.6 11.2 8.5

SkiÔastaÔir 8^ M. 752.8 8.5 8.1
"* "^^^^

Kvennastadir ved Trollebotne

20de Juli 4 Eft. 732.2 13.9 11.1

Fagranes, 100' over Fjorden, 11 F. 747.4 13.4 8.2

y= 65°45' H. 650'.

SkarÔ ved Mobergsell

21de Juli ii E. 721.7 8.2 7.7
H 1044'

Kvennastaôir U^F. 733.2 11.9 7.8
"* '"^

Plateau ved Sandfell

25de Juli 4 Eft. 713.1 18.7 17.2

Grimstùngur, 400' over Soen, 8 M. 755.8 14.7 11.8

1696 eller 1700'.
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">' Nogle Opiegnelser fra Geysir,f*j%

Ved Sammenligning med Lollins Plan des Geysirs ville

maaskee de af mig paa Stedet for rimeligst antagne Parallel-

spalter forsvares. De gamle Geysirkilder og Strokkr. Geysir

c, m og Laug p. Laug o, q og r. Alt i h. 10—9,4. Store

Geysir og Hver x komme derved til at ligge som alene; men

först stemme disse Retninger med det forhaandenværende

Gangstrog i Langarfjall, dernæst forener Antagelsen af

Spalter i NNO. just alle de saa mærkeligt forskjelligartede

Kilder. Parallelspalterne adskilte dem, forene derimod til

Exempel nogle mindre, som staae i synlig Forbindelse.

Paa begge Sider af Hver r ligge intermitterende Kogkilder;

de have sine smaae Eruptioner oftest samtidige; det mellem-

liggende Bassin af Hver r er derunder i en mærkelig tilsva-

rende Oscillation.

I Bunden af den med Fumaroller besatte Klöft lige un-

der Geysirkonussen var, hvor den ender V. for Bassinets

Centrum, et nogle Fod dybt Hul med Vand, hvori en spar-

som tilsyneladcnde regelma^ssig Dampexhalation condenserede

sig. De smaae Blærer opspirede paa höire Side fra Geysir-

konussens Underlag af decomponeret Tuf. Klöften havde

under mit Ophold ved Geysir intet Tillob. I Renden over

dens Endevæg var intet rindende Vand; hver Gang Geysir-

bassinet under en Detonation flod over, fandt det kogende

Vand Aflob nedover Konussens östre Side. Våndets Temp.

i Klöften havde en mærkelig Variation og steg med Tiden

for den store Eruption, den angiver saaledes et Maal for

Geysirkonussens Temp. — Temperaturangivelser fra Geysirs

Overflade ere af liden Interesse. Den 12te Juni havde Geysir

havt Eruption. Strokkr var under mit Ophold rolig.
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3. Magnetiske lagllagelser.

Til lag-ltagelse af don horizontale magnetiske Kraft paa

Island var af Prof. Hansteen medg^ivet Svingeapparatet med

den Dollondske Cylinder (Magazin for Nalurvidenskaberne

IV, 2) og et Chronometer, Observatoriets, Kessel No. 1280.

Hvor Tiden og Veiret tillod det observerede jeg dermed un-

der Reisen paa nogle af Hvilestederne, idet jeg for at und-

gaae de i snævreste Forsland lokale Indflydelser gjerne valgte

Tunet til Observationssled, eller Eng, fri for nære opsprin-

gende Fjeldpartier.

Observationerne saavelsom Beregningerne ere udförte

efter Prof. Hansteens Anviisning. Elongationen var altid SO'^.

Ikkun een Gang kunde 360 Svingninger med nogenlunde Sik--

kerhed tælles, oftest maatte standses ved 290, da de allerede

her begyndte at blive umærkelige, især naar som ofte Naalen

iillige var i en oscillerende Bevægelse. Denne Oscilleren,

der ogsaa i stille Veir kunde indtræde pludselig eller tillage

og aftage under samme Observation, forklarer de större Dif-

ferentser mellem de reducerede Svingetider afhinanden umid-

delbart paafölgende Observationer paa samme Sted.

Correclionen for Uiiret er ikke tillagt. Da dets Gang

kun paa Tilreisen blev sammenlignet i Christiania og Kjöben-

havn, og derefter ved lagttagelserne paa Island maae antages

retarderende 4" daglig, vilde Correclionen blive constant,

+ 0".04 for hvert T, eller - 0.0001 for hvert T udtrykt i

Gaussiske Eenheder.

Den Dollondske Cylinder har under Reisen ikke lidt no-

gen Forandring i magnetisk KrafL Prof. Hansteen har ob-

serveret med Svingeapparalet för og efter Reisen paa Mar-

morpillen i Christiania Observatoriums Have, og ikke fundet

nogon mærkelig Différents mellem de reducerede Tider for

300 Svi norn in trer.
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Alle de islandske Lavaer og fastere Trapbj^rgarter have

en stærk Jerngehalt, der undertiden beviislig optræder lil-

deels som Magnetjern. Nogle af dem indvirke derfor i Haand-

slykket mærkeligt paa Compasset. Fra Leiestederne ere

altraktoriske Masser spredte i de losere Bedækninger, selv i

Torven. Geognostisk forklarlige ere saaledes Lokalmagne-

tismer her næsten overalt, men ikke overalt i samme Grad.

Det var saaledes at vente, at Omegnen af Hekla, hvor de

friske vulkanske Masser mode i Udkanten af den brune Tuf-

formalions Territorium, maatte besidde en mærkelig Lokal-

magnetisme, som derimod var mindre sandsynlig ved Geysir

i Tufformationen, eller ved Thingeyrar paa de vide Stræk-

ninger af til- og opsvömmet Land. Yirkeligt give ogsaa

Observationerne fra Hekla og Geysir respective den stær-

keste og svageste horizontale Intensitet af de nedenstaaende

9 forskjellige Observationssteder. Forövrigt sees, at den ho-

rizontale Intensitet aftager fra Melar C65°7' Br.) i en Linie

omtrent lige mod Syd over DyrastaÔir (64^49' Br.) til Thing-

vellir C64°15' Br.); fra Keflavik derimod yderst paa Halvöen

i SV. aftager den i en, den forste skjærende, Linie omtrent

mod Ö. over Thingvellir til Geysir.

Tiden for 300 Svingninger er oftest beregnet af 290

observerede Svingninger. Ved nogle Observationer, der tid-

ligere bleve afbrudte, eller for Contrôlions Skyld, er den ogsaa

beregnet af 100, 200 eller 300 Svingninger. Correctionerne

for Temperatur og Svingebuens Aftagen til den halve Begyn-

delseselongation ere tillagte.
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nDeii lio-

. ,, .
nzojitale

f.A ; v ' '^"'
-t • Intensitet

Stedeu Meridian ''"7"<^' Ti.l nf 300 ^^J. * Chri.U-

° ske Leii-

heder.

KeHavik 2 Juni F. 10h55' 200 Sv. 934''.78 1.1678
Thing-
vellir 11 10h28'200 969.70 1.0852 \—

'" " z ra -«- -«*

E. 5 27 200 966.02 1.0936

' " s3 »" '»«
Meilern

Geysir

og
Strokkrl5- F. Ilh49'200 989.37 1.0425

12 29 290 988.72 1.0437

E. 10 44 290 991.48;

360 991.59-

— 11 8 290 992.21 1.0366

Håls un-
der

Hekla 20 -E. 6h22^ 290 904.68
1 ,,^^3

200 904.98/

6 39 290 904.74 1.2467

ania

1.5545

0.6996

'i 991.53 1.0380
J

906.82 1.2410)
^^^^3^

— 24 — F. 9 53 290

E. 4 52 200 900.74 1.2578/

Dyrasta-
ôir under
Baula 5 Juli F. 10h28' 290 930.90 1.1776

_ 11 290 931.25 1.1767

(E. 5 41)(290) (923.90}(1.1955)

Denne Obs. foretaget i et Skuur mellein Bygningerne, de Ovrige paa

Tunet 2—300 Skridt derfra.
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Dyraslaôir

under Baula 6 Juli E. 7 20 290 930.86 1.1777

Melar ved

HrütafjörOr 9 - - 8h57' 290 922.36 1.1995

Thingeyrar^)13 — - 7h 1'290 985.33 1.0508

_ _ __ . 7 13 100 990.15 1.0409

__ - - - 7 37 290 983.70 1.0546

SkiÔastaÔir

V. under

Tindaslol 16 — E. 8h 12' 290 934.40
1

300 934.131 934.63 1.1682

200 935.36)

— - — - 8 29 290 931.88Î

300 931.88
1
931.90 1.1751

200 931,94)

Fagranes Ö.

under Tin-

daslol 18 — - 8h38'290 937.09 1.1621

- 19 - F. 10 23 290 938.91 1.1576

'} Formedelst slærk Vind obsciveredes i en frilliggende tom Faare-

slald, byggel al" Torv og Drivlömmer.



If.

Analyse af Snielteprodukternc fra Kaafjords Kobberværk,

Af

A. Stromeyer.

Ved Directeuren Hr. Thomas's Godhcd erholdt jeg en Sam-

ling af Prover fra Kaafjords Kobberværk laget ved Kobber-

raalmens Smeltning i Flammeovn i 1849. Den der brugelige

Procès bestaaer efter Hr. Thomas's Opgivende af folgende

Operationer;

1. Da Malmen indeholder meget Kalk og Talkjord, og ikke

meget Svovlkiis bliver kun en ringe Deel deraf, i 1849

omtrent 8 Procent, som er rigere i Svovlkiis, rostet i

Dynger ligesom paa Röraas.

2. Den rostede og den raae Malm tilligemed Slaggerne fra

No. 4 og 5 smeltes i Flammeovn, hvorved erholdes

Skjærsteen og Slag. Den sidste sorteres. Den som

indeholder Skjærsteen omsmeltes ved næste Malmsmelt-

ning, den som ingen indeholder bortkastes eller formes

til Slaggesteen.

3. Skjærstenen rostes i Stadier (vendröstes) som paa Röraas.
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4. Den rostede Skjærsleen smeltes i Flammeovn med Shg-

gerne fra No. 6 og 7 og med den rigeste Malm fra

Raipas Grube CBuntkobber). Derved faaes en ny Skjær-

steen, som kaldes i Kaafjord Hvidlmelal (white metal)

— i England blue metal. Slaggen kommer til Malm-

smeltning.

5. Hvidlmetallet, som er stöbt i flade Blokker, rostes ved

svag Hede i Flammeovn, indlil den er nedsunken i halv-

smeltet Tilstand til Bunden af Ovnen, hvorpaa Heden

forstærkes til fuldkommen Smeltning. Omtrent den halve

Deel af det metalliske Produkt bestaaer af metallisk Kob-

ber (Blister Copper eller Blærekobber) og den anden

af Svovlkobber (purple metal, Purpurmetal). Slaggen

kommer til Malmsmeltning.

6. Purpurmetallet behandles som Hvidlmetallet og giver

derved Sortkobber. Blister Copper omsmelles ved Til-

sætning af noget Purpurmetal og giver ligeledes Sort-

kobber. Slaggerne fra begge Operationer komme til

Smeltning for Hvidtmetal No. 4.

7. Sortkobberct raffineres i Flammeovn til hammergar

Kobber.

1. Raa Malm.

23,10 kulsuur Kalk 13 Kalk

6,30 - Talkjord ... 3 Talkjord

0,35 — Jernoxydul . 0,2 Jernoxydul )30,83kulsure Salte.

1,08 — Kobberoxyd

(Malachit) 0,77 Kobberoxyd ) 0,62 Kobber.

16,69 Svovl

15,58 Jern

7,58 Kobber ) ^^'25 Svovlmctaller.

0,40 Nikkel og Kobolt)

28,04 Qvarls_
99,\2 hvori 8,2 Kobber.
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2. Rostet Malm.

15,50 Quarz

6,00 Kobberoxyd= 4,78 Kobber

8,04 Jern
)

4,nSvovlH^2,8KcS

9,60 Svovlsyre

19,83 Jernoxyd= 17,8 Jernoxydul

18,88 Kalk

5,02 Talkjord

11,56 Kulsyre

100,00

3. Skjærsteen.

27,23 Kobber

39,38 Jern

0,59 Nikkel og Kobolt

32,80 Svovl

100,00
^

3. Malmslag — blandet med Quarzkorn.

56,20 Kikelsyre 28,19 Suurstof

0,40 Kobberoxydul 0,05^ 0,35, Kobber

4,00 Leerjord 1,86

14,10 Kalk 3,96

.

5,10 Talkjord 1,97 ^
^^'^^

20,00 Jcrnoxydul 4,55

0,20 Nikkel og Koboltoxydul 0,04.

100,00 . Suurstof af Kiselsyren til Baserner= 2 :

1

E2
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Kryslalliserct Slag- uden Quarzkorn.

52.00 Kiselsyre 27 Suurslof

0,40 Kobberoxydul 0,05 v . . . 0,35 Kobber

17,64 Jernoxyd 4,01 i

8,90 Leerjord 4,15 \ 15,03

16,22 Kalk 4,551

5,45 Talkjord 2,28^

100,61 Suurstof af Kiselsyren til Bascrnes = 9 ; 5

5. Röstet Sk jaers te en.

37,3 Kobberoxyd . . . 29,6 Kobber

13,2 Svovl) ^ ,

22,2 Jern 1
'''' '' '

5,0 Svovlsyre

21,6 Jernoxydul

0,7 Nikkel og Koboltoxydul

100,0
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8. Purpur-Metal (purple mclal).

79,98 Kobber

0,48 Jern '

0,50 Nikkel og Kobolt

2,00 Slag

17,04 Svovl

100,00

9. Purpur-Metalslag Cpurple slag).

24,90 Kiselsyre 12,93 Suurstof

57,00 Jernoxydiil 12,97 \

8,99 Kobberoxydul 1,00 i .... 7,99 Kobber

0,40 Nikkel og Koboltoxydul 0,08 f

3,80 Leerjord 1,77? 16,72

2,80 Kalk 0,781

0,35 Talkjord 0,12/

98,24 Suiirslof af Kiselsyren til Basernes = 3:4

10. Blister Copper (Blære-Kobber).

0,14 Slag

1,36 Svovl

1.61 Nikkel (uden Kobolt)

0,09 Jern

96^0_Kobber

ÏOO,OÔ

11. Blister Slag.

22,00 Kiselsyre 11,42 Suurstof

55,39 Jernoxydul 12,61 \

12,80 Kobberoxydul 1,431 .... 11,37 Kobber

1,60 Nikkel og Koboltoxydul 0,33 (

1.62 Kalk 0,45
1

17,66

1,10 Talkjord- 0,42 1

5,20 Leerjord 2,42/

99,70 Suurstof af Kiselsyren til Basernes= 2:3
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14. Raffinersla^.

40,5 Kiselsyre 21 Suurslol"

3,5 Jcrnoxydul 0,79 \

2.7 Leerjord 1,26
j

46,4 Kobberoxydul 5,20 I 4i,2 Kobbor

3,0 Kalk 0,84 \ 8,80

0,7 Talkjord 0,27 (

1.8 Nikkeloxyd 0,38 I ....... 1,42 Nikel

0,3 Koboltoxydul 0,06;

98,9 Suurslof af Kiselsyren til Basernes = 7:3

For at forsöge, om ikke den i de sidsle Slagger inde-

holdte Nikkel lod sig udvinde, smeltede jeg Sortkobberslag-

gcrne No. 13 a med 10 pCt. Kalksteen i en Kuldigel. Det

erholdte Metalkorn holdt:

5,5 Nikel

0,5 Kobolt

5,0 Jern

89,0 Kobber

100,0

Denne Legering omsmeltet med noget Salpeter og Borax

gav et andet Metalkorn hvori fandtes:

9,7 Nikel

0,5 Jern

0,4 Kobolt

89,4 Kobber

I det Store vil istedetfor Salpeter og Borax formodentlig

Oxydation ved Röstning og Smeltning med Quarz lykkes, og

en saadan Nikkelkobber være reen nok til Argentanfabri-

kationen.

Til de anförle Analyser benytlcdes de sædvanlige ana-
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lyliske Methoder. Slaggene smeltedes alle med Alkalier,

skjöndt alene Malmslaggen ikke angribes af Saltsyre. Da de

sidste Slagger indeholde meget Kobberoxydul bleve de först

indlörede med Salpetersyre og glödede, for ikke at beska-

dige Platindigelen ved en mulig Reduction af Kobber.

Til Adskillelsen af Kobolt og Nikel benyttede jeg den

af Professor Fischer angivne Vei med salpetersyrligt Kali

(KO. NO^. Jeg tillader mig at anbefale den til de analy-

tiske Chemikere. Den er ligesaa nöiagtig og ulige bequem-

mere end nogen af de andre bekjendte Methoder. Kobolt og

Nikeloxyd oplöses i Saltsyre, afdampes til Törhed, oplöscs i

lidt Vand og forsættes med salpetersyrligt Kali i concentreret

Lösning og derpaa med noget Eddikesyre. Et guult Dob-

beltsalt af salpetersyrligt Koboltoxydul og Kali bundfældes,

som ikke maa udvaskes altformeget, da det er i ringe Grad

oplösligt i Vand. Det kan da oplöses igjen i Salpetersyre

og Kobolten fældes med Kali. Nikkel bliver ikke bundfældet.

Denne Methode er ogsaa brugbar for at skille Kobolten fra

Zink og Mangan.

Til Sammenligning af Flammeovns Anvendelse til Kob-

bcrsmeltning med Blæstovns, lilföier jeg en ligeledes af mig

udfört Analyse af Smelteproducter/ie fra Gilsaa Hytte, Mera-

ger, som jeg erholdt for nogle Aar siden ved daværende

Hr. Overstiger Meidells Godhed.

1. Röstet Malm.

28,85 Quarz og Silicat (Glimmer)

3,80 Kobberoxyd .... 3,03 Kobber

2,00 Zinkoxyd

2,00 Kalk

1,00 Talkjord

f),25 Svovlsyie
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10,04 Svovl )

-i^oQ T f
26,97 Fe S = 37 Svovlkiis (Fe S^)

lb,yo Jern ''

30,84 Jerno\yd = 27,6 Jernoxydiil= 46,5 Svovlkiis

97,71

2. Skærsteenslag (Malmslag).

39,75 Kiselsyre 20,64 Suurstof

6,65 Leerjord 3,10

0,17 Kobberoxydul 0,02 / . . . . 0,15 Kobber

3,65 Zinkoxyd 0,72

3,00 Kalk 0,84 / 14,78

2,00 Talkjord 0,77

40,98 Jernoxydul 9,33

96,2 Suurstof af Kiselsyren lilBaserncs= 3:2

Tabet er for en Deel Kali, som ikke blev bestemt.

3. Skjærsteen.

29,75 Svovl.

54,78 Jern

13,53 Kobber ^

1,91 Zink

99,97

4. Röstet Skjærsteen.

15,97 Kobberoxyd= 12,74 Kobber

2,22 Zinkoxyd

80,60 JeTnoxyd= 72,36 Jernoxydul

0,63 Svovh
p^

1,07 Jern i

0,58 Svovlsyre

100,90



80 A. Stromeyer.

5. Sortkobberslag.

18,93 Kiselsyre 9,83 Siiurslof

4,06 Leerjord 1,89

0,66 Zinkoxyd 0,12

1,32 Kobberoxydul 0,15
(^

1,17 Kobber

70,68 Jernoxydul 16,08

0,96 Kalk 0,26 ] 18,72

0,58 Talkjord 0,22

97,19 Suurstof af Kiselsyren til Basernas = 1:2

6. Sortkobber.

0,87 Svovl

3,97 Jern

2,00 Zink

0,06 Kobolt

93,10 Kobber

106,00



III.

Chemisk Undersögelsc af spraglet Kobbererts og Kob-

berkiis, samt Bemærkninger angaaende disse Mineraliers

Sammensætning.')

Af

David Forbes.

Äkjöndt de to Kobbermalme, som ere Gjenstande for denne

Undersögelse, ofte ere blevne analyserede, ville maaskee

dog de folgende Erfaringer og Bemærkninger ikke ansees uden

Interesse, da de deels bekræfte de af andre Chemikere fundne

Resultater, deels kunne tjene til at bestemme disse Mineraliers

chemiske Sammensætning, som ofte har været Discussion un-

derkastet.

De omtalte Malme analyscredes efter Anmodning af

Hs. K. H. Kronprindsen af Norge og Sverige, og erholdtes

fra Gustavs og Carlstads Kobbergruber i Jeniteland i Sverige.

I.

Octohedrisk Kobberkiis (Purple Copper Malm eller

Bunlkupfererz) fri for Bjergart, og tilsyneladcnde i en

Indsendt af Forfatteren, og oversåt cfter sammcs engelske Manuscript

af Chr. Langberg.

VII. 1 F
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Qvaiiz Matrix. — Metalglands; paa frisk Brud af Bronze

Farve, soin dog snart gik over til en smuk Purpur eller

purpurröd Farve. Stregen graaligsort; ufuldkommen Gjen-

nemgang; musligt Brud; skjor; pulveriserel gav den et bron-

zebruunt Pulver. Haardhedcn omtrent som Flussspath eller

4de Grad efter Mobs Scala; ikke magnelisk.

Den specifike Vægt ved GO^^Fabr. C12°4 R) var 4.432

naar Våndets sp. Vægt ved samme Temperatur sættes lig 1.

Den specifike Vægt og Haardheden afvige betydelig fra

bvad man sædvanlig angiver for dette Mineral, da den förste

almindelig anföres lig 5.03, og den sidste lig 3die Grad;

men det er ikke usandsynligt at denne Forskjel kan grunde

sig i den större Mængde Kiseljord, som forekommer i det af

mig undersögte Mineral.

Analysen anstilledes paa folgende Maade. 20. 58 grains

(omtr. 1 V4 gramme) afveiede i et lidet Glasrör sattes i en

Flaske indeholdende 1 V2 Unze rygende Salpetersyre C^^itro-

sonitric acid), der tilsluttedes med en Prop af Kautschuk, og

benslillédes rolig i 12 Timer. Det opvarmedes derpaa nogen

Tid, indtil alt Svovl var oplöst, med Undtagelse af en liden

rund Kugle, som var af en smuk guul Farve; denne bort-

fjernedes, törredes og afveiedes. Efter Indadskning paa

et Platinblik efterlod den intet Residuum, og antoges for at

være reen Svovl. En Deel bvid kiselagtig Materie, tilsyne-

ladende Qvarlz, blev ogsaa uoplöst; den opsamledes paa et

meget lidet Filtrum, og efter Udvaskning bestemtes den som

saadan.

Oplösningen blev nu betydelig fortyndet med Vand, og

bundfældtes under Kogning med salpetersuur Baryt; detvundnc

SYOvlsure Baryt blev affillreret, vadsket, indasket og veiet.

Overskuddet af Baryt i Oplösningen blev nu bundfæblel
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med Svovlsyre og affillrerel, og Kobberet derpaa bundfældet

ved en Ström af Svovlvandstof; Buridfaldet udvaskedes vel

med forhen udkogt Vand, og blev derpaa mætlct med Svovl-

vandstof. Svovlkobbcret blev nu torret og indasket, under

en meget lang Tids Opvarmning med Adgang for Luften for

at bortfjerne alt muligt Spor af Svovl, og derpaa i den samme

Digel behandlet med Salpetersyre, og afdamp/ît til Törhed,

derpaa stærkt glödet for at decomponerc alt svovlsuurt

Kobber, som mutigen kunde have dannet sig, afkjölet over

Svovlsyre, og veiet.

Filtratet, fra hvilket Kobberet var bundfældet, blev nu

kogt for at uddrive al Svovlvandstof, derpaa oxyderct ved

Tilsætning af chlorsuur Kali, og endelig bundfældet ved

kaustisk Kali. Bundfaldet adskiltes ved Filtrering, udvaskedes

godt, og oplöstes derefter paa Filtret ved Chlorvandstofsyre;

Oplösningen neutraliseredes ved Ammoniak, og bundfældtes

derpaa, under lagttagelse af de sædvanlige Forsigtigheds-

regler, ved ravsuur Ammoniak, for at udskille den mulig til-

stedeværende Mangan.

Det ravsuure Jern blev, efter at være vasket paa Filtret

med varmt Ammoniakvand, atter oplöst i Saltsyre, bund-

fældet med Ammoniak, og bestemt under Anvendelse af den

Forsigtighed at væde Oxydet med Saltpetersyre efter Glöd-

ningen, og igjen ophede det, saaat derved al Disoxydation

forebyggedes.

Den Oplösning, fra hvilken Jernet saaledes var adskildt,

blev nu bundfældet med kulsuur Kali, men Mængden af det

herved bundfældede Manganbxyd var saa liden, at det neppe

var muligt nöiagtig at bestemme den; den blev derfor heller

ikke opsamlet og veiet. Den var imidlertid lilstrækkelig til

at bevise Tilstedeværelsen af Mangan i Erlzsen, og belob sig

neppe til ^^^ Procent.
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De erholdte Resullater vare fölofcnde:

Den anvendte Mængde 20. 58 grains

Erholt: Svovlsiiiir Baryt 26. 77

Fri Svovl 1. 36

Jernoxyd 3. 28

Kobberoxydul . . 15. 39

Kiselholdigt Residuum 0. 7D

Efter disse Data giver Analysen folgende Resultat

Svovl 5. 04 eller 24. 49 Procent

Kobber

Jern .

Mangan

Kiseljord

Tab .

12. 28

2. 29

Spoer

0. 79

0. 18

59. 71

11. 12

anslaaet tiloHitr. 0.1 7o

3. 83

0. 85

20. 58 100. 00

Fradrager man nu den kiselholdige Materie og Tabet fra den

anvendte Mængde Ertzs, under Forudsætning af at begge ere

lige fordelte paa alle Bestanddele, findes for det rene Sulfuret

folgende Sammensælning.

Svovl 25. 69

Kobber 62. 64

Jern 11. 67

100. 00 -

For Sammenlignings Skyld tilföier jeg folgende Analyser,

som næstcn give samme Resultat:
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Det af Hisinger undersögte Mineral er fra et ubekjendt Fin-

dested, men del af Plattner undersögte fra det Hvide Hav,

og Bodeuianns fra Bristol i de forenede Slater, Nordamerika.

De ere aabenbar alle af samme chemiske Sammensætning,

som det af mig analyserede, hvilken kan udtrykkcs ved For-

melen 7 Cu2 S + Fe3 S4 eller ved 5 Cus S + Fea S3, hvilken

Formel giver folgende procenliske Sanmiensælning

7 Cu2 S -t- Fe3 S4 5 Cua S + Fe^ S3

Svovl 25. 23 25. 77

Kobber 63. 17 63. 37

Jern 11. 60 10. 86

100. 00 100. 00

Den sidstc af disse Formler er den, som Bodemann an-

giver fordet af ham analyserede Mineral, og er noget simplere

end den forste, som dog mere sluller sig til Resultatet af

Analysen; del er imidlertid klart, at den ene eller begge af

disse Formler iidtrykker Sammcnsætningen af det her analy-

serede Mineral, saavel som de tre oven citerede Analyser;

men paa den anden Side er det umulig at bringe disse Re-

sultater i Overeensslemmelse med nogle af andre Chemikere

foretagne Analyser, som t. Ex. folgende to:

I II

Svovl 28. 23 23. 75

Kobber 56. 76 61. 07

Jern 14. 84 14. 00

Kiseljord 0. 00 0. 50

'99. 83 99. 32~

Den forste af disse Analyser er af Plaüner af et Mineral

fra Cornwall i England, som var kryslalliseret og kunde ud-

tryk-kes ved Formelen 3 Cua S -f- Fpj S3 som Plaltncr angiver.

Den sidsle Analyse af et Mineral fra Killarney i Irland er af
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Phillips, soin giver Formelen 2 Cuz S + Fe S , hvilke to Formler

give folgende procentiske Sammensælning:

3 Cu2 S + Fe^ S3 2 Cu2 S -f Fe S

Svovl
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andre, lig-esaa forskjelligo Analyser, som jeg" for ikke at

oplag-e meer Pläds end nödvendig-, har udeladt; og- skjöndt

Platlner antager, at der ere tre eller flere Species indbefaltede

under delte samme Mineral , vilde endog delte Antal være

utilstrækkeligt at tilfredsstille alle de saa væsentligt fra hin-

anden afvigende Analyser.

Man maa fremdeles erindre, at hvis man skulde gaae ind

paa at betragle alle disse som bestemt adskilte Species, vil

det, da deres krystallographiske og physiske Egenskaber lil-

syneladende ere de samme, være umuligt at adskilte det ene

Species fra det andet anderledes, end ved en fuldstændig

chemisk Analyse, som Fleerheden af Mineralogerne ikke er

island til at udföre. Jeg er derfor ledet til at antage, at

Mineralet i Virkeligheden har en meget simplere Sammensæt-

ning, og kan ansees som Dobbelt-Kobbersvovl — Cuj S — CDi-

sulphuret of Copper) forenet med enkelt Svovlkobber, Cu S,

(Protosulphuret of Copper). I denne Forbindelse maa Jernet

betragles som deplacerende dels eqvivalenle Mængde Kobber,

og som isomorph med delle.

Skjöndt det endnu ikke er bcviisl, at disse to Metaller

i Forbindelse med Svovl ere isomorphe, saa er dog dette

Tilfældet med begge, saa vel i frie Tilstand, som i Forbindelse

med Suurstof, og vi have mange Grunde for at anläge at de

ere isomorphe ogsaa i deres övrige Forbindelser 0-

Da imidlertid den procentiske Svovlmængde ikke er con-

stant, synes det som om det Forhold hvori disse to Sulphu-

Frankenheim har anlaget det samme i folgende Forbindelser: i Falileils

og i Tcnnanlit, for hvilke han opstiikr Formelen (Cu2 S, Fe S) 4 Aso S3

istedetfor den almindelig givne (Fe S, Cug S) 4 As« S3 -j-

2 Cua S4, As2 S3 ; ligesaa for sölvholdig Fahleits Formelen

<Cuo S, Ag S, Fe S, Zn S) 4 Sha S3 + 2 (Cua S, Ag S) 4 Sh^ S3

som angives for dette Jlineral af Uose.
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retcr forekomme, er föränderligt, uden dog derved mærkelig

at forandre Mineralets pliysiske Egenskaber, og at Jernet,

medens det i de fleste Tilfælde deplacerer en större eller

mindre Deel af Kobberet i Disulphuretet, alene spiller en

underordnet og ingen væsenllig Rolle.

Under denne Forudsætning angaaende Mineralets Sammen-

sælning fölger iillige, at Jernet tildeels erstatter Kobberet i

det naturlig forekommende KoLber-Disulphuret eller Kupfer-

glanz, samt i Mineralet Digenil; og da disse saaledes komme

i Forbindelse med den foreslaaede Classification, bliver det

nödvendigt at skjænke dem nogcn Opmærksomlied.

I Henhold til det oven Udviklede erkjende vi altsaa blot

to bestemt forskjellige Species, navnlig:

1. Dobbelt Kobbersvovl CDisulpliuret of Copper), Kupfer-

glanz, under hvilket vi indbefalte de to af Klaproth

analyserede Mineraler, der af ham tilsyneladende feilaglig

ansaaes for spraglet Kobbererls. For Sammenlignings

Skyld anföres her atter disse to Analyser lilligemed to

Analyser af det naturlig forekommende Kobberdisulphuret,

i del ene af hvilke man vil see at Jernet tilsyneladende

erstatter en ringe Deel Kobber.

Klaprolhs corrig.
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Svovl 20. 27

Kobber 79. 73

lOü. 00

hvilket paa det nærmeste stemmer med ovenslaaende

Analyser.

2. Spraglet Kobbererls CPurple Copper Ore), belraglet som

en Blanding af Dobbellkobbersvovl CCua S) med en for-

anderlig Mængde af Enkeltkobbersvovl (CiiS), og med

Jern, som erstatter en större eller mindre Mængde Kob-

ber i Disulphuretet. De forhen anförte Analyser kunne

tilfredsstilles ved folgende Formler:

a) 2CU2S-I-C11S . 1. Ex. fordel af Phillips analyserede

Mineral fra Killarney i Irland. Formelen giver nemlig

Svovl 23. 38 Kobber Cmed Jern) 76. t^2.= 100.0

b) CuaS+ CuS . t. Ex. for det af mig analyserede Mi-

neral, ligesom ogsaa de af Bodemann, Risinger og

Platlner analyserede. Man erholder nemlig

Svovl 25. 31. Kobber (med Jern) 74.69= 100.

c) C1I2 S -f- 2 Cii S for den af Platlner analyscrede kry-

stallinske Varietet. Jeg maa ogsaa antage at Mine-

ralet Digenit Copdaget af Breithaupt og analyseret

af Plattner) horer til denne Klasse, som et recnt

Svovlkobber, hvori Kobberet ikke er deplacerct af

noget andet Metal. Sammensætningen bliver folgende:

Efter Formelen. DigenilO-

Cu2 S+ 2 Cu S

Svovl 27. 60 29.

Kobber 72. 40 71.

100. 00 100. 00

Den her givne Analyse afDigcniten er tagen Ira Neumanns Elemente

der Mineralogie Pag. 408, da jeg ikke har faaet at sec den orgi-

nale Publication af Platiners Analyse.

VII. F 2
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Vi have saaledes bragt alie disse Mineraler ind under oven-

nævnte tre Formler, hvilket tilsyneladcnde er simplere, end

om vi som forhen, uanseet deres store Lighed i physiske Egen-

skaber, maatte give ethvert Mineral en egen og særskildt

Formel, og alle disse Formler i den Grad indbyrdes afvigende,

at vi umulig kunde ansce dem sideordnede i nogen chemisk

Række; hvorimod man ved at anläge ovenudviklede Synsmaade

paa engang har en systematisk Klassificalion, og en Forkla-

ring af de afvigende Resultater af de forskjellige Chemikeres

Analyser. Det maa imidlertid overlades til andre Chemikere

og Mineraloger at afgjore dette, og nöiere at undersöge Rig-

tigheden af den af mig fremsatte Hypothese.

II.

Kobberkiis. Det analyserede Mineral var tilsyneladende

frit for Bjergart eller fremmede Tilblandninger; Metalglands;

smuk guul Farve, der ikke lellelig forandrede sig; Strogen

grönliggraae; gav pulveriseret et mörkegrönt Pulver. Haard-

hed omtrent 3.5, og i\cn specifike Vægt ved 60° Fahr

(12MReaum.) fandtes 4.185. -

Analysen udförtes omtrent pna samme Maade, som i det

ovenfor beskrevne Tilfælde, alene med den Forskjel, at Mi-

neralet oplösles ved at behandle det med Saltpelersyre og

chlorsuur Kali, indtil Svovlen udskildles med en klar guul

Farve.

En særskildt Deel afMineralet anvendtes til at bestemme

Baserne; de anvendte og fundne Qvantiteter vare folgende:

Mineral anvendt for at

bestemme Svovlmængden 12. 39 grains

Erholdt fri Svovl 1. 11

svovlsuur Baryt 22. 43

. ' - Kiseljord 0. 04
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Mineral anvendt til at

bestemme Baserne 10. 85 grains

Erholdt Kobboroxydul 4. 45

Jerno-\yd 5. 08

Disse Resultater give folgende procenliske Sammensætning:

Svovl
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holde en meget foranderlig- og ofte hoist ringe Procentmængde

Kobber, skjöndt disse Malme kunne være aldeles fri for Bjergart,

og åen eneste Forskjol undertiden blot er, at de ere en

Smule lysere af Farve og noget haardere, naar de sönder-

slaaes med Hammeren. I disse Tilfælde synes det derfor

ogsaa aabenbar, at Jernet maa deplacere Kobberet, hvis vi

antage ovenslaaende Formel for riglig, og herved bestyrkes

end mere Rigligheden af den Formodning, jeg ovenfor har

fremsat angaaende Isomorphismen af disse to Metaller i For-

bindelse med Svovl. Denne Hypothese kunde, især hvad de

fattigere Kobberkise angaaer, alene afgjöres ved et större

Antal Analyser, hovedsagelig for at bestemme om den pro-

centiske Svovlmængde, som almindelig antages, forbliver con-

stant i dem alle. Almindelig angives som Grund forKobber-

kisenes foranderlige Sammensætning, at dette er en Folge af

en Tilblandning afJernkiis. Men naar de undersöges omhyg-

gelig, selv under Lupen, vilde de ofte findes at have den

meest fuldkomne homogene Masse, og lilsyneladende af samme

Struktur heel igjennem, og see aldeles ikke ud som en

Blanding af to forskjellige Mineraler, hvilket dog sikkert

maatte ventes at være Tilfældet, hvis Jornkiis var mekanisk

fordeelt i den hele Masse.

Tilslutning skal jog blot bomærko, at skjöndt nærværende

Undersög'else er for ufuldkommen, til at kunne give noget

afgjörende Svar paa de her behandlede Spörgsmaal, vover

jeg dog at haabe, at den vil lede til, at andre Chemikere

gjöre disse til Gjenstand for en mere dybgaaende Undersö-

gelse, og meddele deres derved vundne Resultater, som

udenlvivl for Melallurorerne ville have moo-en saavol theoretisk

som praktisk Interesse.



IV.

Den totale Solformorkelse

den 2Sde Juli 1851.

Af

Chr. Hansteen.

1 otale Solforniörkelser indtræffe meget sjelden , og ere

cndnii sjeldnere synlige paa et bestemt Punkt paa Jordens

Överilade. Ved Nyet slaaer Maanen i et paa Jordbanen

lodret Plan, der gaaer igjennem Solens og Jordens Middel-

punkter og imellem disse to Kloder. Var dens Middelpunkt

i dette Öieblik tillige i Jordbanens Plan, der gaaer igjennem

Solens Middelpunkt, saa vilde den for Jordboerne enten

gandske eller tildeels bedække Solen, d. e. der vilde ind-

træffe en Solformorkelse. Men da Maanebanens Plan gjör

en Vinkel af omtrent 5 Grader med Jordbanens Plan, og

skjærer denne i en ret Linie som kaldes Knudelinien, saa

er den ved Nyet sædvanlig enten over eller under Jordba-

nens Plan. Tænker man sig en ret Linie fra Solens til

Maanens Middelpunkt, saa er det klart, at hvis denne Linies

Forlængelse træffer noget Punkt paa Jorden, saa vil en lagt-

tager paa dette Sted see Maanens Middelpunkt lige foran
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Solens, (J. c. han vil sec en central Solfonnörkelse. Men

skal detle skee, saa maa Maanen i Nyet være nær ved en

af Knudeliniens Endepunkter; dette kan altsaa skee paa 2

modsatte Aarstider, der ligg"e omtrent et halvt Aar fra hin-

anden. I folge Jordbanens og Maanebanens elliptiske Figur

er Solens og Maanens Afsland fra Jorden til forskjellige

Tider mærkelig forskjellig, hvoraf fölger, at de snart see

noget större, snart noget mindre ud. Naar begge ere i deres

Middelafsland fra Jorden, er Solens tilsyneladende Diameter

omtrent 35.} Secund större end Maanens, og da sees För-

mörkelsen af alle de lagttagere, der opholde sig paa Punkter

i den af Cenlrallinien gjcnnem vandrede Linie, ringförmig.

Skal den i dette Strög være total, saa maa altsaa Solen

have en större og Maanen en mindre Afstand fra Jorden.

Skal den totale Förmörkelse vare saa længe som muligt, maa

Maanen være i Perigæum og Jorden i Aphelium. Det sidsle

indtræifer den Isle Juli. Jndtræffer altsaa Nyet i Nærheden

af den Isle Juli, og er Maanen paa samme Tid nær ved en

af Knuderne og tillige nær Perigæet, saa vil den totale Sol-

förmörkelse have noget nær den længst muelige Varighed.

Men da disse mange forskjellige Betingelser meget sjelden

stöde sammen, saa fölger heraf, at de totale Förmörkelser

ere yderst sjeldne, og de sees kuns som totale i alle Punkter

af den Zone paa Jorden, som Maanens Skygge bevæger sig

over; udenfor denne bliver den kuns partial, og fölgelig er

for et bestemt Punkt paa Jordens Överilade en total Solfor-

mörkelse endnu langt sjeldnere.

Solformörkelsen den 7de Juli 1842 viste sig i Europa

kuns total i Österrig og det nordlige Italien og observeredes

af Conferenlsraad Schumacher i Wien, og af Prof Airy og

Forbes i og nærved Turin. Strax efter Forsvindelsen af det

sidsle Lyspunkt saae Schumacher Maanen omgivet a f en far-
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velös Lysring-, soin eflcrhaanden labte sig i Hiimneleiis Graal;

og lillige viste sig et ganske uventet Særsyn, i det der paa

tre Steder af Maaneranden frembrod rode Flammer, som dog

vare uden Bevægelse, og af hvilke han meddelte en om-

trentlig Tegning i de af ham udgivne „astronomische Nach-

richten" 20 Bd. No, 457. I samme Binds No. 463 anförer

han en tidligere lignende lagttagelse af Birger Vassenius,

Lector i Mathematik ved Gymnasiet i Götheborg i 1733 den

2den Maj Cg. Sl.), saalydende: „Tempore quo Sol totus tege-

hatur, præter maximam partem macularum in disco, atmos-

pliæram Lunæ, per Telescopium 21 fere pedum Sueth. vidi,

eamque in Limbo Lunæ occidentali sub maxima immersiune

paulo lucidiorem; absque tamen irregulariiate Ula et ince-

qualitate luminosorum radiorum , quæ in oculos sine tuba

intuentium occurrebat. Admiratione non solum, sed et ju-

dicio Illustrissimæ Societatis maxime dignæ videbantur

subrubicundæ iionnullæ maculæ in Ula, extra peri^

pheriam disci lunaris, conspectæ, numéro tres aut quatuor;

quas inter una cæteris major , medio fere loco inter meri-

diem et occidentem, quantum judicare licuit. Composita

hæc Cden störste) erat tribus quasi partibus seu nubeculis

minoribus parallelis inœqualis longitudinis , cum aliqua ob-

liquitate ad peripheriam Lunœ/' Han saae altsaa ligesom

Sch. en lysende Ring omkring Maanen, hvilken han antog

for Maanens Atmosphære og ligeledes 3 eller 4 rode lysende

Skyer udenfor Maanens mörke Rand. Denne lagttagelse var

forglemt og fandt maaskee ingen Tiltroe, indtil den ved lagt-

tagelserne i 1842 igjen blev draget for Lyset.

Delte mærkelige Særsyn af den lysende Ring om Maanen

og de rode skyelignende Protuberantser udenfor Maanens

Peripherie tildrog sig i hoi Grad Astronomernes Opmærk-

somhed, i det det var af Interesse at opdage, om begge



96 Chr. Hansteen.

lilhörtc Maaiien, eller havde deres Opriiidelse fra Solen, om

hvis physiske Beskaffenhcd de i sidste Tilfældc kunde give

Oplysning. Af denne Grund fordeelle en stor Deel af Eu-

ropas, ja endog nogle af Amerikas Astronomer imod Slut-

ningen af Juli indeværende Aar sig langs den Zone paa Eu-

ropas Fastland fra Bergen til den sydvestlige Deel af det

Russiske Rige, over hvilken Maaneskyggen ved den totale

Solformörkelse den 28de Juli vilde bevæge sig. Thi den

næste totale Solformörkelse indtrælTer först i Juli 1860 og

bliver da i Europa alene total i det sydlige Italien. Her paa

Observatoriet observerede Mr. Edwin Dunkin^ Assistent ved

Observatoriet i Greenwich, og Mr. Robert Snoic ^ privat

Astronom fra London; i Fredriksværn observerede den af

Planeten Neptuns Opdagelse berömte unge Mathematiker Mr.

J. C. Adams af St. Johns College, Cambridge; og den

Franske Reisende Mr. Antoine d'Abbadie. Til Bergen begav

sig Professor James D. Forbes fra Edinburg; i Sarpsborg

observerede Mr. Gray fra York. Paa forskjellige Stæder i

Sverige nær Gölheborg og Carlskrone observerede Mr. G.

B, Airy, Director for Observatoriet i Greenwich, Prof. Temple

Chevallier Director for Observatoriet i Durham og hans As-

sistent Mr. R. C. Carrington , Mr. Bond fra de forenede

Nord. Am. Stater, og endeel andre Engelske Herrer. Jeg

skal nu her alene anföre Resultatet af Observationerne i

Norge, forsaavidt disse vare udförte af vore Landsmænd.

Christiania.

Jeg udlorte lagttagelscn med Æqualorealets 5 Fods

Achromat, paa hvilken jeg anbragte et Ocular af 119 Ganges

Forslörring, for saa skarpt som muligt at iagttage de 4 Mo-

menter af Förmörkelsen, nemlig dens Begyndelse og Ende

og den totales Begyndelse og Ende, saasom de Engelske
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Herrer med Achromater af mindre Forslörring Comlrcnt 40),

hvormed de kiindc paa een Gang oversee Solens eller Maanens

hele Oinkrcds, hovedsakelig vilde iagltage den lysende Ring

og de röde Protuheranlser. Med denne slærkere Forstörring

kunde jeg alene paa een Gang oversee en liden Deel af

Solen, og altsaa mindre henvende Opmærksomheden paa disse

physiske Særsyn.

Begyndclsen af en Förmörkelse kan man naturligviis

ikke^ ^^ forénd àén mörke Maane allerede har gjort et lidet

Indsiiit i Solranden, altsaa nödvendig lidt for seent. För För-

mörkelsen havde jeg slillet de lo med Æqualor parallele Fi-

lamenter nöiafftiff i en Afstand fra hinanden af et Minut eller

60", for ved Sammenligning hermed omtrent at kunne be-

dömme Störreisen af de under Förmörkelsen fremtrædende

Særsyn. Ved Middeltiden 2M3'"49%10 bemærkede jeg paa

à^n vestlige Solrand et yderst fladt Segment, hvis Længde,

eller Chorde iraellem de stumpe Spidser jeg anslog til 40" i

Bue. Betegne R og r Maanens og Solens tilsyneladende

Radier i dette Öieblik, z deres Middelpunkters Afstand, c den

halve Chorde til Segmentet (altsaa her 20"), saa er

"^
2 R r

Ved de i Berliner astr. Jahrb. angivne Elementer til denne

Solformörkelse havde jeg tilforn fundet, at ved Tiden t af

den sande Contact, da z= R+ r, vikle være R == 16' 40"58

= 1000"58, r= 15'46"50 = 946"50, og at naar t tiltog

30^ i Tid, Vilde z aftage 13"63; altsaa var z^t= —2,196 z/z.

Antages, som ovenfor c= 20", saa findes Jz = ^ „ —
' 2Rr

== — 0"4112, altsaa ^t= 0%903, og fölgelig den virkelige

VII. 1 G
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Contact af Solens og Maanens Rande ved Begyndeisen, ved

Middeltiden 2»' 43"» 49^ 10 — O^ 90= 2^» 43- 48" 20. Delle saa-

ledes berigligede Moment tillige med den totale Fornmrkel-

ses Begyndelse og Ende saavelsom de efter de i Berliner

astronom. Jahrbuch angivne Elementer for Solens og Maanens

Positioner af mig beregnede Momenter, ere folgende:

observeret beregnet Forskjel

Form. Beg. 2M3'48"20 2»'42'41"74 + 1' 6"46

Total i^^^' ^ ^^ ^'^^ 3 45 51,12 +1 9,95

(Ende 3 49 27, 07 3 48 33, 67 + 53, 40

Form.* Ende Skyer 4 48 8,15 _ _
De tre observcrede Momenter indtraf altsaa i Gjennemsnit

lidt over et Minut senere end efter Beregningen, og den to-

tale Förmörkelse, som efler Beregningen skulde have varet

2'42"5 vårede kun 2' 26". Heraf sees, at vore Maanetavler

endnu mangle den forönskcde Nöiaglighed, og at i delte Til-

fælde Maanens eftei' Tabellcrne beregnede Længde og Brede

har været for stor, og at Christiania laae lidt nærmere ved

den nordlige Grændselinie for den totale Förmörkelse, end

efter Maanetabellerne.

Ved Solens vestlige Rand var en Gruppe af 8 eller 9

smaae Solpletler, som vare nær ved at træde ud af den til

Jorden vendende Halvkugle, og nær den östlige Rand en

nyeligindtraadt stor Solplct, omgivet af den sædvanlige graae

Bræm (den saakaldte Almosphære). Indgangen af den förste

og sidste af de smaae Pletter, som jeg vil betegne med a

og b, og af den förste Rand af den store, som jeg vil be-»

tegne med c, observeredes i folgende Momenter: « ''<'^»rM ^^

a 2'' 45'51"1 Chra. Middeltid,

b — 46 42,

1

c 3 46 10, 1

Noget efter den östre Maancrands Indtrædelsc i Solen,
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saao jeg tydelig Spoor til adskillige Randbjcrge paa den, især

et kuppelfonnigl, der hwvde Udseende af et Kuglesegmenf,

hvis synlige Höide over Maaneris regulære Oinkreds jeg dog

neppe tor anslaae til nicre end ^ Secund i Bue. Eflerhaanden

som Maancn nærmede sig til ûcw öslre Solrand, blev den

cndnu synlige scgelformige Halvring af Solen bestandig tyn-

dere, og begge Hornene dannede et Pat* regelmæssige tynde

Spidser, som den fineste Brodeernaal. Efler at have ned-

skrevet Bedækningen af den ovenanförle Rand af Pletten c,

som skeede blot 51 Secunder för Solens Forsvinden, blev

jeg höilig forbauset ved at see, at den tynde Lysring imid-

lertid var brusten, og bestod af en Mængde adskilte Lyspar-

tikler, tildeels forbundne med lysende Traade, hvilke spillede

med et glimrende hvidt og noget i det violette spillende Lys.

Det havde Udseende af et Diama utsmykke, der i en stærk

Belysning spiller med de bekjendle Farver; men efter faae

Secundors Forlöb forsvandt delte brillante Syn. Förcnd Solen

var ganske bedækket, kunde jeg meget kjendelig forfölge

den mörke Maanerand udenfor de lysende Spidser af den

sogelformige Solring indlil omtrent en Bue af 30 Grader af

Maanens Omkreds ved det sydlige Horn (det överste i den

omvendende Kikkert), hvilk^^t især var kjendeligt, naar jeg

bragte den lysende Spids nær til Randen af Kampug^. hvorved

Oiet beskyttedes for at blændes af det stærj^^ Sollys. Jeg

overbeviste mig om Rigtigheden af denne lagltagelse ved

flere Gange i forskjellige Tidsmellemrum at gjenlage Forsoget.

^!:i 'I Begyndeisen af Förmörkelsen og indtil omtrent J af

Solen var bedækket kunde jeg benytte et bruunguult eller

mörkt salTranfarvet Blændglas. Men senere bleve Drivskyerne

saa tælte, at jeg kunde taale at beskue Solsegelen uden Blænd-

glas. Strax efter Solens totale Bedækning viste sig en ly-

sende Ring eller Glorie om den mörke Maane hvis' Brede
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jeg, formedelst Atmosphærens Dunster, ei kunde forfölge

længer end til omtrent et Minuts Afstand fra Maaneranden;

men som paa andre Steder, livor Himmelen var klar er ble-

ven seet af en Brede af 2 til 3 Minutter, og paa denne viste

sig paa den vestre Rand af Maanen (den venstre i den om-

vendende Kikkert) en i det Indre af et stærkt rosenfarvet og

i Omkredsen af stærkt hvidt Lys skinnende Figur, der gik

lodret ud fra Maaneranden, og derpaa böiede sig opad, som

en kroget eller böiet Finger. Den havde Lighed med en

stor Cumulus-Skye, der nærved eller kort efter Solens Ned-

gang er stærkt belyst af de rode Straaler, men dog med et

langt stærkere Lys. Dens Længde vilde jeg anslaae til noget

over et Minut. Andre lagUagere, som med mindre Forstör-

ringer, der tillode paa een Gang at overskue hele Maanens

Omkreds, have bemærket, at dens Længde tiltog, eftersom

Maaneranden nærmede sig til dette Punkt af Solranden og

derved tillod at see dens underste Deel. Under denne (allsaa

henimod den nordlige Deel af Maaneranden) saae jeg 2 eller

3 lignende, men mindre, rosenfarvede Protuberantser, men

som den korte Frist ei tillod mere end flygligt at beskue.

I det Öieblik det förste Lysglimt af Solen igjen fremtraadte

forsvandt disse, saavelsom Lysringen. Yed Solrandens Frem-

træden viste sig atter de lysende Perler paa samme Maade

som kort för dens Forsvinden.

Imedens den vestre Maanerand bevægede sig over Sol-

skiven mod Udgangen, saae jeg endnu tydeligere paa denne

flere Randbjerge, især et der havde Udseende af en lang

Fjeldryg, hvis överste Flade eller Plateau var parallelt med

Maaneranden, og hvis Længde maaske udgjorde en Bue af et

Par Secunder eller noget mere. Men eftcrhaandcn drev der

saa tykke Skyer foran Solen, at det blev umuligt al iagttagc

Förmörkelsens Ende. nU 'iUn^'.
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Hr. Lieutenant Ridder Kloumann paatog sig velvilligen

at observere det Aiiguslske Psychrometer; to corcrs^onde-

rende tæt ved hinanden hængende Thermomètre, hvis Scalaer

ere inddeUe i Femtedeels Grader, af hvilke Tiendedele ved

Öiemaal temmelig nöiagtigt kunde aflæses, altsaa til en Noi-

aglighed af 0°0?. Paa det ene (det vaade) var Kuglen over-

trukket med tyndt Musselin, som holdtes fugtigt ved en fugtig

Bomuldsvæge, som stod i Forbindelse med Musselinet. I ne-

denstaaende Tabel ere disse betegnede med T (det lörre)

og V edet vaade).

ForskjelMid. Tid.
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Mid. Tid.
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lighed gaves, og senest Afloneii den 2^7(lo, da Uhrcts Stand

Kl. S'' 48«" var + 11' l^'S efliT Fredriksværns Middeltid,

og den daglige Gang O" 61 Retardation. Herat' Ander jeg

overeensstemniende med Hr. Lieutenantens Opgivende ühr-

correctionen ved Förmörkelsens Begyndelse = + ll'2"25

og under den totale Förmörkelse =-}-ll'2"28. Lægges

disse Rettelser til de observerede Uhrtider ved Form. Be-

gyndelse og den totales Begyndelse og Ende har man fol-

gende Momenter:

i'}niV''')Û 'JYKlf 'jl;i;;.'l^.
Smilh (VAbbadie Hjort

.j.j.J.^iJ'^rm. Beg. 2M1'40^'25 - 44",0

'^'^^n^T^t^l
(Beg. 3 44 52,28 - 52, 47"3

.,,j,j„.,,. lEnde 3 48 17,18 - 18, 14,3

-,o*; Form. Ende. Ei observeret formedelst Skyer.

Efter de i Berl. aslr. Jahrbuch opgivne Elementer havde

jeg forud beregnet de 4 Momenter for denne Förmörkelse,

som fölger:

]j! j].,.. Beregning Smith Forskjel

„(,,,i;form. Beg. 2"41'1Ü"7 41'40"25 +29"55

Tot-il
[^^^' 3 43 57,4 44 52,28 +54,88
(Ende 3 47 22,4 58 47,78 +55,38

Form. Ende 4 47 10, 7 - — _ ~

Her indtraf altsaa den tolale Förmörkelses Begyndelse

og Ende henved et Minut senere end efter Beregningen, som

i Christiania, og Begyndeisen af den almindelige Förmör-

kelse eller förste udvendige Beröring, der vel ogsaa her kan

aatages at være seet nogle Secunder for seenl formedelst

den anvendte mindre Forslörring ved Teleskopet, et halvt

Minut senere. Efter Beregningen skulde den totale Förmör-

kelse i Fredriksværn vare 3' 25"; dens observerede Varighed

var efter Smith ?>' 2b"ö, cVAhbadie 3' 26"0, Hjorth 3' 2T'0.

Her, hvor Förmörkelsen næsten var central, stemmer saaledes
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Beredningen næsten fuldkommen med Observalioncrne. HrJ

Lieutenant Hjorth bemærker, at da Smith og- d'Ahhadie havde

den Fordeel, at de vare stillede saaledes, at de umiddelbar

kunde höre Secundslagene af Uliret, og desuden meget nær

stemme overeens i de tre observerede Momenter, og han selv

derimod var nödt til at bruge Chronometer, hvis Slag vare

for svage til at han kunde höre dem, og derfor maatte ^n-

yenÅG en Conteur, der kan have talt urigtig, saa maae deres

lagltagelser gives Fortrinnet. Dog forekommer det mig ikke

sandsynligt, at Tælleren begge Gange skulde have begaaet

næsten samme Feil. Jeg har derfor ikke villet udelade hans

lagttagelser, da de dog vise, at der paa ingen af Siderne er

begaaet nogen grov Vildfarelse. Det Dentske Chronometer

var sammenlignet med Pendeluhret kort för og efter lagtta-

gelsen. -

Breden af Fredcriksværn er bestemt af mig i 1819 med

en Troughtons Sextant og Quiksölvhorizont i 1819 og senere

af Lieutenant Geelmuyden, hvilke Bestemmelser, henförte til

Observatoriet, give Middelresultatet 58°59'33"9. Tre Chro-

nometerbestemmelser af Observatoriets Tidsforskjel vest Chri-

stianias Observatorium gave i

1824 CArnold 132} - 2'38"88

1827 (Kessels 1257) — 2 38,63

\Sb{^ (Dent 2067) — 2 40,55 M^i^ -^^o

altsaa i Middel — 2' 39"35, eller i Bue 39' 50"2 vest Chri-:

slianias Observatorium, som er 8^23' 19"5 öst Paris; altsaa

bliver dets Længde öst Pariser Observatoriet =7° 43' 29"3,

eller öst Greenwich Observatoriet = 10*^3' 51"8. hni>/nß nob

Angaaende de optiske Phænomener ved Solformörkeiseh'

bemærker Lieutenant Hjorth: „Strax efter den totale Solfor-'

mörkelses Begyndelsc, og i Nærheden af det Sted, hvor det

sidste Solglimt forsvandt, viste der sig paa den vestligeMaa-
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nerand en inærkelig- Fiamino, der fuldkominen havde Ud-

seende af lieflig- brændende Ild, OMilrcnt som iiaar Flammen

af et Lys paavirkes af Blæseioret. Farven var skinnende

röd jMidlcn og blegröd ud mod Kanterne. Endogsaa i en

p.^xUond^ Skib^jkikkert saae jcg den tydeliot, Omtrent | eller

^ Minut för den totale Förmörkelses Ophör sprang der to

lignende, men meget mindre Flammer ud fra Maaneranden

paa samme Side, den ene over, den anden under den forrige,

som da var vo\et til den dobbelte Længde, men ikke var

tillaget i Brede. Intensiteten var maaskee noget mindre end

i Begyndelscn. Dens Længde anslog jeg da til henved 3

Minuter. Omtrent 2 Secunder förend Solen atter viste sig,

forsvandt de 3 Flammer paa een Gang, og i deres Sted viste

sig- en Perlerad af stærkt lysende rödlige Punkter." ,.De

her omtalte Flammer optoge i den Grad min Opmærksomhed,

at jeg fik liden Tid til at iagltage Kronen. De faae Se-

cunder, jeg betragtede den igjennem Skibskikkerten (den astro-

nomiske Kikkert havde fortidet Feldt), viste den sig blot som

en hvidlig-graae Lysring af noget forskjellig Intensitet. Den

havde ingensomhelst Bevægelse. Den fortreffelige astrono-

nåiske Kikkert tilhörte Hr. d'AbhacUe. För og efter För-

mörkelsen blæste der' en heel Storm af Sydvest, der idelig

jagede Skyer over Solen; den viste sig ikke fuldkommen klar

et eneste Öieblik. Ingen Çljerne kunde sees. Secunderne

aflæstes paa Chronon»ctret uden Hjælp af Lys."

De af Hr. Lient. Hjorth meddelte Temperaturer j under

FormörkelsiMi vare foldende: , , ,

3M5
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Ne b el un g h a v 11.

''
"Rr. Lieutenant Geelmuyden var kort för den 28tle'Jirii

indkommen med Corvelten Elida til denne Havn og havde

ved 10 SoIIiöider den 27de om Eftermiddagen og 10 Höider

den 28de om Formiddagen besleml sit Chronometers Stand

Ifor Stedets Middeltid. Han var saa heldig s(t' kunne obser-

vere alle Förmörkelsens 4 Momenter.

Form. Beg. 2M1'34"1 "i

,„ /Beg. 3 44 9,6 ^"^

''''' '>''-^»'"^^<^ '""'''^

[Ende 3 47 36,1

Form. Ende 4 45 51, 1 T^î^^ i

Efter Norges Kystopmaaling er Breden af lagltagelseS-

siedet 1' 55" mindre end Frederiksværn, altsaa omtrent= 58°

57' 39", og Længden= 7°32'50" öst Pariser Observatoriet.

Äf de her meddelte Observationer over Solformörkelseii

i Christiiania, Fredriksværn og Ncbelunghavn kunne disse 3

Punkters gjensidige Længdeforskjel bestemmes, hvilket maaskee

ved en anden Leilighed skal meddeles; og ligeledes Berig-

tigelser af Maanens Sted i Nyemaane-Öieblikket udledes.

l)og disse ville först med Nöiagtighed kunrie bestemmes, naar

den hele Række af laglfagelser langs Skyggebellet igjehnem

Tydskland og det sydlige Rusland, indtil det Assowske og

Kaspiske Hav bliver bekjendtgjort.

Over Thermometer-Iagttagelser pa a forskjellige Punkter

i Norge, hvor Förmörkelsen var total, og over den Virkning,

den har havt paa Dyr og Planter, kan, ifald Uedacteuren

önsker det, en anden Gang Beretning meddeles.
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Bidrag til Bcdömmclscn af Erlsfürckoiiisten især paa

Kongsberg.

Af

C, H. Langbe r g.

Lr et er ei for at frtMiikoinme med nogct Nyt, tværtimod er

Heiisiglen med dette Arbeide netop at fremsætte gamle, aii-

thcntiskc og sikkre Erfaringer og Kjendsgjerninger, og at

iienlede Opmærksoinheden paa Forholde, dem jeg hidindtil ei

troer Theorelikeren liar tilslrækkelig vurderet, om han end

kjendle dem; og lillige for derved, om muligt, at give den

praktiske Bergmand Anledning til selv at bedömme, hvad

Værd han kan og bör tillægge visse traditionelle Forholde.

Jeg tor antage, at de geognostiske Forholde paa Kongs-

berg ere enhver Læser heraf bekjendt, idetmindste saaledes

som de ere fremstillede i den i 1835 og 1836 nedsatte Com-
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missions Arbeide, dor og findes aftrykt i Nyt Mag .f. N. V. 1 B.

p. 86. Denne populaire og klare Fremstilling gaaer nu vistnok ei

i den yderligste Detail, men er tilslrækkelig til at afgive det

fornödne Overblilt. En Mangel, og det en væsentlig Mangel,

ved bemeldte Arbeide er imidlertid, at ei disse Mænd Icvcredc

os en Definition paa, hvad Fahlbaand er. Sagen har sine

store Vanskeligheder, og endskjönt saavel Scheerer i flere

Afhandlinger, som især Böbert i sin löse Skilse afModummer

eller Skulteriid Erlsleiet i Nyt Mag. f. N, V. og flere Geolo-

ger saavel ældre som nyere have forsogt herpaa, saa have

vi dog endnu ei erholdt nogen Definition, der har fyldestgjort

Bergmandens, især don Kongsbergske Bergmands Fordringer.

Da Benævnelsen Fahlbaand er opkommet paa Kongsberg og

disse Forekomster der især spille en Hovedrolle, saa kan man

v-el med Rette paastaae og forlange at en Definition först og

fremmest bör otnfalte alle derværende Forholde; saa at en-

hver saadan, der ei svarer til det der i Alniindelighcd gjængse

Begreb af Fahlbaand, er mere eller mindre mislykket. Af

Benævnelsen, der rigligst udledes af det tydske fahl (blegguul,

rustguuO, erholder man visselig en Idee om, hvad Kongsber-

geren egentlig har meent, men at fremsætte denne Idee med

Ord er endnu ikke lykkets Nogen. Det forekommer mig

saaledes at være nödvendigt, at en Mand med anerkjendt

Auktoritet og speciell kjendt med Forholdene her saa at sige

med et Maglsprog fastsatte Begrebet og leverede en Defini-

tion. En saadan Auktoritet maatte den nævnte Commissions

Medlemmer have besiddet, og netop derfor er det at beklage,

at disse ikke benyttede Leiligheden. Efter det Anförte er

det en Selvfölge, at jeg her ei vil eller kan vove et Forsög,

men jeg skal forsöge at fremsætte nogle Fordringer, hvilke

med Bestemthed forlanges af en saadan, og gjöre opmærksom

paa nogle ei hidindlil saavidt jeg ved i denne Forbindelse
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fremforte Facta. Hr. Böbert fremsætler — vel som en Lior-

nelse for saa at sige — den Formening, at Fahlbaand ere

Leiesteder, livor Melalinassen har været utilstrækkelig for-

haanden til at udfylde Lagene, de ere saa at sige ufuldendlc

eller ufuldstændige Leiesteder. Denne Idee var brugbar, hvis

den ei var saa dunkel og omfaltede for megeL Först er at

bemærke at saadanne ufuldsfændige Leiesteder -ere forskjel-

lige. Leiestedet kan nendig 1) være fuldstændigt nok med

Hensyn til en Modersteen og dog ufuldstændigt som Ertsned-

lag f. Ex. i Thellemarken, hvor Qvartsen danner mere eller

mindre luldslæ^ndige Leier, medens Ertsen, Kobbererlsen, kun

findes indsprængt hist og her og fordeelt i större eller

mindre Masser i samme, 2) disconlinuerligt uden Modersteen;

t. Ex. Kalkbollerne i Leerskiferen om Christiania, og 3) uden

egentlig Modersteen i den Grad discontinuerligt, at Erlsmas-

scrnc i yderst smaae Parlier fmdes hyppigen indsprængte og

udgjöre saa at sige en væsenllig og jevnt fordeelt Besland-

deel af Bergarten. Kun dette sidste Tilfælde ville Kongsber-

geren betegne som Fahlbaand. At der imellem fuldslændige

Leier, uden særegen fra Bergarten i Almindelighed forskjellig

Modersteen, og disse sid.ste under No. 3 omtalte Leier niaae

findcs hyppige Overgange, og al Grændsen lör hver Classe

næsten bliver en Umulighed at fastsætte, er let wok at indsee,

men vist er det, at Fahlbaands Begrebet, saadan som det nu

eengang existerer paa Kongsberg, forudsætlcr den störst mu-

lige Discontiiuiitet. For blotte Öine synlige Ertspartier eller

af en almindelig Erts Störreise benævnes her ofte, og ansees

i Almindelighed som Udsondringer i Fahlbaandet. Saadanne

forekomme hyppige og betydelige, saa at de endog have

været og lildecls endnu er Gjenstand for separat Grube-

drift. Vi kunne exempelviis nævne: Liöteruds gamle Kob-

bcrværk, Kiesgruberne, Kobbervoldenc, et Sted i Nærheden
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af Kongens Grube, Falilbaandcl fra Christians Stolls sondre

Mundloch til Vest lige til og forbi gamle Justils paa flere

Steder, Thornes KobbersKjærp paa Wignoren, Gröslied, Her-

tug UIdriks Kobberdyb Drift paa Underbjergel, og flere Steder.

Den anden Mangel ved Beskrivelsen ei ved Definitionen nemlig,

at den ikke bestemmer, hvilke Beslanddele i det Kongsbergske

Fahlbaand, der ere de væsentlige med Hensyn til dets for-

modL'de Indflydelse paa GangcMis Sölvindhold, er vel umulig i

alle Fald yderst vanskelig endog med nogenlunde Sandsyn-

lighed at fjærne. Paa Kongsberg ere Fahlbaands Metallerne

liovedsageligen: Jern, Kobber, Zink og Bly som svovelbun-

dne Metaller foruden en Deel mindre hyppige og mindre

væsentlige. Jo rigere Baandene have været paa disse Metal-

cr Cstærke Baand), desto hyppigere viste Sölvmasserne sig i

de samme oversæltende Gange i Regelen, dog er herved at

mærke, at, hvor Kobberkisene i nogen större Masse have con-

centreret sig, have Gangene været mindre sölvholdige; selve

Kobberet har derimod stedse været solvholdigf, saa man

mueligens kunne sige: Kobberet holder Selvet oplöst. Denne

Omstændighed ved Kobberet er visscligen in<rcn antaget Re-

gel; jeg maae derfor her frinisælte de Facta, jeg har Iroet

tyde hen paa et saadant Forhold. Som bekjendl fandles al-

lerede för Anlægget af Kongsbergs Solvværk Bergværksdrift

her i Egnen under det gamle Golnisberg. Disse Gruber vare

Kiesgruberne og Kobbervoldene, og blandt disse sidste især

Gruben Verlohrne Sohn, som den senere kaldles. Kobberet, der

her blev vundet, var som bekjendt slærkl sölvholdigt ; men Fund

af gedigent Solv omtales aldrig og dog ere disse Leiesteder,

som för bemærket, kun Udsondringer i selve Fahlbaandene,

der hyppigen oversættes af Gange og Gangklöfler. I senere

Tider fandles vel under Driflerne paa bemeldte Gangklöfter

af og til gedigent Solv, men sjeldent og sparsomt. Forhol-
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det ved Kiesgruben er ukjendl; men desto mærkeligere i

ovennævnle Henseende, og bedre Kjendt frendræder det ved

Verlohrne Sohn, hvilken Griibc cfler at have været indstillet

som Kobbergrube igjen oploges som Sölvgrube. Deels paa

Grund af al de fleste Lokalileler, jeg kominer til at afhandle,

nu ere utilgjængelige og Forholdene allsaa ei kjendte ved

Autopsie, deels for ei at beskyldes for at vihHedes af nyere

Theorier, vil jeg her og senere, hvor trættende og vidllöfligt

det end kan være, meddele mine Kilder ordrel. Disse Kilder

ere Bergamls og OberlxM'gands Befaringer. Observationerne

ere saaledes gjorte af Mænd, der selv noie maatle kjende

Forholdene, der ei skulde mistydes af den Tid ukjendte The-

orier, og nedskrevne som oftest paa selve Stedet. Hvor

barrdige og umodne end deres Raisonnements nu maae

forekomme os, og hvor lidet Værd de end Isave, maae dog

Facta være aldeles beviislige og uomtvistelige, som nedskrevne

collegialiter af kjendte Mænd paa Embeds Vegne. Angaaende

den omtalte mærkelige og uventede Forandring af Verlohrne

Sohns Grube berettes allsaa i Befaringen af 19de September

1764. „Hvad Tid denne Grubes Gang (Gang betegnede som

bekjendt dengang kun Leiested) er bleven blottet, vides ikke

tilforladeligt, men at den er en af de ældste Gruber i Sölv-

værkets Circumferentse, og at den for 70 til 80 Aar siden

har været i Drift, derom vidne adskillige gamle Efterretnin-

ger. Sidst er samme 1763 tagen til Sumps og belagt, hvortil

gav Anledning det i Berghalden fundne Gangtye, hvoriblandl

befandtes Stufer, i hvilke Spathgangen viste sig 2 a 5 Fingre

niæglig, og nogle med indsprængt Blænde- og Blyglands og

andre med gedigent Solv- og Glaserts. Gruben er 3 a 4

Lagter over nuværende Kunst eller Hovedgesænk drevet i

Nord og Syd efter Gangens Ca. e. Baandets) Slrygende paa

12 a 13 Lagters Længde mellcm Stoscrne .... I begge
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Gruber (her er neiulig lo Dagaabniiigcr eller Gruber Nord-

gruben og Sydgruben, der begge med Tværslng ere forbundne

med liinanden) vise sig fra Dagen i 11 a 12 Laglers Dyb

ingen Gange som slrygc i Ösl og Vest (allsaf^ virkelige Gan-

ge) uden alene en liden Slelle i Bjerget efler delle Slrög,

som altsaa sæller tvært over den rette Grube eller Kobber-

gang, hvilken sid ste Gang i delte Dyb har a flaget

m e d H c n s y n I i I K o b b e r e r t s e n s M æ n g d e, men d e r i m o d

have de oversællende Gange i el större Dyb bl even

alt m æg li g ere og ædlere, saa at 18 til 20 Lagter fra

Dagen i nogle af dem gaves Blyglands og bruun Blænde i

1 a 2 Fingres Mæglighed, hvilket just ere de Kjcndemærker,

som den daglige Erfaring her ved Solvværket har bekræflet

at være de sikreste Anviisninger paa Sölverls." .... Man

seer altsaa, at först, da Kobberet ophörte, indfandt Sölvet sig,

dog fandtes det ikke i nogen synderlig Mængde, der lönnedc

en herpaa ene anlagt Grubedrift, ligesaalidt som Kobberet

efter den Tids Methode, saa at Gruben igjen indstilledes i

Iste Maaned 1772. Nu er Gruben af Einfarer Klemmelsen

igjen laget i Drift i Dagen paa Kobber. I Hertug Ulriks

Grube var en særegen Drift kaldet Kobberdybet, der först

indstilledes ved Udgangen af Aaret 1803 og var det længst

fortsatte Arbeide i denne Grubo. Allerede Navnet viser at

Baandel her var usædvanlig! kobberrigt og denne Kobbererls

var det vel, som hovedsageligen dækkede Udgifterne, thi Sölv-

udbyltel var kun ringe. Om Forholdene her savne vi visse-

ligen Efterretninger, thi kun over Sölvudbringendet haves

nogenlunde fuldstændige Produklionslister; men det bliver

dog at mærke. 1) Al Hertug Ulrik var een afVierkets æld-

ste Gruber. 2) At den en Tid var af de rigere og altid

ansaaes som en Hovedgrube. 3) At del er bekjendt, at den

ydede del meesle Tilskud af alle Solvværkels Gruber til det
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Kobbcrudbytte, der til alle Tider havdes ved Solvværket.

Navnet paa den ber i Spörgsmaal værende Grubedrift leder

da til Forniodiiinfj^ om, at det var berifra delte Kobber hoved-

sagelig-cn blev vundet, og det vilde derfor ber være af Inter-

esse, da selv Kobberudbyttet ei nu kan opgives, at vide

Sölvgevinsten, tlii den bör, hvis det er rel, at en storKobber-

gehalt er hinderlig for Sölvdannelsen, ei have været betydelig.

Men nu haves vel Udbyltet for àen saujlede Grube, men ei

for dens enkelte Drifter speeificeret, og det er först efter-

haanden som de övrige Drifter indstilledes, allsaa fra Grubens

Afmagls Periode, der er mindre oplyscnde, at jeg har kunnet

finde noget herom og det temmelig ufuldstændigt. Saaledes

leveredes fra Hertug Uldrik:

Kobbermalm hvilket jeg Alt antager er

fra denne Drift.

Af Solv anföres fra Kobbcrdybct:

1794 — „ M$. „ Lod gedigent Solv, „ 'B Middelerts og

16 J Tonde Scheiderts.

1795 — 1 Iii$. 12 Lod gedigent Solv, i 9ù Middelerts og

13 Tönder Scheiderts.

1796 - „ M$. „ Lod gedigent Solv, „ W Middelerts og

161 Tönder Scheiderts hvoraf 47 Centner gyldisk.

1797 — „ M|L „ Lod gedigent Solv, „ W Middelerts og

83^ Tonde Scheiderts hvoraf 12 Centnei* gyldisk.

1798 - „ M^ „ Lod gedigent Solv, 8 ^ Middelerts og

5 Tönder Scheiderts.

VIL 2 H

1734
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Delle er visseligcn for faac Opgaver til at bogrunde nogen

Rrgel, men det viser sig dog, at Sölvudbyltet af denne Drift

i det Hele taget har været höist ubetydeligf. Anförselen af

Kobberudbringendet er so.in ovenomtalt for usikker og til-

fældig.

Thornes Skjærp paa Wignoren viste ei heller noget

Spor til at muligens forefindende Gange der skulde fört Solv,

endskjöndt det er beliggende i Solvværkets bcdste Feldt og

ganske nær en af dets mere lonneværdige Gruber, Norske

Love.

Ved Groslied forekom en oversættende Gang hvori gedi-

gent Solv; det blev derfor ogsaa i nogle Aar drevet for

Solvværkets Regning. Forholdet er der, som jeg senere skal

vise, noget særegent; her er det nok at gjörc opmærksom

paa at Kobberkiesen har været Gjenstand for separat Drift.

Det hele Sölvudbylte i bemeldte Gang var:

1,770 _ „ Mf. „ Lod gedigent Solv, „ % Middelerts og 121

Tönde Scheiderts.

1771 — 2 M$. „ Lod gedigent Solv, 6 ^ Middelerts og 50^

Tonde Scheiderts.

1772 - „ Mf „ Lod gedigent Solv, 2 -^ Middelerts og 11

Tönder Scheiderts.

1773 __ ^ Mf „ Lod gedigent Solv, „ lb Middelerts og 7

Tönder Scheiderts.

Delte er saavidt mig bekjendl de eneste Steder inden

Solvværket, hvor begge Metaller have været Gjenstand for

Afbygning. Udenfor Solvværket kjendes kun faae Loca-

liteter, dor just ei heller lale til Fordoel for Kobberet. Hvor-

ledes Forholdet var ved Gültenberg kan jeg ei oplyse.

Efterretningerne melde kun om sölvholdigt Kobber ei om

gedigent Solv. Paa Stufer fra Stabbedals eller Lillcherreds

Kobbcrværk forekommer hyppig paastövot Solv; altsaa vel
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paa Erlsleieslcdet oversællende Gangklöfter; dog- vnr det höist

ubetydeligt og det hele Værk hyggede helydelig Zuhus den

korte Tid, det var i Drift. Efterretninger fra og oni Yærket

tale ei om Solv. Ved Vastvedt ved Tindsöens östre Bred

omtaler Professor Esmark, at paa lynde det derværende Kob-

herkiesleie oversættende Klöfter forekommer gedigent Solv,

men yderst uhelydeligt; nogen Drift herpaa har ei fundet

Sted, kun en ubetydelig Skjærpning efter Kobber. Flere Fo-

rekomster af denne Art kjender jeg ikke, og samtlige disse

tyde alle hen paa, at Kobberets Indblanding i Massen ei har

nogen fordeelagtig Iridflydelse paa Gangenes Sölvindhold, om

man end ei tor sige, at det er til Hinder for Sölvdannelsen.

Zink og Bly forekomme i for ringe Masser, aldrig i bety-

delige Samlinger, til at kunne tillægge dem nogen Betydning;

dog maa herved bemærkes: först angaaende Zinken, at den

brune Blænde, hvor den hyppig optræder i Gangene, altid

har været anscet som det sikreste Kjendetegn paa at man

havdo Solv i Vente. Dette udiiævcs saa hyppigt og til de

forskjelligste Tider næsten i alle Befaringer, at det kun vilde

være lidsspildende at citere samme. Ovenstaaende under Ver-

lohrne Sohn faaer være et Exempel instar omnia og heraf

læres kun, at Zinken indfinder sig eller paavirkes af de ydre

Forholde for end Sölvet, saa at dens Nærværelse viser Gan-

gens Evne til at frembringe ædlere Metaller. Blyet forekom-

mer dernæst hyppigere i nogenlunde Mængde f. Ex. i Gruben,

Blygangen, hvor det i samlet G:ing (!) ledsagede Ertsgangen,

og her viste det sig, som og andetsteds, indifferent i om-

handlede Henseende saavidt kan erfares. I Baandene er det

neppe forekommet saa concentreret, at man deraf har kun-

net spore nogen Indflydelse. Det bliver fölgelig Jernet eller

rettere (Svovljernet paa Kongsberg), der fortjener al Op-

niærksomhed. Til dette Resultat komme vi saaledes vistnok
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kun ved negative Beviser fra de övrige Bestanddeles Skadc-

liglied eller Uformuenhed, en i og for sig yderst slet ßeviis-

niaade; dog mangler der da ei heller aldeles direkte Hentyd-

ninger. Forelöbigen vil jeg her gjöre opmærksom paa, at

Kobbcrkiesen paa alle de ovenfor nævnte Localiteter (det

skulde da være Stabbedal og Vastvedt undtagen, dem jeg ei

tilfulde kjende) er den mindre raadende Bestanddeel af Leie-

stedet, hvis störste Masser ere Jernkies og undertiden Magnet-

kies. Er denne derfor den fremmede Bestanddeel i Baandet,

hvad Indflydelscn paa Gangens Sölvindiiold angaaer, da skulde

ogsaa disse være rigest, hvor Kobbergehalten var svagest,

hvilket idetmindste er Tilfældet paa Gröslied, der vel hoved-

sageligen maa betragtes som et Nedlag af Svoveljern; men

mulig var det jo ogsaa at enhver större Udsondring af större

Metalmasser var skadelig endskjönt dette synes at stride

mod Erfaringen, at Baandenes Ertsrigdom (Styrke) altid har

staaet i et direkte Forhold til Gangenes Sölvindhold. Noget

Forhold inden Solvværkct, hvor Gangene oplræde i rene

Svoveljernsmasser kjender jeg ikke, det maatte da være det

fordeelagtigc Fund i Gabe Goltes Grubes vestre Baand i Aa-

rene 1717 og folgende; thi her oplræder et usædvanligt

jernkiesholdigt Baand; dog kan herom nu Intet med Sikkerhed

oplyses. Men udenfor Solvværket kjendes Fund af större

Masser gedigent Solv, hvorom desværre er höiligen at beklage

at Forholdene i sine Details ere saagodlsom aldeles ukjendte.

Jeg mener det forholdsviis hyppige Fund af Solv ved Aren-

dals Jerngruber. Fahlbaand i denne Egn, idetmindste i den

Kongsbergske oven antydede BemæM-kelse af dette Ord, ere

Hiig bekjendt aldrig paaviste; det er fölgelig selve Magnet-

jernsteensmasserne, der her maae overtage Fahlbaandenes Rolle.

Först er her at omtale, at ved Næs Jernværk oftere for ei

ret IcTuge tilbage i Tiden er fundet gedigne Sölvkorn i Mas-
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ovnsslaggernc. Fra hvilken af Værkets Gruber denne Malin er

leverel er nmn neppc aldeles sikker paa allsaa ei heller paa

dens Sölvgehalt eller Sölvets Forekonisliuaade. Jeg for min

Deel Ivivler ei paa at det er paa tynde Malinleiet oversættende

Gange. Sölvet er vel ei her fundet i nogen Mængde, men

hvormeget er ei gaaet tabl? saa det visseligen altid er lige-

saameget som man nogelsteds indenfor Kongsbergs Circum-

ferentse har paaviist i Kobberleiestederne. I Vragevigen paa

Hiseröen fandles som bekjendt i Christian den 4des Tid Guld.

Denne Localitet blev af Bergamlet paa Kongsberg befaret i

Schubarts Tid, hvilken Befaring haves. Ved Befaringen fandtes

her Solv, dog ere Udtrykkene saa dunkle, at de Intet oplyse

om Forekomsten, der synes at have været paa en Gang;

Baand omtales, men siges at være svage. I det Hele taget

fandt Befaringen, at Localileten fortjente en nærmere Under-

sögelse paa Solv; dog fraraades aldeles at denne foretages

for Solvværkets Regning i et saa fjernt Feldt, men at det

burde tillades Private at forsöge sig her. En Capitain Tho-

masen skal ogsaa have meldt sig, men Udfaldet er mig aldeles

ubekjendt. Dette her Anförte viser, at Sölvet om end spar-

somt dog ei er saa sjeldent i denne Egn; men i langt större

ja endog forholdsmæssig betydelige Masser forekom det til

forskjellige Tider i den Eidsfos Jernværk tilhörende nu ned-

lagte Nöddebroe Grube. Hvad her er vundet, har jeg endnu

ingen fuldstændig Opgave over, jeg kan kun nu meddele fol-

gende. Det var i Aaret 1788, at Sölvet först bemærkedes i

denne Grube see Coll. Tid. 1806 Side 156 og Krafts top.

Besk. over Norge 3. Decl p. 274. Ved Slolgeschworner

Usler, der var nedsendt for at undersöge Stedet, indleveredes

ved hans Tilbagekomst 132 w Erts indeholdende efter Proven

10 M$. 2 Lod flint Solv, hvis Værdie udbetaltes Grubens da-

værende Eier Schjeldrup.
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I 7do Maaned 1789 Icveredcs af Ur. Juslilsraad Thulslrup

fra diMine Grube:

2 Cciil. 79 W Erts eller i fiint Solv 14 M$. 8J Lod, ogsaa og

muligens rettere opgivet for 6 M$> 6^ Lod.

I 9(le Maaned:

3 Cent. 37 ^ Erts eller i fiint Solv 13 M$. 9.1 Lod, ogsaa og

muligens rettere opgivet for 8 M|l 12f Lod.

Fra Peder Cappelen blev og indleveret om jeg erindrer

ret omtrent 32 M|l fiint Solv. Jeg kan ei gjenfinde denne

Opgave og del er ogsaa her nu af mindre Betydning. Om

Forekomsten melder Vargas de Bedemar, at det var fundet i

en Ort paa Siden af Gruben altsaa vel ogsaa i en oversællende

Gang. Fremdeles bör bemærkes, at det ei under daværende

Forholde var et Eierne kjærkomment Fund , saa at nogcl

Arbeide blev anlagt paa at opsöge eller vinde Solv her. Det

hele Forhold, at gedigent Solv er fundet paa flere Steder her

i Egnen, at det rimelig forekommer paa oversættende Gange

i Nærheden af Magnetjernsteensmasserne, som overlage Fahl-

baandenes Rolle paa Kongsberg, er interessant og fortjente

kyndige Geologers hele Opmærksomhcd.

Del store Kongsbergske Ertsfjeld er ingen heel compakl

Masse. Foruden de utallige sölvförenede Gange, der gjen-

nemskjærer det i Öst og Vest optræde Klöftninger og Af-

sondringor næsten i alle mulige Retninger og i utroelig

Mængde. Disse Klöflningcr, smale uholdige Gange om man

saa vil, erholde paa Kongsberg snart Navn af Undersletter

snart svævende Baand, Benævnelser, der vel i de fleste Til-

fælde referere sig til Kloftcrnes Slrög mere eller mindre

langs Baandene eller ikke, dog finder jeg sjelden nogen Re-

gel i Terminologien, da begge Udiryk ofte brugcs i Flæng
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saa vidt jeg har kunnet erfare. Disse Klofler lillægge Berg-

niændene her, og flere Steder her til Lands, en stor Indvirkniiig

paa Ertsforckomsten og de erholde i denne Henseende nogen

Lighcd med de fra Fahlun, Sahla og flere Steder i Sverrige

bekjendte Scholar, Forholde, der vistnok længe have været

Geologerne kjendte, men som de med en hvis Skyhed om-

tale og neppe nogensteds ere theorelisk behandlede, eller

klart fremstillede. Jeg kjender for lidet til Forholdene i Sver-

rige til deraf at kunne trække nogen Analogie for Fore-

komsten her. I Blyværket Willach tales meget om reich-

machende Klüfte, og der er neppe noget Bergværk, hvor saa-

danne Klöfter ei kjendes og tillægges Indflydelse paa Erts-

forekomsten. Factum er imidlertid i Almindelighed af Vigtighed

at komme paa det Rene med, om end Theorien ikke kan

forklare Sammenhængen, og for Kongsberg er det, som vi

senere skulle sec, af end större Vigtighed end muligens an-

detsteds. Det var derfor at önske, at man bröd Tausheden

om disse Gjenstande og at en Mand med större Kundskaber,

bedre Leilighcd og Otium end jeg tor tiltroe mig og er i

Besiddelse af vilde gjöre det til Gjenstand for en egen Af-

handling og samle paa cet Sted alle hidhen hörende Erfarin-

ger. Jeg kan kun för jeg separat gaaer over til de Kongs-

bergske Forholde paapege nogle enkelte Data her fra Landet.

Jeg har Grund til at antage, at man ved vore Kobberværker

nordenfjelds, hvor en bestemt Terminologie i denne Henseende

synes at have dannet sig, have været meget opmærksonnne

paa disse Undersletter og man tilskriver dem nok i Alminde-

lighed den Egenskab at afskjære Ertsen. Forekomsten i Kon-

gens Grube paa Röraas, der dog neppe er tilfulde undersögf,

tyder ogsaa hen herpaa. Paa Modum ved Blaafarveværkel

ved jeg med Bestemthed at man paastaaer, al disse, ogsaa

der saakaldte undersletter, afskjære Ertsmasserne. At her ei
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er TaIcMi om simple Forrykninger eller Forskyciriinger afErls-

lelestederne, Iroer jeg" ei at jeg behöver mere end paapege;

vi skulle i alle Fald senere komme tilbage hertil. Endskjönt

nu delte er det almindeligste Forhold, hos os idetmindsle det,

som oftest omtales, og hvori det synes at staae i direkte

Modsætning tilFahluns og Sahlas Scholar, hvilke netop anta-

res at skaffe Ertsen ligesom i Willach, saa mangler heller

ikke hos os denne Egenskab. Ved Mærager (?), paa Eger

(Hals Gruben) og rimelig flere Steder forekomme paa saa-

danne Klöfler i Leiesteder, der hovedsageligen bestaae af

Svovljern og Svovlkobber, gedigent Kobber paastövet Svovl-

metallet. Gröslied Leiested bestaai^r hovedsageligen af Jern-

kies, Magnetkies samt Blænde i en deels tæt dog meest

kornig Masse, hvori Jernkiesen hyppig udkrystalliserer i Hex-

aèdre medl a 2 Tommer lange Sidekanter. Disse Krystaller,

der saaledes maae antages at adskilte sig fra den omgivende

Masse ved en Kloft eller Aflösning, ere i Regelen omgivne

af Kobberkies, ligesom denne ogsaa samler sig ved Klöfterne

og Undersletterne. Af Beskrivelserne over Söndhordlehns

eller Christiansgaves Kobberværk synes det ogsaa som om

Kobberkiesen meest har holdt sig til Aflösningerne mellem

Bergarten og Ertsleiestedet altsaa ogsaa en Art af Scholar.

Dette er nu vistnok kun svage Antydninger; dog Sagen er

af den praktiske Bergmand noksom kjendt, saa det i og for

sig er mindre væsentligt her al paavisc den. Paafaldende er

det i alle Tilfælde, at de samme Omslændigheder tillægges

aldeles modsalte Virkninger, hvilket lilfulde viser, hvor man-

gelfulde Observalionerne ere.

Ved Kongsberg er det i flere Henseender af Viglighed

al paavise disse UnderslelltM'S Virkninger. Forholdene der

paapege med Bestemlhed en Vexel virkning mellem Berga rlerne,

der^ hvad Theorie man end hylder angaaende Dannclscsmaa-
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den i Almindeli<^he(l, iiafhængiy^ af donne maae bedömmes.

Da Sölvet kun forekommer i Gangene paa disses Krydspunkt

med Fahlbaandene, kan en saadan Vexclvirkning, den være

nu af hvad Natur den vil, ikke benægtes. Alle Tlieoricr an-

laufe, at Bergarterne, altsaa ogsaa Fahlbaandene, maae være

de primaire og Gangene secundaire, og er nu Sölvet frembragt

ved disses indbyrdes Paavirkning maa det være den tredie

Dannelse. Men skal Undersletlerne kunne have nogen Ind-

virkning paa Ertsernes Fordeling i Gangene, maa Sölvet

være senere end Sletterne, der som gjennemsættende Gangene

ere yngre end disse, altsaa egentlig först det 4de i Ordenen

d. c. af en forholdsnjæssig ung Dannelse. Da Fahlbaandene

i Regelen holde lidt Solv i sin hele Udstrækning, men Gan-

gene udenfor Baandene ikke Spor derafO, saa maa vislnok

med Foie antages, at Baandet er Sölvcls oprindelige Leie-

sted, hvorfra det lidt efter lidt er tiltrukket af og con-

centreret i Gangene. Ilvilkesomhelst nu end de Kræfter vare,

der sattes i Virksomhed ved denne Vexelvirkning mellem

Gang og Baand, saa er det dog tænkeligt, at en saadan Ve-

xelvirkning, et saadant gjensidigt Forhold ligesaavel kunde til-

veiebringes, hvis det ei för allerede fandtes, ved Undersletlen,

der i dette Tilfælde optræder som Forbindelsesledet, eller og,

hvor den fandtes forhen, kunde hæves ved Underslettens Til-

komst. Alt er her afhængig af at kunne paavise det oprin-

delige Forhold. Man seer saaledes, at man rimeligviis ved

Undersletlerne, om de skulle befindes at have havt den for-

modede Indflydelse, muligens kunne ledes til bestemte For-

modninger om disse Kræfters Natur og om Ertsdannelsen her

*) Dette Udtiyk bur ei tåges for strængt, da Solv dog kan være fundet

i ringe AfstJ-.nd udenfor Baandet, sUjont jeg ei vced at anfOre noget

Exempel.

VII. 2 II 2
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i AliniiHlcIiglicil. Coiniuissionen af 1835 siger i Nolcn pag.

24 (den trykte Indstilling). „Saaledes har det saa ofte ind-

truffet, al, naar Ivende Gange kom sammen, visle Forenings-

punclet sig som et forlrinligt Anbrud, al man har Grund til

at haabe det Bedste om saadanne Punkter." Men det er

temmelig klart, at den oversællende Gang her spiller den

samme Rolle som en Underslette, hvad den oversatte Gang

angaaer, og at denne Regel eller Erfarings Paalidelighed af-

gjöres ved at paavise Underslettenes Indflydelse og vice versa

Er del fölgelig sandt, hvad Commissioncn her uden videre

Belæg paastaaer, hvilket skal blive Gjenstand for den folgende

Undersögelse, saa maa Sletterne i Regelen virke forædlende

paa Gangen, og fölgelig var det oprindelige Forhold, at ingen

Vexelvirkning fandt Sted eller kunde finde Sted mellem Gang

og Baand uden Slettens Forekomst, hvorved denne bevirkedes

eller i alle Fald lettedes. Jeg troer imidlertid, al man hyp-

pigere har Erfaringer for det modsalte Tilfælde. At Kannibals

og Braunschweigs, Segon Gottes og Sophie Magdalenas Gan-

ge aldrig, saalænge disse Gruber vare i Drift, opnaacde den

Ædelhed efter Overskjærin<^en, som hver for sig forhen havde

havt lod sig nok bevise, ei heller var i begges Föreningspunkt

noget stort Udbylte; men de holdt dog Solv efter Overskjæ-

ringen saa det lidet oplyser i nærværende Tilfælde, undlagen

at her og exislerer et Sdie Tilfælde nemlig, al Sletterne kunne

være indifferente. I dette Tilfælde, der mueligst er det aller-

hyppigsle oversees de lelteligen, saa at Tilfældet her forsaa-

vidt er af Vigtighed, som delte senere ei kan komme synderlig

under Behandling. De Erfaringer, vi nu besidde, om Under-

slelternes Virkninger skal jeg derfor opregne, og ledsage

med fornödent Beviis.

Vedfölgende Kart Tab. 1 Fig. 1 viser os Gruben Nye

Reichen trost No. 5 saaledes soni den var i Aarel 1784.



Bidrao- til Bedömmelsen af Erteforekomsten. 123'»

Herom heder det i Befaringen af 2den December 1784: 4

Lagter over Gesænk fandles en flad Gang^ eller Underslet, og

Ertsen var, hvor den overskår flovedgangen, bleven ganske

borte, endskjönt man har afsynket over een Lagter senere

uden at spore Erts. I begge Gesænker i Tværslag til Syd

fandtes ei heller Erts, og er her samtne Tilfælde. Man seer

saavel af Beskrivelsen som af Kartet, at her ei èr Talen om,

at Gangen er tabt eller forrykket, kun Ertsindholdel er aflaget,

hvilket Tilfælde her i een og samme Grube inJtraf 3 Gange.

Vel var Skjærpet ei nogen rüg Anviisning, men dog ifölge

Befaringen af Iste Juli 1784 af god Forhaabning, da det har

ydet skikkelig god Skeiderts. Om Gruben Fredericus IV

paa Langens Öslside siges i Befaringen af 19de Januar 1761.

Omtrent 3 Lagter under Stollen traf man en Underslet med

saa stærkt Vandtillöb, at man ei kunde afsynke længere, hvil-

ket ogsaa er hendt med 3 andre Afsynkninger paa Stolsohlen.

Her kan man vel ikke see, om Ertsen lillige aftog, da Skjær-

pene kort efter indstilledes, men Produktionstabellerne viso

dog et mærkeligt Aflagende, hvorfor jeg ei har villet undlade

at omtale denne Grube. Om et her i Nærheden liggende

Skjærp, Bæ v er Skjærpet, heder det i Befaringen af 19de

Januar 1761. Saalænge Gangen havdes i det ædle Baand, har

man alle Tider havt Erts, men nu, da dette har kilet sig ud,

har en fra Syd til Nord oversættende Slet ogsaa reenl af-

skaarel Gangen; man har da baade med Tværslag og Feldt-

orler forgjæves eftersögt den, ja endog gjort en liden

Afsynkning til Syd, men Alt forgjæves. Paa Stolsohlen om-

trent 21 Lagter fra Mundloch er en vakker Spathgang over-

fîîret, hvorpaa og er udlænket til Öst 6 Lagler uden at træfFe

Eris; men nogle Lagter længere ind til Öst slaaes igjennem

paa et Gesænk afsunket paa en smal Ertsdrum, der har havt

lige Skjæbne med Skjærpets Gang. Her synes det som om
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en Forrykninor virkelig har fuiidel Sled, siden Gangen er labt,

ogTilfældet oplyser saaledes ei synderlig Andet end al delte

Tilfælde var kjendt, og at del altsaa ved Reiclienlrosl ovenfor

ei kan være afUvidenhed, at Forlioldet muligens mindre rigtig"

var beskrevel eller opfallel, naar Gangen beskrives som tort-

sætlende. I en Befaring af 23de October 1798 heder del om

Grev Bernstorfs Grube eller Skjærpet No. 2 ved Gabe

Gottes. Fra 1796, da Gruben sidst blev optaget, har man

medtaget de sondre Gange nedenfor Stollen og derpaa vundet

gedigent Sölv, Middel- og Skeiderls i ikke ubetydelig Mængde;

men, efteråt disse Drummer ere lilfaldne Hovedgangen, have

ogsaa Anbruddene labt sig, saa at for nærværende Tid er i

Gesænk ingen Erts. Gangen i Gesænket holder endnu ved,

skjönt afvexlende som Drummer og kastende sig efler Baan-

dene. Her see vi, at sölvholdende Gange, der oversætte hin-

anden, begge kunne labe sit Ertsindhold. Om Gruben Ind-

födsretten, hvorom haves vedlagte Karl af 3die August

1778 og en Befaring af 19de October 1784, heder det i denne

sidste: 302 Lagter nedenfor Underslellen, som man kom til

for 8 Aar siden, har Gruben stedse aflaget. Af Kartet erfa-

res, at man dengang kjendte Uere saadanne. Sophia F re-

der ikk a Grube, hvorover ogsaa vedlægges Kart af sannnc

Dato som det forrige, var i sin Tid en meget rig Grube.

Gruben indslilledes ei længe ellerat Kartet oploges, og der

er saaledes al Grund til al formode, al den anlegnede Under-

slelte har bevirket saavel dens Aftagende som Gangens Kasten.

Af Befaringer findes Ingen saa sildig, at herom kan oplyses

Nogel. Om Skjæ^rpet ved Ho ved vand led ningen heder

det i Befaringen iWn 25de August 11^3. Delte SkjaM-p er

ved fornödne Tværslag og Feldlorler undersögt, og er derudi

ikke siden den Tid, al den nordre Gang, som var slærkt fal-

dende li! Syd, indkom til Hovedgangen omirent 10 Lagler
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over Gesænket, sporet luindste Eitssluf. Om Hjonsknud

Skjær pet No. 6 beretter Beliiringen af 15de Juni 1783.

Det var dette Skjærp som fra 1764, da disse Skjærper försl

blottedes, en Deel Aar gav saa anseeligt Udbytte og havde

af Erts gjonstaaende til 1771 hele Gangen i den sondre Side

6 a 7 Lagler hoi, fuld af Middelerts og gedigent Solv; men

da Ga!i(j;en 12 a 13 Lagter ned fra Dagen naaede en saa-

godtsom staaende Gang, hvori endnu staaer Erts fra Dagen,

aflog det hvide Kiesbaand og Anbruddene ophörte, saa at i

de sidste 3 a 4 Lagters Afsynkning er ikke sporet Erts, end-

skjönt saavel med Feldtorter som med Tværslag alle Baandene

ere undersögte. Om No. 17 sammesteds heder det i en Be-

faring af 21de October 1784. Skjærpet indslilledes, da der i

13de Md. 1781 indtraf en stærk Zugang, saa at fra Söndags

Morgen til Tirsdags Middag udtoges 290 Tender Vand og

dog var ei lændset mere end ^ Lagter. I Gesænkets östre

Stos stod Skeiderts; men da det sidste Hul i Gesænket var

inddrevet 18 Tommer, sank Näveren med Eet een Tomme

dybl og kom i en jordagtig Underslet, saa Våndet strax blev

rödagtigt af Jorden i Sletten og Hullet gik over af Vand,

dog sprang det ei i Veiret og kunde ei udkaste en lös indsat

Træprop. Denne Befaring besluttede derfor at Skjærpet skulde

gjenoptages, men i den næste Befaring af 20de Februar 1787

heder det: i Gesænket er indkommet flere Undersletter saa

Skjærpet er uden Haab. Her paaberaabes ei Zugängen men

Slelterne, saa del er ingen Tvivl om, at man tilskrev dem

Aflagelsen eller Haablösheden. I Lichllochet til Ny Segen

Gottes No. 9, der een Tid ydede Anseeligt, indkommer som

bekjcndt ogsaa en Underslette. Denne linder jeg i Befarin-

gerne ikke omtalt, dog synes efter Produktionslisterne at

dömme Gruben senere at have været i Aflagende. Paa den

östro Side af Langen stöde vi nu paa et yderst niærkeligt
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Feldt. Det er bekjendt at Gruberne eller SKjærpene i Ram-

bergfjeldet, dcrfandtos i Aaret 1722, strax ydcde en betydelig-

Mængde Solv, ja Gruberne Anna Sopbia og Neues Glück en

til den Tid ubört Rigdoni, saa der endog var Talen om en

egen Bergstads Anlæggelse i Nuniniedal for disse Grubers

Skyld; men Erlsene naaede i denne Egn aldrig nogct Dyb.

Om Anna Sopbia heder det saaledes i Befaringen den lOde

Januar 1733. Denne Grube har fra Dagen og indtil 12 Lag-

ters Dyb været i overmaade rige Anbrud; men ber indkom

et uædelt Glimmerbaand, der har et lenunelig stærkt Fald til

Öst og er mere end J Lagler mægligt, hvilket har forvirret

Gangens Fald saaledes, at saavel ved Afsynkning til 17 Lag-

ters Dyb som ved Udlænkninger endnu vi er at spore nogen

Ertsgang, hvorfor Gruben og i flere Aar iiar været indstillet.

Med Stollen er delte Glimmerbaand överfaret uden at man

fandt nogen Gang. Da der hist og her i det Hængende ind-

kom nogle Sletter, der igjen gaae ud i det Liggende, troede

man, at disse havde fört Gangen ud med sig, og ansatte el

Tværslag 3 Lagter over Gesænket til Nord nogle Lagter

langt, hvormed og skulde overfares nogle fra Dagen seigere-

faldende Drummer, dog udreltedes og hermed Intet. Ogsaa

det nærliggende Skjærp No. 1 er standset ved en Underslef,

der medförte en slæik Zugang. Neues Glück. Om denne

Grube beder det i Befaringen af 21de November 1775. Et

Skiferbaand, der saagodlsom var svævende eller stærktfaldende

til Öst, indkom fra Vest og mödles i östre Stos af et lig-

nende fra Öst, hvilke troes at have afskaaret Anbruddene

nedenfor og de Anbrud her nedenunder, som de faa Ef-

terrelninger, man nu haver, omtale, formodes ikke at være vund-

ne strax under dette Skiferbaand. Madelung ledsager et Kart

over et Skjærp ved denne Grube, der var paalagt ham at

oplage for at vise Forholdene ved cl svævende Baand OiHsaa
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Underslelte) med folgende Beskrivelse. (Kärlet vedlægges).

G er det gamle Gesænk, som under Underslelten er afsynkct

li Lagler og er Erlsen her hieven borle, E det nuværende

Hovedgesænk, hvor der hrydes g^od Skeiderls og klart Solv

i Gangen og Baandet. I Baandene a, b, c, d, har brudt god

Skeiderls og noget klart SöIv; men naar Driften er kommet

til Underslelten er Erlsen bleven borte, og er der blevet

afsynket under denne Underslet, ligesom Drifterne stedse ere

flyttede længere til Öst. Mod Öst bliver Underletten meget

smal og skjærer sig reent af for Baandene D og B, og giver

saal( des Haab om, at Skjærpet bliver bedre. Hvis Underslel-

ten beholdt sit Fald, skulde den nu være i Hovedgesænket

ifölge den punklerede Linie til E; men her er den for Nær-

værende ikke at see. Befaringen af 21de November 1775

siger og: herved, nemlig ved dette Skjærp bliver at anmærke,

at ligesom i selve Neues Glück har og her en saadan svæ-

vende Gang eller Undersletle reent afskaaret Ertsen, saa

Gangen senere kun har været en smal Slette. Her siges nu

altsaa med tydelige Ord, at man fremdeles har Gangen; det

er altsaa ingen Forrykning, og den er ifölge Kartet saa ofte

forsegl under bemeldte Understelte, at det ei ret er muligt at

tvivle paa, at Aarsagen til Aftagelsen jo her maae være rigtig

observeret, hvilket end ydermere fremgaaer af, hvad Madelung

beretter om Ertserne i Hovedgesænk F. Da Gruben blev

indstillet, kan Intet vides om ogsaa Sletten som han antager

her er udgaaet. Holtefjeld No. 2. Herover haves vedlagte

Karl, og af Beskrivelsen hidsættes Folgende. Ved A begyn-

dcr den brede Gang at falde til Syd, og afskjærer siden Ho-

vedgangen fra B til D, hvorfra begge falde til Nord. Fra B

til E er Gesænket afsynkct uden Erts; men efter Skaktsti-

gerens Sigende har i det vestre Ertsbaand viist sig Erts i

Gesænket. Da Gruben var indstillet som uddrivværdig, kan
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jeg om dette af Stigeren opgivne Ertsanbrud nu Intet oplyse;

saameget er klart, at Gangene bleve ufyndige ved Sammenkom-

sten. I Skara Ertsdybs Grube indkom kort för Indslil-

lingen ligeledes en Underslet eller rettere en oversæltende

Gang. Om denne bevirkede den forövrigt da fattige Grubes

Indstilling vover jeg ei at sige. Befaringen af 18de Februar

1798 melder herom kun, nt i Grubens Gesænk var en staerk

Vandlilgang og Gangen viste sig uden Spoer af SöIv.

Hvorvidt flere af disse Undersletter navnligon i Lichtlochet

til Ny Segen Goltes No. 9 og de Ivende sidste snarere

burde benævnes indifferente Sletter vil jeg ei her afgjöre.

Om denne Art Sletter har jeg för beniærket, at de ifölge Sa-

gens Natur sjeldnere omtales; med Sikkerhed kan jeg ei

opgive eet eneste Sted; men i en Befaring i Gruben Ös tre

Statsmyr af 27de November 1798 siges: Gangen paa Stros-

serne til Vest var en Haandsbred mægtig, dog adspredt; men

i Gesænket paa östre Strosse var den aftvnebet til en smal

Drum uden Erts og ideligen afbrudt ved Sletter, der baade

kunne a fs kjære Gangen og med före Ertsen, hvilket

har foraarsaget de afvexlende Anbrud i denne Grube. Paa

det forste Tilfælde have vi ovenfor seet altformange Exemp-

ter desværre til at man derom mere skulde nære nogen

Tvivl; det andel Tilfældes Existence seer man nu her atter

med Bestemthed paastaaet. Det er mig imidlertid yderst paa-

faldende, at jeg i den Masse Befaringer, jeg har gjennemgaaet,

næsten ikke er stödt paa et eneste bestemt Factum, hvor

der opgives, at en oversæltende eller tilfaldende Gang har

foröget Ertsindholdet. Vi have vistnok her en Paastand og

Paaberaab af Erfaring, en lignende var Commisionens fra

1835, og jeg er vel vidende om, at saadant nu almindeligt

paastaaes paa Kongsberg, Det rige Fund i Kongens Grube

har man saaledes villet forklare som en Folge af 2 Ganges
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Sammenkomst, og var Factum her klart, havde vi saaledes

dog eet besternt Exempel. Jeg er heller ikke uvidende om,

at netop dette forventede Sammenstöd var det, der holdt Haa-

bel vedligc hos Bergmanden i den mislige Periode för 1830,

saa det. vel ei staaer til at benægte, hvad der og i og for

sig synes rimeligt nok, at dette Tilfælde kan indlræife, men

det er sikkerlig det sjeldneste af dem Alle. Jeg skal derhos

og anföre, hvad jeg herom kan have antruffet. Gruben Nye

Silberspuhr paa Underbjerget bestaaer af 2de Grubcr den

ene afsynket paa en seigertstaaende, den anden paa en stærkt

til Nord faldende Gang, hvilke 20 Lagter ned fra Dagen have

oversåt hinanden heder det. Paa den staaende Gang er af-

synket 49 Lagter, og den har fra Dagen til 10 a 12 Lagter

nedenfor Sammenkomsten viist sig skikkelig ædel, besyn-

derlig nogle Lagter over og under den oversætten-

de Gang; men siden har den stedse aflaget, saa den nu

(1764) kun er at ansee som en ganske sujal Drum. Siden

Oversætningen er paa den faldende Gang fremdeles afsynket

28.i Lagter, og har den fört Erts lige til nu sidst paa nogle

Lagter, da Gangen vel seer skikkelig frisk ud baade i Ge-

sænket og paa Strosserne, men Erts er der ikke i den at

fornemme. Dette seer visseligen ikke synderligt lovende ud,

men det er dog Alt, hvad jeg finder anmærket og her er

dog et bestemt paapeget Factum. Af vedlagte Kart over

Arveprindsen af Augustenbo rgs Grube synes et saa-

dant Forhold med Bestcmthed at fremgaae; men i de faae

Befaringer, der haves over denne Grube, omtales det ei med

et eneste Ord.

Resultatet af disse Anförsler bliver saaledes visseligen

det, at i Regelen vil ved to Ganges Sammenkomst eller ved

en Gangen oversættende Slette Ertsindholdet i Gangen gaae

tabt, og at ved ethvert saadant forekommende Tilfælde er

VIL 2 I
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mere at frygte end at haabe. Da dog ogsaa det modsatte

Tilfælde er muligt, er det at beklage, at Beskrivelsernc ei ere

saa nöiaglige, at man paa nogen Maade kan udfinde Regelen,

hvorunder de forskjellige Tilfælde indlræffe, og da alle Grii-

ber nu ere utiigjængelige, kunne heller ingen nærmere Oplys-

ninger skaffes. For Eflertidon tor man dog med Sikkerhed

forvente, at, naar Opmærksomheden bliver vækket, ville ved

forekommende Tilfælde Forholdene blive nöiere observercde

og beskrevne.

I den cilerede Note af Commissions Indslillingen, siges

videre. „Et saare mærkeligt Forhold viser i delte Öieblik

Kongens Grubes sondre Gang og Armen Grubes Hovedgang:

medens den förste er saa udmærket sölvrig, forer den anden,

som i Langortens Niveau ligoter omtrent 20 Lagter og i

Bergraadortens omtrent 14 Lagler sonden for hiin, i samme

Dyb og i samme Baand saagodtsom intet Solv. Ovenfor

Langorten derimod synes det, at Kongens Grubes Gang længe

var den fattigste, medens Drifterne i Armengrube vise at

man da her har fundet Solv." Denne Sætning om en Vexlen

af Ertsindholdct i 2de nærliggende saa at sige correlate Gange

er nu bleven en Art Axiom paa Kongsberg og gjenlages

ogsaa i den sidsie Commissions Arbeider. Under hvilke For-

holde og i hvor lang Afsland mellem Gangene et saadant cor-

relat Tilfælde indtræffer, derom veed Ingen noget at berette.

Denne Erfaring, om man tor lillægge den dette Navn, er og-

saa ganske ny og aldeles ukjendt for de ældre Bergmænd;

Iværtimod finder man af dem hyppigt paaberaabt ved zubus-

byggende Gruber, al de ikke desto mindre bör drives til el

bestemt opgivet Dyb, hvori den eller den endog ofte tjernt-

liggende Grube i samme Egn eller paa samme Baand har
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været i gode Anbrud. Det forekommer saa kyppigl, at det

kun vilde trælte at anföre Exempler, og forssiavidt delle alt-

saa grunder sig paa virkelig Erfaring om det hyppigst ind-

trufne Forhold, slaaer det i en bestemt Modsætning til den af

bemeldte Commissioner og nu paa Kongsberg formodede Re-

gel, hvis ei disse correlate Gange skulle blive at belragle

som en Heelhed for sig og som saadan indgaae under den

gamle Regel som Hovedregel. At afgjöre hvad der er det

Rette, har nu sine store Vanskeligheder og er neppe muligt.

Var Solvværkels Kartsamling fuldstændigere og tegnet efter

eet for alle Gruber afpasset System, hvilket vilde være et

kjedeligere og langvarigere end just vanskeligt Arbeide, (der

dog udfordrer stor Færdighed og Nöiagtighed at gjennemföre

med den nuværende Samling saadan som den er), lod sig vel

endnu en Jevnförsel iværksætle, der idetmindste turde lede

til sikkrere Slutninger; men af et enkelt Kart alene, saadan

som det der nu haves, kun over tvende Gruber, bliver det

en absolut Umulighed at erholde nogelsomhelst Resultat.

Commissioncn af 1835 lilfoier ogsaa: „Vare tilstrækkelige Op-

tegnclser og Karter over de gamle Gruber forhaanden, saa

ville man kanskee være i Besiddelse af flere Exempler paa

et saadant Vexelspil af læt ved hinanden lobende Gange, i

hvilket det synes, at de ligesom skifteviis mellem sig indbyr-

des ere rige og fattige." Denne saaledes af Commissionen

selv foreslaaede Vei skal jeg i det Folgende benylle, end-

skjönt Udbyltet ikke bliver synderlig stort. Jeg maa dog

her i Forveien gjöre nogle Bemærkninger over de Hjelpe-

midler, der nu haves til en saadan Undersögelse. Kartsam-

lingen, endskjönt langtfra saa ufuldstændig som Commissio-

nerne synes at forudsætte, anseer jeg dog af ovenstaaende

Grunde for Tiden aldeles utjenlig til Öiemedet, og kunde i

sin Heelhed ei heller her meddeles under nogen Omslændighed.
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Befariiit^er og Beskrivelser over Grubenie. Du Observationen

er aldeles nye og Forlioldel var aldeles uahnet af de Ældre,

der Iværlimod freiidiæve det Modsalte, kan man her intet vente.

Det er ei heller muligt at angive, hos hvilke af de ældre

Gruber et saadant Forhold skulde forudsælles, og hvor Op-

lysningerne altsaa skulde soges, da Regelen er for ufuldstæn-

dig. Der bliver altsaa intet andet her brugbart Materiale end

Produktionsliiterne; men ved disse er at bemærke, 1) at hvor

een Grube har flere Gange og eet fælles Navn — og her var

det vel netop Forholdet meest skulde falde i Oincne — gjor

Produktionslisterne ingen Forskjel, men anförer Udbyttet i

sandet Kum. 2) Ere tvende Gruber nær hinanden liggende

anfores de undertiden hver for s\g undertiden ikke. Det

sidste indtræffer især, hvis den enes Udbytle er særdeles ringe.

3) I de fleste Tilfælde vil vel og det störste Arbeidsbelæg

anbringes i den rigeste Grube, hvoraf vil resultere en tilsy-

neladende större Différents, end muligens i Virkeligheden fandt

Sted; dog troer jeg at delte, som senere skal sees af Tabel-

lerne, gjor mindre til Sagen. Af Gruber, som jeg troer her

kunne komme i Betragtning, kjender jeg ingen andre end

folgende:

Paa Underbjerget Samuels nordre og sondre Grübe og Sophie

Hedevig.

Hanibal og Braunschweig.

Ginnle Segen Gottes og Sophia Magdalena.

I Nummedalen Christianus Sextus og Sophia Magdalena.

Norske Love Nr. 1 og 2.

Ny Segen Gottes Nr. 9 og Lichtlochet ved

samme.

Paa Overbjergel Sachsen og Ertscngel Michael.

Östre og vestre Morgenstjerne.

Indlodsrcttons tvende Gruber og
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Armen, Christianus Oiiarfiis og Fredericus

Terlius.

Vel kunne flere opgives f. E. öslre og vestre Kragh, men

herom ere Opgaverne altfor utydelige, til at jeg har vovet at

benytte dem. Fuldstæntlige Produktionslister anseer jeg ufor-

nodcnt at meddele, jeg opförer kun de Aaringer, hvor je^

finder samtidige Opgaver over Udbytlet af de saaledes som

correlate ansatte Gange, og skal forovrigt anmærke, hvad

jeg troer gjores nödvendig for den manglende Tid. For

Tidsrummet för 1694 mangler aldeles Opgaver over de en-

kelte Grubers Udbylte, — nogle enkelte spredte Optegnelser her

og der ere saagodt som til ingen Nytte — senere derimod sav-

nes kun 5 à 6 Aaringer i det Hele, Jeg beholder de origi-

nale Listers Inddeling af Eitsen i gedigent Solv, Middelerls

og Skeiderts; det kan muligens dog tjene til at give en

svag Idee om Erlsfordelingen. For at forebygge muligt

Misbrug eller Misforstaaelse bör jeg dog, skjönt det synes

unödvendigt, bemærke, at disse Opgaver ingenlunde indbefatle

det hele Udbytte fra Gruben, da Malmene og hvad Pukvær-

kerne afgave, ikke her kan medtages. Vi ville forovrigt med-

dele Listerne i den ovenslaaende Orden.
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11(1 1 o d s r c 1 1 c n
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Gedigent
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Skeid-

erls.

Gediu^ent
!

'

Söfv. Middelens. Skelderls.

Mk. Lod. Tdr.

1793
94
95
96
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99

1800
1

2
3

305
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vi (len folgende Tid, kunne vi sælle Sophie Hcdcvigs Andeel

i Samuels store Udbylte aldeles ud af Beregninjr; tin det

liar viss(>Ii<ren været for ul>elydel!<rt til at anförcs. Delte

viser tilfulde de rinjre Störreiser, man don;- har truet at burde

opföre separat i de foldende Aaringer. I de sidste Aar i

lorrige Aarhundrede ere alle Gruher daarlige; dog maa vel,

forsaavidt Slutningen afListerne antyder, Samuels Hovedgrube

siges at være i jevnt Aftagende og de to andre i Tiltagende.

Saaledes synes her Regelen at være rigtig, og det Tidsrum,

hvor alle tre Grnber vare i daarlige Anbrnd, bliver da at

betragte som en Overgangstid. Herved bliver imidlertid dog

altid at bemærke: 1) at de tvende Gruber stedse have havt

saa ringe Udbytte, at den Smule, delte haver öget, ei gjör

betydeligt og 2) at vi muligens ei ere berettigede til at be-

handle det Tidsrum, hvor ingen Anförsler tindes, som skeet

er. Forovrigt er Forholdet meUem disse Gruber, især de 2

seneste, af den A»rt, at den ene maa drives med den anden,

saa Tid og Dyb her ville falde sanunen, hvilket er det gun-

stigste og eneste brugbare Tilfælde.
•

Hvad det næste Par Gruher angaae, da var Hanibal vis-

selig för 1709 i god Forfatning og raadendc. For den fol-

gende Tid vexler Forholdet i det Store betraglet, saa og

her synes Regelen at vise sig riglig; men deels indtræffer i

begge Tidsrum Aaringer, der uden at være Overgangsaarin-

gcr vise begge Gruher samlidigcn saavel gode som slette;

deels gaaer Braunschweig endelig ganske ud, uden at Hani-

bal derfor giver nogensondielst Recompense. Ogsaa her er

Forholdet mellem Dybderne særdeles gunsligt for SanuJien-

ligningen. Segen Goltes og Sophia Magdalena oplyse deri-

mod efter min Formening Intet; Ihi hvor Sophia Magdalena

udgaaer, har vel Segen Gottes naaet sit Middels Udbringende

og kan ei siges, at have været i Tillagende; Soph.ia Magda-
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lena havde kort forhen naaol sit Maximum ocr falder pludse-

lig", ligesom Sogen GoUes store Ovcrvægt i Produktionen

gjör det Tillæg til saunne, som skulde recompensere den an-

dens Bortebliven, til en saagodt som forsvindende Slörrelse.

Exemplet forekommer mig snarere at tale imod end for Re-

gelen, saasom egentlig begge vare i Aftagende fra 1750.

Christian den 6te og Sophia Magdalena forekomme mig at

forholde sig aldeles lignende. Norske Loves Gruber ere for-

lidet constante i Produktionen til paa den korte Tid at kunne

oplyse synderligt. Da Nr. 1 indstilledes, medens Nr. 2 i en

kort Tid var Gjenstand for privat Drift, kunde man muligens

slutte sig til, at denne sidste ansaaes for at være i Tiltagende,

den forste i Aftagende, hvilket dog er usikkert afovennævnte

Grunde. Ogsaa her ere begges Dyb gunstigt for Sammen-

ligningen, hvilket ogsaa var Tilfældet med de forrige. Langt

anderledes forholder det sig med Ny Segen Gottes Gruberne.

Saavel de hoist forskjellige Dyb, som Lislenies anmærkede

Beskaffenhed, gjore dem aldeles uskikkede til nogen Jevnförsel.

Det samme gjelder som ovenanmærkel ogsaa for Haus Sachsen.

Da Morgenstjerne Gruberne vise en paafaldende Vexlen sig

imellem endog i de enkelte Aaringer, maa det visselig an-

sees for yderst mistænkeligt og en Folge af Arbeidsbelægget;

de ere forovrigt begge i Aftagende. ludfödsrelten er i sta-

digt Aftagende begge to, de oplyse i alle Fald Intet; snarere

mod end for.

Kun Underbjergets Gruber levere allsaa et noget brug-

bart Materiale; men selv her er Regelen saa svagt antydet,

og viser for det praktiske Behov saa lidet Udbytle, at det

visseligen ligesaalet kan ansees for blotte Tilfældigheder; og

to usikkrc Tilfælde give ingen tilstrækkelig begründet Regel.
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Annen Grube. Christianus IV. Fredericus III.

Middel- | Skeid-

Mk Pd.
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85
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1694
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96;
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1
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1700

^!

3i

41

5!

Gedigent
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- 13
skal) for 3 Maaneder.

neder.

Middel-
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Pd

Skeid,
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Sülv.
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1710,

13|

14
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18;
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Jeg har tidligere bpiiiærkd, al del for nærværende aller

er Clirislian 4des Grube, der nu er i Anhrud, medens Armen

Grube er yderst fallig. Del staaer her ikke Ul al nægle, at

en saadan Skiflen nu 2de Gange har fundel Sled, og muligens

der i ældre Tider fremdeles har værel eel Omskifte. Sam-

menholdt med de forljen vundne Uesullaler lör man muligens

dog nu anläge Regelen, og delte er i alle Tilfælde en Vin-

ding for Theorien; men den praktiske I3ergmand bör dog

ma^rke sig de lange og bedrovelige Overgangsperioder, hvoraf

den sidsle endnu er i friskt Minde, ligesom ogsaa, at disse

Beviisligheder ere faae og langtfra have nogen stor Sikker-

hed. Det vilde være særdeles interessant under disse Om-

stændigheder noiere at kjende, hvorledes den længst forladte

Frederik den 3dies Grube imidlertid forholdt sig i Særdeles-

hed nelop i Overgangstiden mellem de 2de andre Gruber.

Skulde den paa saadanne Sleder have sit Maximum, som sy-

nes ganske Iroeligt, da vilde disse 3 Gruber gjensidigen yde

hinanden Hjælp under en fælles og samtidig Drift, og Udbyt-

tet heraf muligens kunne beregnes som en forholdsnjæssig

constant Störreise; til stor Sikkerhed for Værket og Lettelse

for en planmæssig Afbygning. 1678 & seqv. skal denne Grube

efter Deichman i Kjöbenhavns kongelige Videnskabs-Selskabs

Skrifter Ilte Deel pag. 219 have givet stort Udbylle efter i

de 12 foregaaende Aar at have været drevet paa Forhaab-

ning. Dette Tillæg viser, at Gruben har havt sine Perioder

og det ligeledcs temmelig langvarige, og det er rimelig Slut-

ningen af de omtalte Anbrud, vor Liste begynder med. Da

Gruben 1711 ikke var fuldl 60 Lagler dyb, allsaa endnu ei

var kommet i Dyb med Pressua Tværslag i Armens og Chri-

stian 4des Gruber, og lidet ovenfor sanmie har betydelige

Vidder, maa det ovcnomtalle Fund nelop væMe fra delte Sted.

Efter de Karter, som nu haves over Armen og Christian 4des
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Gruber, secs ei disse der al have været i synderlig Anbrud.

Stedet lod sig- saaledes vel endnu befare, og alle 3 Grubers

iiidbyrdes Forhold her fortjente en nöiere Undersogning. Det

var i Aarene 1740 til 1760, at Vexlingen inellem Armens

og Kongens Gruber foregik.

1742 var Christian4. Grube circa 122 Laglerdyb.JiföIge gande

1747 - - — - 132 — VBeskrivelser

1776 vel omtrent 148 — JogBefaringcr.

Folgelig skede Omvexlingen i Dybet melleni Tværslag Nr.

3 og Do. mcllem det överste af den saakaldte Armen Grubes

Nordgangsdrift og Hovedgruben; men paa delte Stykke er

Christiani Quarti Gruber idetmindste fra Nr. 4 Tværslag af

efter Kartet ei mere uddrevet end nedenfor, hvor den aldeles

Inlet ydede. Hvorfra kommer da det ringe Udbytte, som Li-

sten angiver? Fredericus 3die gaaer ei dybere end til dette

Tværslag Nr. 4. Den var 1747 circa 123 Lagter, d. v. s.

13 Lagter under Kronprinds Frederiks Stoll, altsaa omtrent

i Dyb med Tværslag Nr. 3. Det bliver folgelig hoist sand-

synligt, at den havde naact det nærværende Dyb circa 1750;

mon Christiani Quarti Grube altsaa herfra havde Udbyltet,

og er det at betragle som Begyndeisen til en ny Periode

for denne Grube, eller tyder det paa, at ogsaa denne endnu

var i Aflagende? Ogsaa dette Sted synes lettelig at kunne

gjores lilgjængeligt, om man ei, hvad rimelig var det riglig-

ste, med en Forsögsdrift fra Christian 4. vilde underfare Ge-

sænket i et noget större Dyb; thi det forekommer mig efler

det oven Udviklede, at være en Sag af megen Viglighed, om

og denne Grubes Perioder paa een eller anden Maade lod sig

bestemme i sil Forhold til de Övriges.



VI.

Om Iù*ls!eies(c(lernc paa Kongsberg.

Om Gangene.

Af

C. H. Langberg.

§. 1. fXangarterne i de kongsbergske Erlsgange ere

hovedsageligen Kalkspalh, ofte Tungspatli, dog i forlioldsmæssig

mindre Masser, og begge ledsagede af Flusspatli og Quarts,

hvilken sidsle næslen aldrig aldeles mangler. Kalkspalhen

forekommer især i 3 Kryslalformer : Rhomboèdre, Skalenoedre,

og sexsidige Söiler med Rhomboederel lil Endespidse, eller

som sexsidige Tavler. Det bliver her mærkeligt, at medens

det gedigne Solv som oftest findes paavoxet og have hyppige

Indtryk af Rhomboeder-Kryslallerne og Quartsen, vil man

yderst sjelden Cjcg vover ei at sige aldrig, dog er mig cndnu

ei forekommet nogen Stuf), finde det omvendte Forhold. Deri-

mod ere de sexsidige, söileformige Krystaller og Tavlerne

som oftest paasatte disse og næsten stedse gjennemvoxede

af Sölvet. Dette tyder, synes mig, tydelig nok hen paa 3
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forskjellige Dannelsesperiodor af Gangene, nemlig 1) den

rliomboedriske Kalkspalh og Quarls, 2) Metaldannelsen og 3)

Söilekalken og Flusspalhen. Forholdet forekommer mig og-

saa af Yigligiied for drn prakliske Grubedrifl. Som el af

de væseniligsle Tegn, mau har havt paa Gaiigejies Erbholdig-

hed, anföres fra de æld.sle Tider hyppigst, at den brune Blæn-

des CZinkblændes) Forekomst giver god Forhaal)ning til, at

man vil finde Solv i Gangen, hvorimod Svovlkisen er Tegn

paa det Modsatle; i sidste Tilfælde siges Gangen at være

kisig. Megen Quarts i Gnugen ansees for et slet Tegn; man

siger da paa Kongsbcg: Gangen er quartsig, ja hvor Quart-

sen ei er adskilt for sig partiviis, kaldes Bergarten Horn-

steen, og disse saakaldte Hornsteensgange anföres ei alene

som selv uheldige, men deres Nærhed ved en sölvholdig

Gang ansees at have skadelig Indflydelse paa Sölvgehalten i

denne, hvorpaa vi senere skulle aiifore en Deel Exempter.

Gangene selv udvides og sammenlrykkes hyppigen, ofte

fordele de sig i Drummer og samle sig atter; i sidste Til-

fælde indeslulte de större eller mindre Partier af Baandene,

og Gangen siges da at være stenig» En stenig Gang holder

sjelden Solv.

Hovedresultatet bliver saaledes: en god og forhaabnings-

fuld Gang bör være tuld af bruun Blænde og mild; en kisig,

stenig og quartsig Gang derimod giver lidet eller intet Haab.

Det sees letteligen, at samtlige disse Erfaringer reducere sig

til den ene og simple Sætning, at Haabet aftager i samme

Grad, som Gangen optager i sig mere eller mindre af een

eller flere af Baandets Bestanddele, dog herfra undtagne Bly-

glandsen og Blænden, der, om endog i og for sig indifferente,

dog synes at paavirkes lettere end Sölvet og saaledes i For-

veien antyde dettes Forekomst. Alle Erfaringer tjene fölge-

lig kun til at udhæve den stærke Modsætning mellem Gang
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og Baand, og Hovedregelen for Sölvels Forekomst i Gangene

bliver allsaa denne: at, hvor den störste Contrast finder Sted

mellem Gangenes og Baandencs Beslanddele, optrædcr Sölvet

i störste Masse, men aftager i samme Grad som Gangenes og

Baandenes Beslanddele blive de samme. At Svovlkisen af

disse fælles Beslanddele er udliævet som saa særdeles ufor-

deelagtig i Gang(;ne, er mærkeligt nok, da det synes at be-

kræfle den allerede ved en foregaaendc Leilighed af mig

fremsatte Formodning, at den er den nieest, om ei eneste,

virksomme Deel af Baandet.

Overhovedet ere de fleste Kjendetegn der for nærværende

Tid haves for Sölvels Forekomst i Gangene desværre nega-

tive, som vi ovenfor have seet, og af disse haves endnu en

Deel dog mindre sikre, nemlig 1) drusel Gang, 2) raadden

Gang. Ved en raadden Gang forsla aer den kongsbergske

Bergmand en mindre sammenhængende Gangmasse, tildeeis

drusel, tildeeis ogsaa forvittrel, lös og hensmuldrende. Ski-

fers path, (sandsynlig identisk med den söileformige Kalk),

vil ofte, hvor den oplræder i Masse, paa Grund af sin Textur

frembringe, hvad man kalder en raadden Gang, og her kan

man da erholde en saadan, der hverken er druset eller for-

vittrel. Skiferspalhen henhörer nu vislnok til de mindst

haabefulde Kalkarler. Druser findes hyppig, som en Folge af

at Gangen er stenig; Forvittringen, hvor den finder Sted, er

vel allid foraarsaget af, at Svovlkiesmasser, som her have exi-

sleret, have oplost sig. I disse Tilfælde bliver den raadne

Gang at henföre til de forhen opregnede Tilfælde, ligeledes

Druserne; men i og for sig kan ei denne BeskafTenhed ved

Gangen siges al være bestemt ufordeelaglig. Paa Druser

forekomme jo nelop de noksom bekjendte större Sölvkrystaller,

og hvad Raaddenheden angaaer, da findes i den ældre Tids
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SkeidiTeo^lemenl on egon Klasse nf Kriser, benævnlo Mulm

og Drusen, hvilke af F. G. Voss beskrives snaledes.

„Mulm fält zu Zeilen bei neu aufgefundener SehurlTen,

und sieht aus wie andere Erde, aber von unterschiedliche

Gehalt, und ist sonst nichts anders als ein von Erdefeuer

ausgewillertes Ertz, und ein verfaulter Gang worin Silber

gewesen ist, welcher, da der Gang verfielt unter die davon

entstandene Erde gefallen ist."

„Drusen werden unterweilen auch sogar in den alten

Gruben angetroffen, worin ebenfals, wie in Mulm, gar selten

Silber gesehen werden kann, ist aber jedoch von gutem und

unterschiedlichem Gehalt, komt sonslen daher, nachdem vor-

hero in dem Gang Silber gewesen ist, kann der Gang von

grosser unterirdischen Hilze, durch dass Erdefeuer und von

der Witterung zermulmet, verbrannt, durchbohret und ver-

trocknet werden, auch solchergestalt zusammen fallen, dass

er an gewissen Orten und in eine kurlzen Distance eben

wie truckne Sand wird, worin ganz kleine Steine, die

mit mehr oder weniger Silber vermengt sind, jenach dem

der Gang reich gewesen ist, ehe und bevor die Witterung

geschihe. Wenn die Bergleute solche Drusen antreffen, sagen

sie: der Gang dehnt sich in Drusen, hat sich verwittert.

Sie halten auch dafür, dass nach Drusen grosse Festigkeit

des Gesteines folge."

Den gode Voss var ikke Bergmand; men lader man hans

Raisonnement ude af Betragtning, beskriver han nöie og vel

Beskaffenheden af, hvad man kalder en druset og raadden

Gang. Modsætningcn til Raaddenheden kaldes, som naturlig,

frisk, og at en frisk Gang anföres som et godt Tegn, er

saaledes en Selvfölge.

Undertiden findes Kulblænde i Gangene, ligeledes er

Kalken imellemstunder Stinksteen. Al Ganzen stinker ansees
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som et haabefuldl Tegn. Tilfældet er for sjeldent, til at det

er muligl at controllere dels Rigliglicd; benægtos kan det

ikke hi'ller; thi jeg har ovenfor paaviii^l, at Kalkspather af

samme Bestanddole, men forskjellig Kryslallisalion og sand-

synlig forskjellig Alder, spille en væscnllig forskjellig Rolle

med Hensyn til Sölvels Forckonisl. I saa Fald faac vi af de

samlede Erfaringssætninger folgende Regel.

Rliomboedrisk og stinksleensartig Kalkspath som meget

lovende; soileformig, tavlcformig Kalkspath, Skiferspath og

Fiusspath, som mindre heldig; Tungspallien, som hyppig fo-

rekommer, veed jeg derimod ei at anvise nogen Plads. Her-

med slemmer Professor Hausmans Opgave, nai;r han siger:

man vil have gjort den Erfaring, at graa, gjennemskinnendc

Kalkspath pleier at ledsage ædlere Geschieke end den hvide,

halvgjennemsigtige, en Erfaring jeg forövrigt ei andelsleds

har seel anfört. Tungspalhens hyppige Forekomst med Svovl-;

kies, synes at give Anledning til helst at anvise dan Plads

i den sidste Klasse; dog vover jeg, som anförl, ei med Be-

stemlhed at opföre den der. At mærke er, atTungspalh fore-

kommcT kun i Hornblændebaand aldrig i Glinimerskifer.

Angaaersde Erlsene selv bör m:in vislnok ei her lade

iianmærket, hvad Hausman siger: „forekommer, som hyppig

er Tilfældet, Zinkblænde, Glandscrts og gedigent Solv sam-

men, saa pleie de hyppig at forekomme i denne Orden over

hinanden." Jeg kan ikke modsige det her Anförle, men jeg

betvivler dets Rigtighed som almindelig Regel. Vel maa, efter'

det Ovenanförle, Zinkblænden vise sig först, og forsaavidl er

det Anföile vel rigtigt, men det gedigne Selv forekommer

stedse i Berörelse med Kalken. Har allsaa en Masse gedi-

gent Solv afsal sig paa Kalken, vil man særdeles hyppig

finde den i slörre eller mindre Grad overdraget med Glands-

erls (egentlig Glaserts); men man har ogsaa hyppig fnndet
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mindre indlil fingerlykke DrurnuuT aldeles fyldte med Glas-

erts, og- har der nu paa saadanne Gan^e endnii ved Sidesti^-

nen været Spor tilbago af Gangart, almindelig- da en (ynd

Kalkspalhhud, saa har Ghiserben og paa begtre Sider cl Be-

sieg, om jeg saa maa udtrykke mig, af gedigent Solv, i

modsat Tilfælde ikko. Flnsspalhen forandrer derimod ikke

Glasertsen.

Ovenstaaende er, saavidt mig bekjendl, alle de Kjcnde-

tegn man hidtil har paa Erlsforekomsten, saavidt de ere hen-

tede fra Gangene selv. Alle tyde de hen paa et beslemt

Modsælningsforhold mellem Gang og Baand, og en Vexelvir-

ken mellem disse. At fremstille delle Forholds Natur bliver

altsaa for den kongsbergske Bergmand en Sag af don yder-

ste Vigtighed og for Videnskabsmanden i Almindeligljed af

den störste Interesse, saa al man forhaabentlig lettelig und-

skylder den smaalige Details, jeg undertiden maae indgaae

paa, især i det Folgende. Men (or vi begynde Sammenstil-

lingen bliver det fornödent at undcrsöge Baandene. Jeg vil

kun her gjöre forelöbig opmærksom paa en hidlil ei omtalt

og endnu ikke nöiere bekjendl Forekomst af Qviksölv paa

de kongsbergske Erlsgange, der rimeligviis turde blive af

stor Interesse ved Forklaringen af Sölvets Dannelsesmaade.

Först nyligen ved en forelagen Forandring med det gedigne

Sölvs Tilgodegjörelse i Hyllen gjorde man den Opda-

gelse, at man erholdt Qviksölv a f Erlsene. Ved at un-

derkaste det gedigne Solv, det saakaldle Grubesölv, en

nöiere Undersögelse (forelagen af Hr. Leelor Münster) be-

fandles Qviksölvgehallen al belobe sig til 272 p. Cl., saa

det bliver ganske betydelige Masser, der kunne anlages at

forefindes i Gruberne, og udgjöre en væsentlig Beslanddeel

af Ertserne. Forekomsten er forövrigt endnu aldeles ukjendl,

sandsynlig er det et Amalgam; heller ikke vides om den er

K 2
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local, Uli ældre Tilgodegjörelsesmethoder for Sölvel i Hyllen

uiiddrog det Opmærksomhedcn og lod del forflyglige. Frem-

deles er det mig endnu ei bekjendt, al nogen Undersö-

gelse er anstillel, om hvorvidl del r)rekommer i Baandcne

eller ikke.

§ 2. Angaaende Baandencs Beskaffenhed har man i det

Hele laget langt færre Observationer end om Gangenes. Ved

ovencilerede Anledning har jeg forhen nævnt de vigligsle,

og der nærmere omhandlet sannne, og forsaavidt lör det

være nok her at opregne disse, nemlig 1) slærke Baand, det

vil sige, metalrige Baand, og efler min der yllrede Forme-

ning 2) især jernholdige Baand ere haabfulde i Forhold til

Erlsholdigheden. De ovrige Erfaringer fremstiller Hausman

samlede i folgende Sætning. „I lyndskifrig til Talkskifer over-

gaaende Glimmerskifer pleie de kongsbergske Gange at være

ædlest, i Hornblændeskiferne ere de skarpest begrændsede, i

Talkskifer, som dog yderst sjelden forekommer, derimod meesl

blandede med Sideslencn." Disse Erfaringer ere gamle, og

fremsatte, som jeg formoder, först af O. Henckel (Direktör ved

Kongsberg) i Thaarups Materialier til det danske Monarkies

Statistik, senere gjentagne næsten af Alle, der have skrevet

om Forholdene paa Kongsberg. Jeg har ingen Grund til at

Ivivle om deres Rigtighed, men kan heller ikke herfor frem-

fore noget Yderligere til Bestyrkelse. Man faaer fölgelig

ogsaa her nedenslaacnde Ræ'kke, hvor de bedre stilles foran:

Talkskifer, Chlorilskifer, lyndskifrig til Talkskifer overgaaende

Glimmerskifer, Glimmerskifer, Gneis, Diorit, Hornblændeski-

fer, Aphanit (Grönsteen) alle mere og mindre i Forhold til

deres Tyndskifrighed, jo tyndere, jo haabefuldere. Det sy-

nes fölgelig som Forholdet her var et reent mechanisk og

kunne fremstilles saaledes: jo porösere Bergarten er, enten

paa Grund af Skifrighed eller indre Slruclur, desto haabe-
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faldere er den; jo compaclere og seigere den bliver, deslo

mindre bliver Haabet. Er Metalmassen i Baandene altsaa at

bctragte som primus Motor og den eneste Bestanddeel, der er

virksom ved Sölvdannelsen, saa Iiar Berginassen dog Indfly-

delse paa Lelheden, hvormed Dannelsen toregaaer, idet den

saa at sige paa Grund af sin Textur gjör större eller min-

dre Modstand for Sölvpartiklernes Flytning eller Bevægelsc

gjennem samme. Nöiere Undersögelser af de forskjellige

Baands SölvgehaU, saavel nærmere som fjernere fra Gangen,

der, saavidt mig bekjendt, aldrig ere anslillede, ligesaavei

som over Formen, hvori Solvet forekommer i Baandet, tor

man vel vente for Eftertiden blive anstillede, og at de ville

kaste nyt Lys over disse mærkelige Forholde. Baandene ere

endog i deres Rumforholde lidet kjendte, saa de i alle Hen-

seender opfordre til nöiere Studier og Undersögelser end

hidindtil ere blevne dem til Deel. Gangene kjendes, som vi

have seet, langt bedre. Forhen har jeg gjort opmærksom

paa, al Jernindholdet i Baandene har en heldig Indflydelse

paa Gangens Sölvindhold, hvorimod Kobberet endog kan

siges at være skadelig, samt at Blyglandsen og Blænden sy-

nes at være indifferente» Hvorledes de övrige Metaller for-

holde sig i denne Henseende, er aldeles ukjcndt.

Da der i den sildigste Tid er yttret Formodning om, at

en vis gjensidig Stilling af Baandene skulle have Indflydelse

paa Gangenes Ædelhed, hvorved især Hornblændeskiferne

skulle spille en Rolle, men da tillige disse Observationer

endnu ei nogensteds ere fremsatte, eller kunne siges at ud-

gjöre nogen Deel af de kjendte Erfaringer, kan jeg ikke her

videre omhandle denne Sag; dog skal jeg tillade mig al frem-

sætte de faa ældre Erfaringer, man har om enkelte særdeles

mærkelige Baand, der altsaa muligens kunne have nogen

Interesse. 1) Et Quartsbaand gjennemskjærer de fleste at
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Underbjergets Griiber, og giver stedse Anviisning til Guid,

hvor det i de ædle Fæller forene sig med Gangen , siger

Deichman i Kjöbenhavns Vidensk. Selskabs Skrifter XI. Deel

pag. 97; forhen pag. 96 siger han om Guidet i Gruben Be-

standige Liebe. „I 3 Aar arbeidede man bestandig og af-

synkede ved Quaï'-sbaandct, men fandt hverken Guid eller

Solv i al den Tid af Aarsage, Quartsbaandet ikke mere vilde

forene sig med Gangen, men i dets Sted kom imellem en

feedaglig, blaae Leerart, som gjorde bestandigt Skillerum

imellem Gangen og Quartsbaandet. Videre blev observeret,

at Gangen ikke var fast eller frisk, men död, og alt for mild

og lös „(raadden Gang?)" saaledes, at en Heuer kunde ud-

slaae dobbelt mere her end anden Steds. Endvidere at

Quartsbaandet var meget mindre mægtigt, nemlig et Spoer

„(Spand?)" end Gangen, som var '4 Lagter mægtig. Lige-

ledes at Baands (baade?) Fald og Gang tråk sig mere udaf

end ind efter Bjergel. Endeligen at den sorte Bjergart, som

her har Overhaand, sjelden har gjort noget Godt, og jo mere

man kom Sönder efter, jo mere ligge Erlserne ikkun i smale

og trange Afsætninger, altsammen af liden Bergmands Haab."

Af denne ikke synde^'lig tydebVe Efterretning sees Exempter

paa flere af de ovenfor afhandlede Erfaringssætninger. Vi

lære o^saa, hvad desuden er almindelig kjendt, at stærk

Ouartsholdighed i Baandene give Anviisning til Guid i Gan-

gene. Om Guidets Forekomst her i Landet har jeg för i

Bergmanden samlet de Efterretninger man derom har, lige-

som ogsaa Deichmann L c. kan eflersees. 2) Det af Deich-

mann her anförte sorte Baand omhandler han ogsaa pag. 156,

naar han siger, at man „med Afsyiikning-en ei alene maa o^ive

Agi paa Gano-ones Fald, men tillige paa Fallarternes Dohn-

lægighed især de sorte Baand paa Underbjerget, som man

med Hovedschachtet maa föl<re. Anderledes har det sig med
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Over- og Middelbjergets Baand, hvor de sorte Baand, som

ikknn ere 8 a 10 Tommer brede, ofle i Afsynkningen af-

skjære sig aldeles og derfor ikke kan tjene lil Reltesnoer."

Pag. 157 siger han om Gangene, at de „ved indfaldondc död

Middel, saavel i Dybet, som i Udlænkninger, blive saa for-

drummede, ja næsten ukjendelige, og afskaarne, iiden at spörge

Erts; men ved mere Afsynkning igjen kunne aabne sig. Det

er egentlig de sorte og glimmeragtige Baand, som Tindes

mellem Fallbaandene, der ere Aarsager til disse Forandringer,

fornemmelig de förste, da de sidste ere af en mildere Steen-

art og altsaa ei saa skadelige, som dog i nogle Lagter dy-

bere igjen aftager." Disse Optegnelser, der, som det synes,

skrive sig fra Bergmester. Madelung, fremhæve alter flere af

de ovenfor antydede Erfaringer om Baandenes Beskaffenhed

med Hensyn til Ertsforekomsten i Gangene og stemme alde-

les med det der Anförle. At dette sorte Baand, som saale-

des afgav Regelen for Driften for hele Underbjerget, og

sandsynlig er en Hornblændebergart, oftere omtales i Befa-

ringernc, behoves v.el neppe at omtales; man erholder dog

ei der flere Oplysninger, saa de ei blive nödvendige her

at anföres. Man seer kun dera f, ligesom ovenanfört, at

dette Baand aldrig gjorde noget Godt, og at Drifterne sjel-

den förtes ud over samme. 3) Fra Christians Stolls sondre

Mundloch til forbi Armens og Kongens Gruber forekommer

paa Overbjerget et særdeles kiesholdigt Baand almindelig i

Befaringerne over de i denne Strækning liggende Gruber kun

benævnt Kiesbaandet. Nærmere Undersögelser om dette Baands

Rumforholde og Natur mangle aldeles. Det har altid havt

gavnlig Indflydelse paa Gangenes Sölvindhold, og som et

Exempel blandt flere kunne vi betjene os af Deichmanns Be-

skrivelse over Gabe Gottes Grube, der er et af de udförlig-

sle. Gruben er, siger han pag. 243 anlagt paa selve Fall-
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stenen og et Kiesbaand, som stryger med Stenen, hvorved

de oversættende decls smale, deels 2 à 4 Fingre mægtige

Gange ere överfarne og derpaa udlænket mod Öst og Vest,

endog imod Ya Lagter udi det Liggende af Kiesbaandet mod

Vest, og besynderlig, al disse Drumme og Gjænge aldrig har

villet gjort noget Godt udi det Hængende til Öst. Gruben er

opfundet 1661 en 40 Lagter fra Dagen, da man med en

Feldtort til Vest overfoer nogle til Nord indkomne Drum-

mer; antraf 1710 og folgende Aaringer de rige og mægtige

Anbrucher, som fandtes 6 å 8 Lagler i det Liggende af

Kiesbaandet til Vester, hvorved Gruben fik en saadan Vidde,

at man for befryglende Indfald, efter at disse Geschiche paa

en 14 à 15 Lagler afkilede sig, maalte indknibe Stosserne,

og siden gaae under med Feldtorter og Tværslag." Det her

omhandlede Fund var det rigeste det gamle Solvværk havde

at opvise.

Flere Baand af nogen betydelig bekjendl Udstrækning og

gjenkjendte som identiske, og med samme Indvirkning i flere

Gruber, finder jeg ei omtalte» De övrige maa henföres under

Grubernes Local-Beskrivelse, og vedkomme os ei her videre.

Intel mig bekjendt Baand modstrider de anförte Erfarings-

sætninger, ligesaalidet som mig er forekommet noget, der

kunde give Anledning til at opstille nye eller modificere de

fremhævede Egenskaber. Jeg finder det derfor lilstrækkeligt

med de allerede her udhævede Exempler, uden at anföre de

enkelte Grubebefaringer.

§ 3. Vi komme nu alter lilbage til de langt bedre

kjendte Gange, og have at belragle deres Forholde til hin-

anden indbyrdes, der vise flere mærkelige Tilfælde. Ved

den omhandlede tidligere Anledning har jeg vidtlöftigen

omhandlet flere, og kan i disse Tilfælde her være kortere.

Först omhandledes der Forholdet med krydsende Gange, og
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vi fandt, at disse oftest havde til Folge, at Erlsindholdet al-

deles afskares i begge Gano^e, ofte vare Underslclterne indif-

ferente, sjelden og Ivivlsomt fandt vi der den paaberaable

Erfaring for, at Gangene forædlcdes. Ligeledes findes der

Forholdet mellem to nærliggende paralleltstrygcnde Gange

omhandlet, og vi have fundet, at et Vexelforhold, saaledes at

sjelden begge samtidig ere ædle, der rimelig finder Sted.

Det staaer altsaa endnu tilbage at betragle Forholdet mellem

to nærlig-gende Gange, hvoraf den ene er ertsförende, den

anden absolut uheldig eller en saakaldet „Horngang". Oven-

for gjorde vi opmærksom paa, at jo nærmere Gangene vare,

jo mindre var den sölvförende Gangs Ædellied, der derimod

tiltog, naar de atter fjernedes. Hyppigt er ikke dette Til-

fælde, endskjönt det langtfra er sjeldent, saa flere Tilfæ'lde

kunne opvises; men Forholdene ere overalt de samme. Vi

kunne derfor henholde os til det skjönnesle og udförligstc

beskrevne Tilfælde af denne Art, som indtræffer ved Gruben

Blygangen, en af Værkrls dybeste og bedst kjendte Gruber,

hvor Hovedgangen lige fra Dagen til Gesænk ledsagedes af

een à to saadanne Hovedgange. At dette Forhold har megen

Lighed med den af Deichman i foranförte Beskrivelse over

Gruben „Bestandige Liebe" beskrevne „fedtagtige, blaae Leer,"

der altsaa dannede en Art „Horngang", er indlysende, og

herhen maa vel og regnes allehaande Besteg, hvor saadanne

muligens skulle forekomme. Generalbefaring paa Gruben

Blygangen af 15de Oktober 1725 melder: Gangen var 4 å 8

Fingre mæglig og falder slærkt til Syd. I Gesænkels östre

Sloss spores Erts. Gruben har paa nogle Aars Tid været

meget slet, da en paa den nordre Side indkommende Horn-

steen en lang Tid har fortrykt Gangen; men nu har denne

Hornsteen udsat sig med slærkt Dohnlæg til Syd og derfor

liar Hovedgangen igjen aabnel sig. Generalbefaringen af
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3(Jio Januar 1731 siofer ligfelodcs: Gruben er 15G LaoflcrS5

dyb, Gangen 1 à 2 Fingre inægtig uden synlig Erls, yder

dog af og til Skeiderts men lidet mod Udgifterne, da Grube-

drifterrte -her fölges af en Horngang, som nærmer sig mere

og mere til Hoved gruben i Nordsiden og fortrykker samme.

Ved d^nne Befaring blev sandsynligviis Gruben indslillet og

et Kart optoges for at anskueliggjöre dette Forbold af begge

Gange, hvilket Kart ledsages af en meget vidllöftig Beskri-

velse, hvoraf her slial indtages det Hidhenhörende. Gruben

er 152 Lagter dyb. Gangen, der falder til Syd, er i Gesæn-

ket smal, quarlsig og uden Erts. I Nordsiden eller det Lig-

gende fölger en Horngang af V2 Lagters Mæglighed, (mere

og mindre) som fortrykker reent Hovedgangen. Fahlbaandene,

som folge med Driftorne ere nu blevne meget smale forme-

delst den sorte Steens liltatrende Bredde saavel i östre som

i vestre Stoss. Regnet fra Gesænket opad ere Horngangene

overfarede paa folgende Steder. 15 Lagter op er Tværslag

til Nord 8 Lagter langt, der overfarer den anden Horngang

j
Skram, den saakaldle No/dgang er her uden Erts. 22 Lag-

ter op er Tværslag til Nord 8 Lagter langt ind til anden Horn-

gang. 3074. Lagter op er Tværslag til Nord 9 Lagter langt og 3

Lagter ind fra Mundloeh staaer Horngangen. 44 Lagter op er

Tværslag til Nord 5 Lagter langt og herifra omtrent har

Ilovedgangene i mange Aar ei y det noget B( tydeligt afErts.

Nedenfor ere ogsaa med de beskrevne Tværslag til Nord

begge Horngangene overfarn(% hvilke, naar de ere faldne til

hinanden eller have været hinanden nærmest, have fortrykt Nord-

gangene, saa at de ikke have y det synderlig Erls, derirnod

naar de vige fra hinanden, har Nordgangen stedse været ædei,

hvilket har forlioldt sig af og til indlil det nedersle Tvær-

slag, hvor den 2den Horngang var med Stenens Strygende

bleven borte. 57 Lagter op er Tværslag til Nord 25 Lag-
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lor langt. Foran i dolle Tværslag viser sig den Iste Horn-

gang. 80 V2 Laglcr op er Tværslag til Nord 12^2 Lagter

langt og 5 Lagter ind staaer i Fyrsten en anlöben Gang

paa sondre Side af 2den Horngang, hvorpaa vestenfor er

gjort Forsög, men den befandtes uden Erts. 97 V2 Lagter

op fölger Grubens Liggende Horngangen, som er meget

klöftig, hvorfor her nogle Bergfæster ere igjensatte. 110

Lagter op er Tværslag til Nord 24 Lagter og kaldet de

gamle Lemmerne. Ved dette Tværslag er förste Horngang

kommet ind til Hovedgangen i Nordsiden og fölger den ned

efter Skakten; men ovenfor staaer den ude til Nord og

i m el le m denne og Gruben staaer Erts, som med Zu-

führung bliver til Slutning medtaget. — Dette her vidtlöftig

beskrevne Forhold forekommer mig fremdeles at staae i no-

gen Relation til Undersletter og krydsende Gange, hvor

•Phænomenerne vel vare noget modificerede, men dog i Ho-

vedsagen de samme ^ og som vi fandt hyppigst havde en

skadelig Ind virkning paa Sölvdannelsen.

§ 4. Efter saaledes at have betragtet Gange og Baand

for sig saavel enkelte som i deres Relationer til de eensar-

tede, forsaavidt nogenlunde sikkre Erfaringer haves, (vi faae

siden Leilighcd til at omtale nogle Sagn og Relationer, der

muligens dog kunne være af Interesse og Opmærksomhed

værdige) komme vi endelig til at omhandle de Erfaringer,

man ere i Besiddelse af med Hensyn til Gangens og Baan-

denes indbyrdes Forhold i Relation til hinanden. Heraf have

vi forhen gjort opmærksom paa, at som Betingelse for Sol-

vets Forekomst i Gangene staaer 1) Bestanddelenes störst

mulige Forskjellighed imellem Gang og Baand, 2) Baandenes

Textur og mindst mulige Tæthed, 3} Baandets Ertsrigdom,

Herved kommer rimelig den under Nr. 2 omhandlede Egen-

skab i væsendig Betragtning, saa at rene, ublandede Kiesmas-

VH. 2 L
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ser — hvor saadanne skulde forefindes — der bürde danne de

fordeelagtigsle Oinslændighed^r, dog muligens paa Grund af

deres Tælhed og Saminenhæng ei vilde svare til Formodnin-

gen. Bcrgarlcns Tilstedeværelse synes saaledes at være en

nödvendig Betingelse, og en jevn Fordeling af Ertsmassen

i Baandenc bliver ved Definitionen over, hvad et Fahlbaand

er, som jeg forrige Gang gjorde opraærksom paa, nödvendig

at tage Hensyn til. Jeg anförte ogsaa der flere Kiesansam-

linger i Baandene, hvilke kunne Ijene til Styrke for denne

Bemærkning. Især lör jeg tilbagekalde i Erindringen de niær-

kelige Forholde ved Gruben Verlohrne Sohn, som der om-

stændelig er-e fortalte. 4) Forholdet mellem Baandets og

Gangens Mæglighed. Professor Hausman udlrykkcr Forhol-

det saaledes. „Ofte har en Gang en meget ringe Mæglighed

der, hvor den forer rige Erlse, og ud vider sig paa Steder,

hvor kun saakaldte Gangarter forefindes. Altsaa staaer og--

saa her i alle Maader Gangenes Mæglighed i et omvendt

Fori. old Ul deres Ædellied, hvilket Phænomen man saa hyp-

pigen forefinder." Direktör 0. Henkel, hvis Afiiandling ei

haves ved Haanden, udtrykker sig paa det ovenciterede Sted

hos Thaarup omtrent saaledes. Ofte blive Gangene uheldige,

fordi de erholde en for stor Mæglighed, der ei slaae i For-

hold til Baandenes Kraft, hvilket vel bliver det Rette. Det

er fölgelig Gangens Mæglighed i Forhold til Baandenes

Ertsindhold, deltes Fordeling i Baandene og ôisses Textur

snarere end til Baandets Mæglighed, som her skulde afhand-

ies. Desværrc mangle vi næsten aldeles Maal og Talslörrel-

ser for at kunne opslille Forholdet, ligesom og.^aa Observa-

tioner over Baandene; men Faetum er oftere eontasterel,

nemlig al en Gang, der tiltager i Mæglighed, vil om den for-

hen var erlsförende, labe denne Egenskab. En almindelig

Erfarenhed lærer, siger Deiehman 1. c. p. 167, «at der i
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tynde og- kleinlige Gange findes næslen allid rigcre Ertser

end i de mægtige." Der existerer fölgclig et Maximum for

Gangens Mægtighed, som sölvförende, der varierer efter for-

haandenværende Oinslændigheder endog i een og sainnæ

Grube, og en mægtig Gang er derfor ei under alle Omslæn-

digheder det samme som en holdig og forhaabiiingsfuld Gang.

Angaaende Gangenes Mægtighed paa Kongsberg' i Alminde-

lighed, da höre de til de overmaade smale, 8 à 10 Tommer

bliver vel det almindeligste. Den mægtigste Gang jeg har

fundet omtalt er Hertug Ulriks paa Underbjerget, der ved en

Befaring den 2den December 1756 opgives til 4 Lagtor.

Det er dog rimeligt, at her ei menes een Gang, men flere

parallellslrygende og nærliggende Gange, der afbyggedes i

een Drift. De smaleste Gange ere ofte neppe mægtigere end

et Haarsbred, og dog overmaade rige. Om Baandenes Bredde,

der her som viist er af mindre Vigtighed, savnes Opgaver,

dog er den omtrentlig angivet paa Boecks Siluationskart

(Magz. for Nalurv. B. 0, hvor den kan efter^^ees. 53 Dyb-

den.' At Dybden under Dagen skulde have Indflydelse paa

Ertsindholdet, er en gammel Paasland. Det er bekjendt, at

Berghauplmand Schlanbusch ved sin Ankomst til Værket fandt

de fleste og dybesle Gruber indstillede, fordi Ertsen, som der

siges, i disse nordiske Gange ei sætter mod Dybet som i

Tydskland. Schlanbusch beviste da rigtignok denne Sætnings

Ugrund dengang og optog med Held de indstillede Gruber,

ligesom det blev besluttet, at den dybeste Grube Segen Gottes

skulde drives for i saa Henseende at tjene Fremtiden til Er-

faring, eller som det hedder, for at erfare det rette Erlsdyb,

og dog melder Deichman 1. c. p. 1G2: „Med alt delte viser

dog denne Grube i sit Dybeste ædle og ganske smukke An-

brucher, som gjör Sagen „Cnemlig Grubcns Indstillelse)"

Ivivlraadig. ISogle af de erfarne Bergmænd have villet an-
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iTiærke, at de fleste Gruber i delte Slrög ikke have viist sig

saa g-avmilde under SloHon „(Underbjergets Hovedstol)" eller

efter at de have passeret Bergfoden, som ovenfor og paa

andre Steder er iagttaget, at Gangene i det midterste Dyb

af 80 til 100 Lagter, ere niægligst og meest ædle. Dog

har denne Grube viist det som er tverlimod, som forhen an-

fört. Ikke desmindre ere dog adskillige Gruber andensteds

indslillede, omendskjönt i forhaabentlige Anbrucher paa

mindre eller af lige Dybhed med denne." Professor Haus-

man udelader sig herom saaledes: yJ{ongsbergergangenes

Mæglighed varierer ogsaa efter de forskjellige Dybder, idet

de ere smalest i de övre Dybder, i midlere Dybder ere de

mægtigst og i end större Dybder — der i nogle Gruber ere

kjendte indtil halvtredie Hundrede Lagter — igjen pleie at

aftage." Uanseet det Usikkre i disse Opgaver, det theoreti-

ske Anströg de besidde, og det lidet Rimelige i, at Mæg-

tigheden, (vel egentlig Ædelheden), skulde rette sig efter

Fjeldets nuværende Overflades Beliggenhed, der neppe kan

være den oprindelige, vover jeg dog ei at benægte deres

Rigtighed, deels paa Grund af deres Ælde, deels ogsaa fordi

man af Direktör Henckels citerede Opsats seer, at det til

alle endog de sildigste Tider har tjent til Regel for Skjærp-

iiingen. En funden Anviisning bearbeidedes allid til 20 Lag-

lers Dyb; viste den ei der Spor til Forbedring, og overlig-

gende Drifter vare uden Held förte fra Skakten saavel

over Baandene som i Feldt, blev den indstillet; men sjelden

forlodes den tidligere, hvor lidet lovende end Anviisningen

var. Stort Værd har dog Observationen neppe, hvad Maulet

angaaer; Ihi Deichmann gjör ganske rigtig opmærksom paa,

at Erfaringen fra Segen Gottes Grube modsiger Regelen;

heller ikke finder jeg nogen bestemt Grube nogensteds paa-

i)eraabt, som kunne tjene til Exempel.
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§ 5. Disse vare, saavidt mig bokjendle, de Erfaring-cr,

man hidiiuUil ere i Besiddelse af om Solvcls Forekomst paa

Kono^sberg. Deicliman 1. c. p. 165 og 166 sifrer: „Man kan

altsaa antao^e for en temmelig VisJjed, at Gangene skylde

deres Fruglbarhed til de Baand, eller Hængende oo^ Liß-ffende,

som indeslulte Gangenes Ædelhed; fölgelig at det er Fallerne

eller Fallbaandene ved dette Værk, som indeholde den frugt-

bringende Materie til de rige Erlser og Metaller potentialiter

eller aclualiter, om man saa maa tale, og som meddeles samme

til Gangene igjennem de forbemeldte Sletter og Flötsklöfter

„(Skiktaflösningerne?)" og aabne Ridser. Disse Griindevner

og metalförende Materie maae derudi „(Baandene)" være ad-

spredte i ukjendclige Dele, da man ikke med Öiet kan skjelne,

og neppe ved chymiske Haandgreb bringe dem for Lyset,

Foruden disse Fallbaands foranderlige Stecnart fra selve

Bergarten, og ligesom viser sig, om man saa maa lale, mi-

neraliserede, saa finder man og, at Fallarterne tilligemed

deres Mineralier kjendeligen have trukket sig ind i Gangar-

terne paa sine Steder; men det som Mere er: Erts er og

Metaller fin des ofte udenfor og ved Siden a f Gan-

gen paa en Tid, den selv Intet indeholder. Man har endog

Prover paa at baade Erts og Metaller i Klofter og Sletter af-

sides fra Gangen paa nogen Distance, hvor man ikke

havde mindste Tegn til nogen Gangart, har været antruffel."

Jeg anförer her disse Ord for at vise, hvor naturlig og rime-

lig den Tanke er, som jeg ovenfor fremsatte, at Gangen kun

er det secundaire Leiested for Sölvet, og at det oprindelige

maa soges i Fahlbaandene, saa at den allerede saa tidlig har

paatvunget sig, og saa tydelig er bleven fremsat. Dernæst frem-

hæves her adskillige Facta, som jeg ei andensleds harhavt Anled-

ning til at omtale, og som jeg derfor har tilladt mig at udhæve.

Anlage vi altsaa Baandene for Sölvets oprindelige Leie-
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sled, da seer man letteiig-, at Ertsdannelsen i Baandene og

Erlsenes Fordeling" sammesteds egentlig udgjör det Spörgs-

maal, af hvis Besvarelse det for nærværende er afhængigt,

om man for Driflerne paa Kongsberg kan lægge nogen be-

stemt og begründet Plan, eller forud nogenlunde bestemme

Sandsynligbeden for deres Lonneværdighed. Desværre mangle

vi, som för bemærket, derom næsten al Underretning. Drt

bliver vel ogsaa nærmest Gjenstand for en fuldstændig

geognostisk Undersögelse af Kongsbergs Omegn, men selv

en saadan mangle vi — et Savn der dog muligens snart tor

blive afhjulpet. — Snarere skulde man herom vente og söge

Underretninger fra Modum; men baade Drifterne sammesteds,

der dog föres paa Baandene, saavelsom de Beskrivelser, der

haves derfra, vise, at man derom og der svæver i den störste

Uvished og Usikkerhed. Vi vide imidlertid, at man paa Mo-

dum lige til de sildigste Tider — da nye Anskuelser der

synes at have gjort sig gjeldende uden at noget afgjörende

Beviis derfor endnu er præsteret — antog Ertsdannelsen for

superficiell og bestemte nok ogsaa der Dybet til 10 à 12

Lagler. En saadan superficiell Dannelse i staaende Skikter

er vanskelig at forstaae, men synes at være mulig, hvor en

yngre bedækkende Formation kan paavises at have været til-

stede. Hverken ved Modum eller Kongsberg mangle aldeles

Grunde til at antage et saadant Forhold. Paa begge Sleder

er Christiania Kalk- og Leerskiferformation m. m. ei langt

fjernet, paa begge Sleder naaer denne Formation op til be-

tydelige Iloidor, der langt overstige Grubelidernes. Paa

Kongsberg ere de for Overgangsformalionen saa karakteri-

stiske Gronsteens (Aphanit) og Porphyrgange (Bhombepor-

pjiyren) ei sjeldne; men disse Spor ere dog for utydelige til,

at jeg derom vover al have nogen Mening; imidlertid vare

i\c dog lilstræ^kkelige li!, at jeg ei vovede at modsigc Riglig-



Om Ertsleiestederne paa Kongsberg. 167

heden af, at Dybden under Dagfladen kunne tillægges nogen

Betydning. Erfaringen fra gauîle Sogen Gottes Grube er dog

tilstrækkelig for Kongsberger-Bergmanden til at vide, at det

lönnende Dyb der i alle Fald er saa stort under heldige

Otnstændigheder, at det overskrider de Grændser, han efter

al Formodning nogensinde kan vente at naae med sine Gru-

ber imod Dybet. Det andet Sporgsmaal bliver, i hvad Form,

gedigent eller forerlset eller oplöst, forekommer Sölvet i

Baandene. Vi have seet, at man ei engang med Bestemthed

kjender Fahlbaandenes Gehalt, langt mindre vide vi altsaa til

delte Spörgsmaals Besvarelse, ligesaalidet som man kjender

alle mulgens i Fahlbaandene forekommende Metaller. Dog

herom maaskee Mere senere ved given Anledning. Erindre

vi os nu det mærkelige Factum, at Gangene ei holde Solv

udenfor Baandene, og den ei lilfulde beviste Paasland, at

Baandene derimod overalt holde mindst % Lod SöIv pr.

Centner, saa bliver det visseligen lettest at antage et For-

hold som det af Dcichman opstillede» Vi maa fölgelig an-

tage, at Solvpartiklerne have bevæget sig gjennem de faste

Masser i Retningen mod nærmeste Gang og der concentreret

sig. I hvad Form Sölvet var, for at en saadan Bevægelse

skulde kunne finde Sted, om i fast Form eller oplöst kunne

vi altsaa ei nu bestemme; men den i den senere Tid paaviste

slærke Oviksölvgehalt for det gedigne Solv i Gangene vil,

hvis og Qviksölvet kan paavises i Baandene, rimelig her ei

være uden Betydning. I ethvert Tilfælde, endog om Sölvet

forekommer i smaa Dele som Svovlsölv eller gedigent, og

som saadant har været underkastet Flytning, er det en skjön

Observalion, at Texturen af Baandene, nemlig de, der levere

de fleste Aabninger og altsaa sætte mindst Modstand mod

Bevægelsen, ere de meest haabefulde. At Forholdet er et

simpelt mekanisk, er vistnok ei min Mening; men for Nær^
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værende er det sikkrest og tilstrækkeligt at betrag le det

saalcdes. Som en Folge af denne Betraglningsrnaade bliver

det allsaa, hvad vel og under andre Oinstændiglieder stedse

bliver del rimeligste, nödvendigt at anläge, at Bevægelsen

er foregaaet langs med og imellem Baandenes Skiktdader

og aldrig paa tvers af samme, med mindre gjennemsætlende

Klöfter og Undersletter muligen skulle have dannet en Canal

i denne Retning, og er det paa denne Maade vi kunne for-

klare os det vistnok sjeldne Tilfælde, at de kunne forædle

Gangene. Det af Deichman udhævede og oftere forekom-

mende Factum, at Skiktaflösningerne og Klöfler i Gangenes

Nærhed kunne være aldeles fyldle med Solv — det saakaldte

Fladbröd — beviser yderligere Antagelsens Rigtighed.

De Metaller, der ere underkastcde denne Flytning, ere i

Særdeleshed Zinkblænden, Blyglandsen og Sölvet Csaavel ge-

digent som Svovlsölvel?} og en Kraft maa fölgelig være

tilstede, der bevirker denne Bevægelse. Der kan efter det

Ovenstaaende ei være nogen Tvivl om, at denne Kraft har

sin Oprindelse fra Contaclen mellem Baand og Gang: og her

er igjen den mærkelige Erfaring, at jo större Contrasten er

mellem disses indbyrdes Beslanddele, deslo virksommere og

större er denne Kraft. Saalænge demie Krafts egentlige

Natur og Væsen ei er bekjendt, eller med andre Ord, saa-

længe man ei vover at benævne den og anvise den sin Plads

mellem kjendte Naturkræfter, kunne flere viglige Spörgsmaal

f. Ex. om Texturforholdenes Indflydelse neppe tilfredsstillende

afgjöres — jeg vover imidlertid ikke herpaa, og det maa her

være os nok at paavise Kraftens Tilværelse, og hvorfra den

sandsynlig har sin Oprindelse. For den praktiske Bergmand

er det af Vigtighed al vide, at denne Kraft synes lettest at

sætte Blænden og Blyglandsen i Bevæ^gelse. Da vi have seet,

at Bergarterne gjörc Modsland mod Bevægclsen, allsaa mod
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Kraftens Virkning, maa vi anläge denne at være störst i

Beröringsfladen inellem Gang og Baaiid, og efterhaandcn

aftage i Forhold til Afstanden fra denne Fladc. Hermed

stennner ogsaa det udenfor Gangene, dog i deres Nærhed, i

Baandene fundne Solv. Enhver Gang har fölgelig et vist

Terrain, hvorfra den kan forsyne sig, eller hvilket er det

samme: Gangen kan aldrig erholde mere Solv end der op-

rindelig existerede i Baandene inden dens Omraade; fölgelig

kan en mæglig Gang — da kun Beröringsfladen har Indfly-

delse paa Kraftens Störreise — ei være rigere end en smal,

saalænge denae sidste kun har Capacilet eller Rum nok for

alt det Solv, der findes i dens Omraade, men maa snarere

ansees for fattigere, saasoin Masserne, i Hovedsagen de satinne,

ere fordeelle paa et större Rum og saaledes mindre concen-

trerede. Saaledes forstaae vi ogsaa nogenlunde den Erfaring,

at Gangene kunne blive for mægtige, og erholde en Grund

niere til at benægte Rigligheden af den saakaldte Erfaring,

at krydsende Gange skulle være rigest i Krydset. Denne

Omstændighed synes ogsaa nogenlunde at forklare det Yex-

lingsforhold, der synes at finde Sted mellem tvende nærlig-

gende og paralleltstrygende Gange; thi de kunne ei tilsam-

men holde mere end, hvad hver enkelt for sig under samme

Oinstændigheder havde erholdt; de maa saa at sige dele

mellem sig en bestemt given Masse, og denne vil da ansamle

sig i den af den, hvor den mindste Modsland bydes Bevæ-

gelsen. Vel kunde man anläge, at Kraften forögedes, hvor

tvende saadanne Gange krydsedcs eller lobe jevnsides, men

de indskrænke aabenbare hinandens Terrain langt betydeligere;

og ingen Kraft synes at være tilstrækkelig til at hente Mere

end der er at lage. Hvor faae Gange findes i Nærheden,

som paa Kongsberg sjeldnere er Tilfældet, vil vel et ved

den forögede Kraft udvidet Terrain kunne bevirke en For-

L 2
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ög^else i Melalinasserne, der kan have givet Anledning lil at

opstille Regelen om de krydsende Gange; men et saadant

muligt Tiirælde maa da bedönirnes efter de da forliaanden-

værende Omslændighedcr. At dette forholder sig saaledos

vil senere blive end mere indlyscnde. At en virkelig og in-

tim Berörelse mellem Gang og Baand er fornöden for at til-

veiebringe den virkende Kraft, det beviser forudon flere an-

förte Omstændiglu^der især det af Deichman udhævede Exem-

pel fra Gruben, Bestandige Liebe, der blev uholdig, „da en

fedtagtig, blaa Leerart gjorde Skillerum mellem Gang og

Baand." Saalængc Kraften ei er nærmere bestemt, kunne vi

vel ei sige, at Horngangene sætte en Grændse for dens

Virkeevne, hvilket dog bliver det rimeligste; men deres Tæt-

hed gjör i alle Fald, at IVIetallerne ei kunne komme igjen-

nom; med andre Ord: de indskrænke Gangenes Terrain, altsaa

deres Ertsindhold. Særdeles skjön bliver i denne Henseende

Erfaringen fra Gruben Blygangen, hvor vi saa, at Ertsindhol-

det aftog i samme Forhold som Horngangen nærmede sig

Grubegangen, d. v. s. i samme Forhold som Terrainet ind-

skrænkedes. Da imidlertid ingen saadan Horngang fandtes

paa Grubens Sydside, var Virksomheden der uforstyrret og

Gruben fölgelig ikke aldeles udrivværdig. Man kan saaledes

lettelig forklare, det af Deichman 1. c. p. 165 fremhævede

Factum „at Gangene undertiden ere ædle i det Lig-

gende, eller Hængende, og tværtom döve paa een

a f Siderne." Skjönt jeg ingen Grube kjender, hvor et saa-

dant Factum er paaviist, tvivler jeg dog ei paa, at det endog

hyppig er Tilfældet. At et muligt forekommende Besteg vil

have samme Virkning, er temnielig indlysende. Hvad nu Un-

dersletter og Klöfter angaaer, da synes de at hindre Kraften

i at naae videre, i alle Fald synes de mægtigere at maatte

være fyldte for al tilstede en Gjenncmgang for Melaldelene,
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ganske lynde synes al burde forvolde mindre Hindringer i

begge Henseender. Ere de fyldte, ville de l»yppigst forholde

sig som Horngange; dog vil det her komme an paa det Ma-

teriales BeskalTenhed, der udfylder dem. Deres Retning maa

og have Indflydelse. Jo mere de slryge med Baandene, desto

mere Ligbed erholde de med Skiklaflösningerne, og blive

saa at sige indifferente; jo mere de nærme sig Gangene i

Strög, destomere Ligbed erholde de med Horngangène; at begge

Arter ved i Fald at gjennemskjære Baandene der aabne nye

Canaler for de paavirkede Metaldele, troer jeg nok at kunne

antage. Man vil saaledes lellelig forstaae, hvorfor de Erfa-

ringer, vi have erholdt om Sletterne, ere saa modsigende,

men at vi vistnok ogsaa forhen traf det Rigtige, naar man i

Almindelighed maa ansee dem for skadelige.

Man seer saaledes, at man paa Kongsberg ikke er i Be-

siddelse af en eneste, offentlig vedkjendt Erfaring, der ei

paa det smukkeste stemmer med denne Antagelse. Jeg for-

moder, at ligesom Theorien og Erfaringen her kunne tjene

til gjensidig Bestyrkelse, denne ogsaa vil kunne afgive et

Middel til Bedömmelsen af mange Sagn og simple Paastandes

Rigtighed, dem jeg har havt liden eller ingen Anledning til

at blive bekjendt med, men som sjelden ved noget i Gang-

værende Bergværk af nogen Betydenhed savnes, og som

Hörensagen gaae i Arv fra Mnnd til Mand.

Man kunde fremdeles opkaste det Spörgsmaal, hvorfor

Solvet findes hyppigst inde i Gangen, du dog Kraften har

sin Oprindelse fra OverHaden. Dette maa naturlig finde sin

Grund i, at Gangen er lige virksom paa begge Sider, saa-

vel i Hængende som Liggende, hvilke indbyrdes paavirke

hinanden. Endelig synes det ofte opkastede Spörgsmaal, „om

Solvet voxer i Gangen, det vil sige, om Sölvdannelsen frem-

deles fortsættes," at maatle besvares bekræftende, forsaavidt
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Baandel ci er aldeles afsölvel, da jo alle Beliiigel.ser synli>en

eiidnu ere tilstede.

Om F a h lb a a 11 d e n e.

Vi have ved fore^i^aaeiide Anlednin(jer seet, hvorlidet

man overhovedet kjender til disse Leiesteder, som bcnævnes

Fahlbaand, men desto viktigere maa det da ogsaa efler det

der Fremhævede være, at see dette Lidet samlet, og jeg har

derfor forsöi^t en saadan Samlen. Hr. Direkleur Böbert siger

i sin Afhandling over Modums Blanfarveværk i Nyt Mag. for

Naturv. 5te B. Isle Hefte pag. 20: „Jeg har aldrig kunnet

afholde mig fra den Forestilling, at Fahlbaandene i visse

Maader afgive et Billede pan Dannelsen af et Leie, der halv-

veis er afbrudt og forhindret i sin Udvikling. Det synes, som

om Materialet til disse Erlsbaand ikke har havt Tid nok til

at concentreres paa et mere indskrænket Kum. Bestræbelsen

efter en saadan Concentration var forhaanden mellem de en-

kelte Ertsparlikler som Folge af deres gjensidige Altraction;

tnechaniske Hindringer turde imidlertid have afbrudt Fulden-

delsen af denne Ansamlingsproces; derfor nu den adspredlc

Forekomst af enkelte Metaldele i en paa sine Steder næsten

200 Lagter bred Zone, ,.(saa bred er den vistnok aldrig paa

Kongsberg)" isledelfor et manoe Gange smalere, men rigere

Leie. For denne Anskuelses Rioiighed taler et mærkvær-

digt Phænomen ved Modums Kobollbaand. Overalt nemlig,

hvor de forhen omtaltes rigere Erlslag findes, er det en tem-

melig constant Erfaring, al dv. omgivende Skikler ere næ-

sten ganske nden Erts, medens derimod en regelmæssig om-

endskjönt sparsom Fordeling af Erlsdelene igjennem alle

Skikter finder Sted der, hvor ingen rigere Lag ere for Haan-

den. Detl(^ Forhold maa dog vel synes tydeligen al hentyde
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paa, at allerede disse ringe, underordnede og lil visse Skikler

bundne Erlsansiinilinger have uiulcirngel Nnhoirkiklerne deres

Metalgehalt og- eoncenlreret i\ci\ paa et enkelt Sted." Disse

Bemærkninger afgive et ret godt og brnghart Billede afFahl-

baandene, men del er langtfra lydeligt, hvilke Kræfler der

ere eller vare virksomme ved Dannelsen, og paa hvad Älaade

de have virket. De Spörgsmaale, vi allsaa have at löse, blive:

1) hvilke Metaller charaklerisere sig som Fahlbaandserlser?

2) hvorledes og hvor forekonune de i Baandene?

Fahlbaandsertserneere, deri erealle enige, Jernkies ogMag-

nelkies i störst, aldeles overveiende Mængde, Kobberkies, sprag-

let Kobbererts, Zinkblænde, nikkelholdig ]\1agnetkiesC?3 Kob-

berglands, Malachit, Kobbergrönl, — de fire s'ukic kun under-

ordnet, — Blyglands, KoboUglands, Koboilblomster og Kobollbe-

slag, samt Arsenikkies. Delte ere Fahlbaand.smtHallerne, hvoraf

nogle paa enkelte Sleder forekomme hyppigere end paa an-

dre, men dog allevegne spores. Andre Metaller og Minera-

lier maae vel henföres til Bergartens almindelige Bestanddele.

Fahlbaandsertserne ere allsaa alle eller hovedsageligen Svovl-

metaller især Svovljern, paa Modum tillige Arsenikerlser. At

Fahlbaandene ere visse Skikler af selve Bergarten, der ere

imprægnerede med disse Metaller i slörre eller mindre Grad,

antager jeg" for bekjendt. Det er allsaa denne Imprægneren,

der gjör Skikterne lil Fahlbaand, og vi have at undersöge,

i hvad Grad og i hvilken Udslrækning denne Imprægneren

finder Sted. Vi have forhen opregnet de Bergarler, hvoraf

Baandene beslaaer; som Fahlbaand have de en Udslrækning

i Længden af flere Mile; den störste Mægtighed opgives af

Hr. Böbert ovenfor. Deres Udslrækning som saadanne mod

Dybet er fuldkommen ubekjendt; paa Kongsberg kjende vi

dem til circa 250 Lagter; dog var, som vi forhen saae, saa-

vel der som paa Modum en almindelig Troe, at de ei naacde
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noget synderliorl Dyb og al allsaa i del Hele laget Metaldan-

nelsen er at betrakte som superficiel. Men inden disse Grænd-

ser ere disse Skikter ingenlunde allevegne Fahlhaand. Hr.

Böbert siger 1. c. p. 13 § 4. „Sjelden findes nogelsomlielst

Erlsleiesled fril for uholdige Partier, uholdige mellendiggende

Steenlag eller deslige; hvor meget mere maa da ikke detle

være Tilfældet med et Leiested, hvis Erls ikkun adspredt og

sparsomt optræder mellem Skiklerne paa store Slrækninger.

De uholdige Mellemparlier ere her undertiden meget betyde-

lige, saa at man har behovet flere Aar til at bortrydde dem.

Hvor disse Masser bestaae af den egentlige Baandsleen, for-

svinder Ertsen efterhaandcn og indfinder sig igjen paa samme

Maade," Især er det mærkeligt, at detle Forhold, der finder

Sted saavel efter Fald som Strög, dog synes at slaae i et

Forhold til Overfladens eller Dagfladens Beliggenhed. Herom

iidtrykker Böbert sig pag. 14 saaledes: „De uholdige Masser

findes ligesaavel paa som i Baandmassen", og lidt nedenfor:

„Disse unyttige Partier have givet den förste Anledning til

hiin omtalte Mening om Ertsejis rinu^e Dyb; tlii efler faa

Lagters Afsænkning kom man næsten stedse til et saadant

Partie" og pag. 11 siger han „at man engang paa Modum

ansaae det som en fast Regel, at Ertsindholdet ophörte om-

trent i 8 Lagters Dyb, idet man i denne oo; hist og her i

endnu ringere Afsland fra Overfladen sædvanligviis antraf

uholdig Bjergmasse." Denne Eifaring, som ei kan benægles,

er hoist mærkelig, især da den overalt visle sig i et saa stort

Feldl, som det, der afby^ges paa Modum. Lad saa være, at

der nedenunder atter findes Erts, gives saaledes end ikke no-

get fuldstændigt Beviis, gjör den det dog rimeligl, at man

noget modificeret maa anläge dem ældre Anskuelse om en

superficiel Dannelse — dog herom senere. — Vi have oven-

for seet, al Hr. Böbert anseer Metallerne som Lag paa en
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Maade, naar liaii siger, at de oplræde mellom Skiklerne. Pag-.

14 udlrykker han sig eiidiiu bestemtere , naar han siger:

„Foruden Mellemkomsten af disse större uheldige Lag finder

i mindre Maalestok en stadig Afvexling Sted af ertsholdigc

og uheldige Partier, hvorhos de sidste endog ere overveiende.

Samtlige Erlsparlier pleie at hænge sammen indbyrdes baade

efler Baandets Strog, Fald og Ma'gtighed eller Bredde, saa

at man kan lænke sig det hele Ertsleiested sammensat slri-

beviis af uregelmæssigc, uheldige Stykker og ertsförende Par-

tier." Jeg skulde være meget villig til at anläge dette For-

hold, men Sagen er nok, at man aldeles Intet veed med

Sikkerhed herom. Professor C. F. Naumann siger herom i

sine Bey träge zur Kenntniss Norwegens 1 Th. p. 8: „at

Glandskobolt og Kohollblomslrr tilligeined Hornblænde ofte ere

sammenlrængte i smaa, gangförmige flasser." Hermed har han

rimeligviis ei mceiit Forholdet i sin Almindelighed, som Mange

have antaget, hvilket har givet Anledning til at fremstille

Forekoinsten gangarlig, Iverlimod, hvad Ur. BöbcM't anförer;

og selv dennes Talen om i\heglighe(lcn eller Bredden giver

hertil Anledning, saa han rimeligviis ei selv har været ganske

paa det Bene. Vi maa fölgelig anläge, at Gangforekomsten

dog ogsaa idelmindste underordnet anlræffes, fornemmelig

paa Ridser og Klofler, saakaldle Undersletter. De omtalte

store uheldige Partier inden Krislaget mantte vække Opmæ^k-

somhcd og give Anledning til at eflerlænke Aarsagerne til

deres Forekomst, forsa a vidt de ikke paaviseligen vare senere

og fremmede Masser; almindelig sögtes (Um i Baandstenenes

Beskaffenhed, der kunne <>jöre den mindre skikket for Erts-

dannelsen, saaledes ogsaa Hr. Bobert; pag. 14 siger han

derfor: „Hvor disse „(uheldige)" Masser beslaae af egentlig

Baandsleen, forsvinder Erlsen eft«'rhaanden og indfinder sig

igjen paa samme Maade, hvilket især finder Sted, naarSteen-

^(LiBRAPV



176 C. II. Langberg

arteil er megci quarlsrig, eller naar den beslaaer af en graa-

agtig Glimmer. Derimod danner, som allerede tidligere an-

niærket, den sorte Glimmer ganske isolerede, hvorvel re-

gelrette Parlier i Baandmassen, og afskjærer Ertsföringen

uden Overgang". Denne Sætning er desværre hoist utydelig;

man seer ei enten de forste Tilfælde bctragles som heldige,

hvilket man ledes til at anläge af Modsælningen den sorte

Glimmer, eller, hvad der er rimeligst, at alle ere uheldige.

Denne Glimm(;r nævner han pag. 2 ved Opregningen af Berg-

arterne saaledes: „en sort, grovbladet Glifnmer, der ofte læg-

ger sig imellem de övrige Skikler som ganske skarpt afson-

drede, mere eller mindre mægiige Lag, men delte dog allid

i fuldkommen OvereensslemmeLse ined den paa Stedet her-

skende Skiklningsregel." Men saalænge det er et uimodsige-

ligt Factum, som Hr. Böbert selv pna sidslnævnle Pagina

udhæver at „imcllem Baandstenen og Sideslenon er ingen

væsenllig Forskjel at bemærke," maa der vel være en anden

Grund til, al Ertsen kun oplræder i enkelte af disse Lag, især

da selv disse, ja eet og- det samme Lag, som Hr. Böbert selv

paa flere af de cilerede Sleder anmærker, uden nogen synlig

Forandring i sin Sammensælning forovrigt snart holder Erts,

snart ikke, hvilket han yderligere pag. 27 anmærker. „Under-

tiden rykker den erlsförende Strækning, d. e. Fahlbaandet, til

Siden ind i Naboskiklerne, men kan længere hen igjen flytte

ind mellem de oprindelige Strö'^'-paralleler." Fremdeles pag. 26:

„Fra Erlsleiestederne adskille Fahlbaandene sig ved ualmindelig

Mæglighed, videre derved, at de efter en betydelig Udvidelse

ofte pludselig sammenknibes til faa Lagler, samt at de slet

ikke danne nogen parallel concentrerel Ertsmasse eller en fra

Sideslenen forskjellig Bjergmasse imellem Skiktcrne, men at

de ikkun bestaae af et vist Antal Skikler af selve Grundfjel-

del. der sparsomt ere imprægneredc med Ertspartikler. Denne
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Iinprægneriiifr ophöror ofte paa visse Slrög i el Parti Skikler

otr indfiiKJer sig dercftrr ig^.jen, — en Forsvinden og Tilbage-

veiiden af Erlsdelene, livoraf ilen nysherorte Indknibning og

Udvidelsc af Baandene resul leror, og hvorved man ei niaa

tænke sig nogen Udkiling ellcT Udvidelse af en egentlig

Erlsmasse imellem beslemle Skikler." Vi nodes saaledes til

at socro Oprindelsen til denne YexliMi i Forholde iiafhængige

af Baandslenens Beskaffenhed i det Slore belraglet, og i saa

Henseende er der virkelig nyligen opstillet en nye Mening,

der har Meget for sig. Da imidlertid denne Anskuelse er en

anden Mands Eiendoin, som derom endnu Intet har ladet

offenlliggjöre, er jeg, der heller ikke er synderlig bekjendt

med samme, uberettiget til derom al udlale mig; kun saame-

gcl lör jeg vel sige, at han söger Grunden til Ertsforekom-

slen, allsaa til Fahlbaandets Tilværelse, i Bergarlernes eller

Skikteriies Stilling til hinanden, og al det hovedsageligen er

Hornblændeskiklerne, der her vise sig virksomme. Paafaldende

bliver her Professor Hausmaus Udsagn i Reise durch Skan-

dinavien 2ler Theil pag. 84 og 85, naar han siger. „Her-

fra „(nemlig fra Kongssaugene)"^ besiege vi den steile skov-

bevoxte Fjeldlid eller Aas, paa hvilken i en betydelig Höide

Koboltgruberne ere beliggende. Bergarten er her fremdeles

Gliunnerskifer, der i Kobollleiestedets Nærhed optager Horn-

blænde." Det er heraf tydelig nok, at ogsaa denne flittige

og nöiaglige Observator ahnede en bestemt Relation mellem

Hornblændens Optræden og Ertsforekomsten. Længere nede

paa sannne Sted forekommer aller disse mærkelige Ord „Leie-

stedet, der staaer aldeles paa Hovedet, (»r i sit Udgaaende i

Gjennemsnit fire Lagler mægligl, men bliver hist og her,

især hvor Sideslenen optager meget Hornblænde, hvilken

Blanding Bergmanden kalder det sorte Baand, sammen-

trykl." Vi have ovenfor seel, at dette sorte Baand ogsaa

VH. 2 M
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paa Kongsberg afgav Regelen for Driflerne paa hele Under-

berget og heller aldrig savnedes paa Overberget. Her gjor

sig fölgelig atter aldeles den samme Kraft gjældende, om end

i noget modificerel Form, som jeg ovenfor vidtiöftig udvik-

ledc fandt Sted mellem Gang og Baand, hvilken som der

vistes, havde sin Grund i de i nær Berörelse med hinanden

slaaende Bergarters Modsætning, og iöinefaldende er det, at

Hornblænden nelop af alle Bergarter, der her kunne optræde, er

den, der virkelig danner denne Modsætning, hvilken Professor

Hausman 1. c. p. 10 fremsælter paa sin sædvanlige grundige

Maade saaledes: „I Almindelighed besidder Glimmer- og

Hornblændeskiferen, og saaledes ogsaa i Kongsbergs Omegn,

en meget udpræget Skiktning, men denne er tyndere og mere

udmærket hos Giimmerskiferen med en Blanding af Talk- og

Chloritskifer, end hos Hornblændeskiferen. Aarsagen hertil

er visselig at söge i disse FossiliiMS eiendommelige, ydre

Struktur. Medens Glimmeren kun stræber derhen, at uddanne

sig i Længden og Bredden, saa söger Hornblændesubstantsen

at danne prismatiske Legemer. Denne forskjellige Bestræbelse

maatle ogsaa gjöre sig bemærkelig i de store Masser, der

fornemmelig sammensættes af disse Fossilier. Kaar altsaa hos

Giimmerskiferen kun findes een Afsondringsretning, men

denne da ogsaa i en forlrinlig Grad, saa gjor ved Hornblæn-

deskiferen sig ogsaa foruden denne ogsaa to andre Sideaflos-

ninger sig gjældende, hvilke skjære Hovedaflösningen under

skjæve Vinkler, og afsondre Massen i skjæve og forskudte,

firesidige prismatiske Masser, der i sin Figur ligne Hornblæn-

dens bekjendle primitive Form.*^ Da jeg, som ovenbemær-

ket, ei nærmere kan udvikle Forholdet, maa det være mig

tilladt at bemærke, al en saadan Erlsdannelsesmaade, afhæn-

gig af enkelte Skikters Stilling, ei heller andensteds er sjelden.

I Bergmanden beskrev jeg et saadant Forhold ved Wedelseies



Om Ertsleiestodeme paa Kongsberg-. 179

Grube paa Koiicrudkollon vrd Draininon; herlien horer ogsaa

Forholdet ved Aascrud Grube i samme Egn, frcuidelcs Kram-

boddals Gruben o. fl. Vesuviancus For('k(iniht paa Eger,

muligens Jeruleierne ved Arendal, i Relation til de deui sla-

digen ledsagende Kalkleier, og Guldnes i TIulemarken höre

rimelig og herhen; dog vil jeg ei hermed have ytlret nogen

Formening om Dannelsesmaaden i de speeielle Tilfælde for-

övrigt, eller have dem henregnede til Fahlbaandsdannelser.

De nærmere Beskrivelser höre dog ikke hidhen. Men er

denne Anskuelse rigtig, da kunne vi ogsaa forklare os

Baandenes Nalur og store Armod, hvorfor de omgivende

Skikter ere fattige i Nærheden af större Erlsansamlinger,

kort Alf, hvad forhen er vitret om Gangenes Forhold og

deres Ertsindhold, maa ogsaa kunne anvendes paa Baandene,

og man vil af det Ovenslaaende see, at Pha^nomenerne og-

saa ere de samme, saavidt de ere observerede. Enhver

altsaa, der kjender Hornblænde.^kiferens lunefulde Optræden

i denne Formation, vil kunne forklare sig Ertsindholdets Af-

og Tiltagen i Baandene, og herved er Forholdet viist tilbage

til et almeent geologiskt, der ligger udcnfor denne Under-

sögeise. Men efter det saaledes Udviklede er Erlsforekom-

sten paa Baandene ei oprindelig, som forhen ytlret; selv

Böbert siger pag. 26 1. c: ,.0m Fahlbaand-Ertserne have

samtidig Oprindelse med de Steenskikter, hvori de befinde

sig, turde være meget tvivlsomt, hvorimod det er klart, at

Fahlbaand-Skikterne selv og de övrige med dem afvex-

lende Skikter have een og samme Alder," Det er ilde

at Aarsagerne til denne Tvivl ei fremsættes; men de kunne

vel ei være andre, end de af os ovenfor Udhævede. Det

nærmeste Spörgsmaal bliver altsaa, hvor skulle vi söge

det oprindelige Leiested, og af hvad Natur var samme? Til

dette Spörgsmaals Besvarelse staae vi endnu mere forladlc
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af (liivklc Observationer end nog-ensindc forhen, dog mangler

ei Dala, der kunne tjene til at lede os paa rimelig Formod-

ning, og heraf er det vigtigste, de oftere omhandlede dunkle

Formodninger om en superficiel Dannelse. En saadan super-

ficiel Dannelse kan derimod ikke ret tænkelig have fremstaaet,

uden hvor der har existeret en bedækkende, fremmed For-

mation, og det er altsaa en saadan, man her haver at paavise.

Men her bliver det en Nödvendio^hed at forudskikke en local

Beskrivelse. Omendskjönt Kongsberg, siger Professor Haus-

man, omgives af betydelige Berghöider, og forsaavidt med

Ret fortjener Navn af en Bergstad, saa fremviser dog hverken

Omegnen eller Staden selv Noget, hvoraf man her skulde

slutte til et Bergværks Nærhed, eller som afgiver et Billede

til nogen af de mere bekjcndte, större Bergstæder i Tydskland.

1 en dyb Dal, ved Bredden af en vild, stærkt faldende Ström,

skulde man snarere der formode en Fabrik-, end en Berg-

stad, thi Bergværksvirksomheden pleier at lokke dem, der

afgive sig dermed, paa Bergenes Höider, hvorimod Våndene

i Dalen byder, al de vundne Metallers Forædling fölger

samme. De Gruber, der have gjort Kongsberg saa berömte

ligge ojTsaa virkelig temmelig fjernet, 2 ja flere Mile fra

Staden og störstedeels höit til Fjelds. Laugenelv, der i et

dybt Leie fra Nord mod Syd gjennemskjærer Erlsberget

efter Længden, danner et smalt, pan begge Sider steilt, afsals-

viis opstigende Dalföre, og det er paa disse Afsatser eller

langs med og paa disse Berglider at Fahlbaandene vise sig.

2 Mile Syd for Staden hæver Skrim sig og ligesom slutter

Dalen paa den Kant, da Lauften omtrent en halv Miil syd for

Kono^sberg under Foden af dette Fjeld vender sig mod Öst.

K()n<rsberg selv ligger 500 rhinl. Fod over Havet. De om-

givende Fjeldhöider have folgende Elevation: Dronningkollen i

Flesberg 2450 Fod, Ujohnsknuden 2900 Fod. Til disse Höider
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naae vel Fahlbaan(I( ne ikke, men siravel paa Dronningkollen

som Hjolinsknudon ligge de ei betydelig lavere. Gruben Golles

Hülfe in der Notb, omtrent paa Holden af Overbergets Fahl-

baand, skal ligge 1910 Fod over Havel. Skrimsfjeld naaer

derimod en Höide af 27Ü0 Fod, og delte Fjeld henbörer til

Christianias Overgangsformalion. Grændsen mellem Skiferne

og Syeniten, som her danner Fjeldels Spidse, findes her i en

Höide af 1410 Fod. Selve Fjeldet liæver sig hurtigt og steilt

fra Dalbunden. Tænker man sig disse Skikter her fortsatte

mod Nord i omtrent samme Niveau, vilde de aldeles fylde

Kongsbergdalen, lægge sig an mod Grubeliderne paa begge

Sider og dække de nuværende Fahlbaand, der ogsaa virkelig

ved deres sydligste bekjendle Ende ved Liölerud Skjærp

skjære sig ind under de Kalk- og L<>erskiferskikler, der

danne Foden af Skrim. Man cfli rsee forovrigt Boeeks Situa-

tions Kart og Keilhaus Kart i Gaea norvegica Iste Lieferung.

Forholdene paa Modum ere ei herfra synderlig afvigende;

ogsaa der ligge Gruberne paa begge Sider af Simoa Elv i

Affaldet af de paa begge Sider, især paa Skutlerud Siden,

steilt opstigcnde Fjeldaaser; ogsaa der sluttes Dalen af hoie

Bjergaaser henhörende til Christianias Overgangsformalion,

ogsaa der slikker det Udgaaende af eet af Baandene ind un-

der denne ved Gaarden Fjerdingstad. Fahlbaandet ved Skut-

terud ligger 1050 Fod over Havet, og Overgangsformalionen

ovenfor Heggen Kirke opnaaer vist langt denne Höide. Af

disse Localforholde fremgaaer Muligheden af, at en bedæk-

kende Formation, paa begge Steder Christianias Overgangs-

formalion, kunde have været tilstede. Men der mangler

heller ikke direkte Spoer af en saadan Tilværelse, da idel-

mindste ved Kongsberg, de for denne sidste Formation saa

karakteristiske Grönsleens- og Porphyr Gange hyppig fore-

komme. Disse Gange synes kun at optræde i denne Forma-
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lion, og ere som oftest udenfor dens nuværende Grænd-

scr, det eneste Spoer af dens Tilværelse; saaledes den be-

kjendte Porpliyr ved Tetterud, paa Næsodden og Eo^eberg,

der af Keilliau ofte er beskrevet. Antage vi fölgelig, al

Overgangsstrata bave bedækket Fahll)aandene, da indsee vi

ogsaa, hvorfra Kalken i Gangen skriver sig, saa selv disse

kunne tjene til Beviis paa dens Tilværelse. Kalken mangler

ei heller aldeles paa JModum, saaledes opregner Böbert 1. c.

pag. 4: „meget store Kalkspathkrystaller paa oversættende

Gange," og pag. 17: „Hvad der gjör Overeensslemmelsen

mellem bemeldte Leiesteder i geognoslisk Henseende endmere

tydelig, er den Omstændighed, at jeg har fnndet det vestlige

Koboltbaand i flere Gruber gjennemsat af Gange, der siryge

i Öst og Vest og som före Kalkspalh og Quarts (tildeels i

Druser) samt Kiese og sölvholdig Blyglands, hvilke Gange

undertiden naae en Mæglighed af henved V4 Lagter." Lige-

ledes Optegnelser fra Oberbergamls Journalen, meddelt pag.

18, hvor Gange, der bestode af Spath og Quarts, indehoU

dende indsprængt Blyglands, Kies og bruun Blænde, omtales

i Baandet i Skjærdalen. Den med Blyglands og Blænde ind-

sprængte Gangmasse indeholdt efter Hyttemester Miichlers

Prove 2% Lod Solv pr. Cent. Ogsaa her ere altsaa Forhol-

dene bragte tilbage til et almeent geologisk, thi det er af

Professor Keilhau oftere og gjennemlrængende udhævet, at

netop i Contacten mellem Christianias Overgangsformations

Sirata og de til Gneisformalionen henhörende Led optrædc

just de her i Spörgsmaal værende Metaller og Fossilier,

navnlig Svovlkies og Granat hyppig og uden Undtagelse

saagodtsom mere eller mindre adspredte over hele Contacl-

fladen. Vi kunne saaled(*s ogsaa heri see et Spoer af Over-

gangsformationens ældre Tilværelse som Bedæ^kningsformation.

Ilvad nu Granaten angaaer, da være det mig lilladt endnu at
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aiiföre Professor Hausiuans Ortl 1. c. png. 9; „Lad nu lmu1o(i^

Glimmer- og llonihlændeskifenies Lag vexle paa de mang-

foldigste Maadcr, lad endog Gliinmerens, Talkciis og Cldori-

lens Blade, eller Hornblændens Slraaler overvinde Qu^'lsen

og andre effer mere symmetriske Dimensioner i alle Retnin-

ger stræbende Legemer, saa tilstedes dog Granaten overalt

Adgang. Dette er et mærkværdigt Phænomen, der maaskec

lader sig forklare ene af denne Substantses overmaade store

Krystallisations Tendenls. Undertiden er dens Frequents saa

stor, at Krystallerne synes ganske at flyde sammen med Glim-

merskiferens Quarts." Men kunne vi saaledes endog antage

Bedækningsformationens forhenværende Tilværelse, saa stode

vi nu for tredie Gang paa den samme Kraft, der opstaaer

ved Beröring af to forskjeliige Bergarter. Uagtet det meget

complicerede Spil imellem disse Krydsende og som det synes

mangengang hinanden medvirkende Kræfler, og derved be-

virkede Bevægelser, er det dog beundringsværdigt, at det

kun er denne samme Krafl vi stedse lilsidst slöde paa, og vi

sludse her, som sædvanlig, over de faae Kræfler, Naturen

stedse behöver for at opnaa sine Resultater, hvor broget og

indviklet de end kunne forbindes og optræde. Vi kunne all-

saa her lettelig forestille os Fremgangsmaaden saaledes. Ved

Beröreisen af de to forskjellige Formationer dannedes paa en

os endnu uforklarlig Maade de forskjellige her i Spörgsmaal

værende Metaller. Denne Kraft urna have været aldeles over-

veiende, saa at de secundaire Spil, der enten först opstode

ved Melallernes Tilværelse eller forholdsviis vare ringe, deraf

holdtes i Uvirksomhed. Paa denne Tid fyldles ogsaa Gan-

gene med Kalk dec, som afsaltes af de bedækkende Masser ved

Infiltration. Metallerne maae antages dengang at have været

spredte, og dannede et tyndt, neppe sammenhængende Lag

over den hele Overflade, eller mutigen fortrinligst og meest
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concentrerel i enkelte af disse Lag. Först da Bedæknings-

forinalionen var alrevet kunde Hornblænden begynde sin

Virksomhed, og Metallerne, der paavirkedes heraf, tråk sig*

sammen i de Lag, bvor de nn oplræde, i Begyndeisen langs

Daglladen, senere efter Skiktningen umd Dybet. Eftersom nu

Metallerne samledes i disse Lag, opstod paa ny en Kraft ved

deres Berorelser med Gangene, der saaledes begyndte at

blive virksomme, og i sin Tur aller bcrövede Baandene

idetmindste nogle af de Metaldele, de havde sat sig i Besid-

delse af. Idet vi nemlig anläge, at Processen er skredet

frem paa denne Maade, undgaaer man at eensartede Kræfter,

virksomme paa een og samme Tid, og samme Stof skulde,

hvad ved en samtidig Virken synes at være uundgaaelig,

virke forstyrrende paa hinanden. Endelig lære vi, hvorledes

dette end forholder sig, at Sölvet i Gangene er en, geologisk

talt, overmaade sildig Dannelse, og hvad muligens andensteds

kan være af Interesse, at kun ved at underkastes den samme

Lutrings Procès flere Gange kunde Sölvet fremstilles som

gedigent. Det forste Stadium af Dannelsen kunne vi ei for-

klare, det andet synes hovedsageligen kn.n at have været en

Concentration af de forövrigt uforandrede Ertser, den tredie,

rimeligviis svagesle Kraft, bevirkede derimod en Udskilning

af Sölvet som gedigent eller for sig. Denne Bevægelse i

absolut faste, dog poröse Masser, er vistnok paafaldende,

men dog intet Nyt, og den hele Dannelsesmaade maa bedre

end nogen Definition, den jeg ei vover at fremsælle, vise

livad Fahlbaand ere og deres Forskjellighed med Ertsleier i

Almindelighed. Benævnelsen indeslulter et Begreb om Dan-

nelsesmcthoden, saa man vistnok meget bör belænke sig paa

at beljcMie sig deraf i den Tdstræ^kning, man i den senere

Tid har gjort.
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Da jeg endelig har gjort opinærksoni paa, at flere af

disse Virkninger ü«r Dannelser, hvor ei Aarsagen er paaviist

at være fjernet, fremdeles kunne antages at foregaae, og jeg

virkelig troer det selv, lurde jeg vel slutte med Steffens's Ord:

„Eine Evolutions^eschichlc der Erde, welche die gesonderten

Slofle voraussetzt, und die Steliokcit der Entwickelung auf-

Iiebt, ist ein vollkonnnener Widerspruch."

M 2
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Jjet Feldt, hvori de Kongsbergske Fahlbaand og sölvförende

Gange forekomme, bestaaer som bckjendt af saakaldte Ur-

skifere, Gneis, Glimmcrskifer, Ilornblændeskifer o. s. v,

Længst mod Vest optræder imidlertid en massiv Bergart,

som oplager en ikke ubetydelig Strækning. Den bestaaer

deels af Granit, deels af uskiklel Gneis, dcels ogsaa af en

Mellembildning mellem disse Bergarter og Kvarlsit. Den

granitiske Varietet er den forherskende i den sydligste Deel

af Terrænet, den gneisaglige længer mod Nord. Denne hen-

liörer vislnok til de Bildninger, hvilke Professor Keilhau har

omhandlet i Gæa Norvegica, 3die Bind, Pag. 426 og flg.,

som optrædende mellem Urgneisterritoriet og det saakaldte

Goustadterritoriums Bergarter, og som han synes at ansee

for eiendommelige Modifikationer af den almindelige Urgneis.
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Ved en detailleret Undersögelse Iiar jeg ovorbcviist mig om,

at den omhandlede Bildning danner den umiddelbare Fort-

sæltelse af en til Overt(angsformationen henhörende Granit,

som endogsaa efler al Sandsynliglied liæn<rer sammen med

Skrimsgraniten. Jeg skal for at begründe dette Resultat

först anföre noodle Observationer fra Egnen söndenfor det

Kongsbergske Grubefeldt, hvor endnu Overgangsformalionen

er raadende^ hvorved jeg skal tillade nii;r at henvise Læse-

ren til det med Gæa Norvegica Iste Hefte folgende Kart

over Kristianias Overgangs -Territorium. Paa Ravalsöens

östlige Bred har man Granit, saaledes som ogsaa angivet

paa det nævnte Kart, paa den nordre Bred har man Over-

g^angsskifrene, CSlröji^et varierende mellem h. 1
'/4. og 3 med

steilt Fald mod S. Ö. 0; men disse aflöses længer mod Vest

ikke, som paa Kartet an(,nvet, af Urformationens Bergarter,

men af Overgangsfornuitionens Granit. Overgangsskifrene

licrge som en forholdsviis smal Slrinunel inde i Granitmassi-

vet, hvori de længer mod Syd sandsynligviis fuldstændig ud-

kile sio-. Om dette sidste Punkt maatte man komme til fuld

Vished ved en Exkursion söndenfor Ravalsöen, som jeg- imid-

lertid ikke har hävt Anledning til at foretage. Grændsen

mellem Graniten og de östlig tilstödende Overg^angsskifre

er den samme, som paa Kartet er ani^ivet mellem Urskifrene

og Overgangsskifrene; det er först nordvest for Gaarden

Lindaas, at disse sidste stöde sammen. For dem, der maatte

önske nærmere at eflerforske Forholdet, skal jeg i Detaillen

angive Grændsen, saaledes som jeg har fundet den ved Hjælp

af et Kongsberg Solvværk tilhörende Kart i större Maalestok.

Ved den fra Lille Mjovand udlöbende Bæk har man Granit,

paa Våndets Östside Overgangsskifrene, strygende i h. 2%

') De angivne Sliög sa.ncl h'^r som i det Folgende ere retvisende.
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med 45° Fald i sydöstlig- Retning, paa dets Vestside Grani-

ten. Därefter finder man Grændsen paa Lauer- og Heivan-

dets Vestside, hvor man afvexlende passerer over Skifrene

og Granilen, af hvilke dog den sid^le synes at være forlier-

skende. Slrögel af Skifrene fandtes her 1272 med 30° til

40° Fald mod Ost.

Jeg skal for saml lige de i det Folgende anförle Obser-

vationer henvise til et med Nyt Magasin for Nalurvidenska-

berne, Isle Bind, Isle Hefte, folgende Karl over Kongsberg

Solvværks Grubefeld 1. Da nemlig de i det Folgende nævnte

Lokaliteter findes angivne paa samme, har jeg anseet det for

överflödigt at vedlægge et nyt Karl. — Nogel ö^lenfor Raabak-

vandet har man Granit, som gjenfmdes lidt nordenfor Mærra-

kjern, men mellem delte Kjern og Rajesælrene samt videre

sydover Overgangsskifre. Ved Rajesæler fandtes Ströget 6 '/g

med 40° Fald mod Syd; det bemærkes dog, at Skiktnin-

gen her var meget uregelmæssig. JXoget öslenfor Rajesæler

fandtes h. 3%, slærk Indskydning mod Nordvest, söndenfop

samme ved Lauervandet 12^8 '»ed 30° Fald i östlig Reining.

Fra Mærrakjern af dannes Grændsen paa det allernærmeste

af Elvelöbet til lige ned for Lindaaspladsen. Her fandtes en

Mellembildning niellem Leerskifer og Alunskifer, Slrögel va-

rierende mellem h. 12 og 2, Faldet 15 à 20° eg derover

mod Ost; denne Leerskifer eller Alunskifer gik over til Gra-

nit; den haardnede, den oplog Kvarts, Fcddspath og Glim-

mer, (Iv-n var fremdeles skiklel og visle samme Slrög og

Fald som Skiferen, den blev paa denne Maade ellerhaanden

til Granit, uden at det var muligt at angive noget bestemt

Grændsepunkt. Denne Forandring gik for sig paa en ganske

kort Slrækning, vislnok ikke over 50 Skridt. Ved at folge

*) Paa Kartet staaer feilau[li<jt IW'isesæler lor liajesa^ter.
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Elvens Krumnino^er opover gjeiifinder man Skiferen, som

der alter paa samme Maade gaaer over lil Granit, og dette

Fænomen gjentager sig flere Gange. Forövrigt bemærkes,

at Graniten paa Elvens Nordside hyppig viste gneisaglig

Struktur.

Granitens Grændse længer mod Nord og de tilstödende

Urskifres Strög og Fald skal senere ana^ives, idet jeg först

troer at burde omhandle en i Overgangsformntionen optræ-

dende massiv Bergart. Gaaer man fra Rajesætrene den al-

mindelige Vei til Lindaaspiadsene og derfra videre til Kjöre-

veien fra Gaarden Lindaas, sua vil man strax bortenfor

Sætrene finde Overgangsskifrene aflöste af Gabbro, — Dialla-

gen overveiende, den feldspalhaglige Bestanddcel tilbagetrængt

— som er forherskende paa hele den övrige Strækning, kun

i Nærheden af Lindaaspiadsene aflost af haard Skifer, deels

uregelmæssig skiktet, deels strygendo i h. 3 næsten lodret.

Denne Gabbrobildning synes, efter det Ariforle, at ligge iso-

leret midt inde i Overgangsskifrene; dog lör jeg ikke med

Bestcmlhed afgjöre, om den ikke maaskee paa en kort Stræk-

ning kunde stöde sammen med de mod Nord og Nordöst

oplrædende Granit- og Urskiferfeldl. Paa et eneste Obser-

vationspunkt i det af Gabbroen optagne Terræn, fandt jeg

en granilisk Bildning, som imidlertid kunde være en gang-

förmig Udlöber fra den store Granitmasse.

Gaaer man fra Lille Hjerpekjerns vestlige Bred forbi

Slore Hjerpekjcrn til Pladsen Jerngruben, saa passerer man

over en fiinkornig, rödligfarvet og i Regelen meget glimmer-

fattig Gneis, hvori de enkelte Bestanddele ere vanskelige at

opdage med ubevæbnet Oie; Skifrigheden er utydelig og al-

deles forsvindende, Strög og Fald tor intetsteds med Paali-

delighed angives. Bergarten gaaer over lil Kvarlsit, idet

Kvarts deels forekonnner i Knuder og Aarcr, som dog ikke
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ere tydeligt udskillc fra Grundmassen , dc^cls lager en ufor-

holdsinæssig Andeel i dennes Sanunensælning. Älelleni Jern-

gruben og Pladsen Medheien liar man de almindelige Kongs-

bergskifre, deels Hornblændeskifer , deels Hornblændegneis

og almindelig Gneis. Skilrigheden er ogsaa her meget uty-

delig — et Fænomen, der, som senere skal vises, hyppig

gjenlager sig ved de Kongsbergske Ski fre. Nærmest Jern-

gruben fandtes Stroget, hvor del kunde observeres, i Rege-

len varierende mellem h. 12% ^K 2% "'t?d omirent 60° öst-

ligt og sydöstligt Fald; nærmere Medheien derimod fandtes

Stroget 10% og senere 9%, ja endog 8, med 60*^ Fald mod

Nordöst. Ved Medheien gjenfiindtes den samme Bildning som

mellem Hjerpekjern og Jerngruben. Jeg foretog fra Jern-

gruben en Exkursion forbi Knudsmyr til Öxnevandel; paa

denne Slrækning var næslen overalt bedækket Terræn; dog

fandtes hist og her mellem Knudsmyr og Öxnevand fiinkornig,

utydelig skifrig Gneis, ved Öxnevandels vestlige Bred slry-

gende i h. 1 med Indskydning mod Öst. Mellem Medheien og

Öxnevand deritnod er Hjerpekjerns og Medheiens til Kvartsit

overgaaende Bildning eneraadende, kun deri adskillende sig

fra den nysbeskrevne, at B(Mgarten a f og til viste sig mere

grovkornig. Delte begytidte sydligst ved Öxnevandet at

blive Regel, med andre Ord: Bergarten gik uniærkelig over

til en Granit af middels Korn, hvori der endnu af og til viste

sig Tendents til Paralielstruklur. Jeg har fra Öxnevandet

gaaet sydover til Kolsö, Fosvand og Bucvand, og derfra

forbi Store Mjovand og Fagervand, (som ligge lige i Syd

for Buevandet i Fortsællelsen- af den i delle Vand udlöbende

Bæk), til Ravalsöen. Paa hele denne Sträckning har man den

samme Granit; paa m)gle Punkter viser den Tendenls til Pa-

rallelstruktur og kunde ifölge heraf maaskee rigligere be-

nævnes Gneis; et Sted mellem Öxnevand og Kolsö fandl jeg
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(Jen tydelig skifrig; jeg observercclc Skiferfladernes Strög og

fandl h. 11 Vs- Paa andre Punkter er det en fuldkommen

karakteristisk Granit man har for sig. Den ved Lindaas-

pladsene til Le er ski fe r overgaaende Granit, den

melle m Öx ne vand og- Medheien til K varts i t over-

o^aaende fi in körnige Gneis ere Yderled i samme

BildninjTsrække, forskjellige Modifikationer af en

o or samme Bergart.

Öslenfor Slegebækdaminen har man UrsKifrené, mellem

Slegebækdammen og Ringekj(Tn Cikke langt fra Slepua) har

man Granit, hyppig med Anlæg til Parallellexlur. Ved Rin-

gekjern drives et Skjærp paa Jcrnerts. Driften er anlagt paa

en Gang i Graniten, aldeles af samme Beskaflenhed som de

sölvförende Gange i Kongsbergegnen. Gangarten er Kalk-

spath, Flusspalh og Kvarts, forer Magnetjernsteen, formcent-

1ig ogsaa Jernglands, samt en ikke ubetydelig Mængde Svovl-

kies. Gaaer man fra Ringekjern i sydöstlig Retning til det

Punkt, hvor de to fra Visbækkjern og fra Bjorndalssæter

kommende Bække lobe sammen, passerer man over Granit.

Öslenfor dette Punkt har man Urskifrene; men gaaer man

lige mod Syd, indtil man naaer Elven ved Lindaaspladsenc,

saa passerer man over Granit. Hele Lassedalen opover har

man Kongsbergskifrene; men fra överst i Lassedalen over

Morksælerfjeldet til Hestedalen og derfra til Slegebækdaminen

har man en meget grovkornig Granit, glimmerfaltig, Horn-

blænde undertiden vikarierende for Glimmeren. Men ogsaa i

denne Morksæterfjeldels grovkornige, fuldkommen karakteri-

stiske Granit fandtes en Zone af fiinkornig Gneis, ikke over

en halv Alen mægtig, sammenhængende med Granilen, stry-

gende i h. 9 lodret, Skifrigheden i Slrogels Retning atter for-

svindende. Man har ved Slegebækdammcn paa Grændsen

mellem Graniten og Urskifrene en tennnelig grovkornig Gneis,
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lildeels hornblændeholdig, slrygende i h. 11 med slærk Ind-

skydning" mod Öst. Je^ antao-er den for en Overgan^sbild-

n'lnfr fra den ber med Parallelslruklur oplrædende Granit;

men Forboldet viste sig for mig- paa delte Sted ikke saa

tydeligt, at jeg vover at udlale mig med fuld Bestemtlicd

herom. Overgange mellein Gneisgranilen og de til Kongs-

bcrgskifrene horende Bildninger er ellers paa andre Punkter

tydelige nok.

Fra Medheien bar man Graniten CGranilgneisen) omtrent

en Fjerdingvei östovor, först, som allerede anfört, meget

fiinkornig, siden af et grovere Korn, meget byppig med Pa-

rallelstruklur:, som var langt tydeligere udviklet i Nærheden

af de mod Ost tilstödende Skifre end i den midterste Slræk-

ning. Parallelstrukfiirens Retning varierede mellem b. 10 \
og 11 '/4. I Nærheden af Pladsen Braalen passerer man paa

et kort Stykke Vei over en Zone af Gneis og Hornblænde-

skifer, som synes al danne de sydligste Udgaaender af et

nordenfor beliggende Skiferparti. Deels seer man hei; Gra-

niten og Granilgneisen vexlende med Ursk'frenes Lag, deels

samtlige forekommeiide Bildninger i iiregelmæssige Slyngn-ri-

ger buglende sig ind i og omkring binanden. Hvor Ströget

med Paalitleligbed kunde iagllages, fandles det varierende

mellem b. 10
'/2 og 11 med 60° til 70° Fald i nordostlig

Retning. Uden Sammenliæng med denne Skiferzone og langt

borte fra samme fandles midt inde i Graniten et Brudslykke

af Hornblændeskifer. At det er et virkeligt Brudslykke, kan

efter Forekomsten og Udseendet ikke betvivles.

Granitens Grændse gaaer altsaa, etterat den et Sted i

Nordvest for Gaarden Lindaas böier af fra Overgangsforma-

tionen og træder ind i Urformationen, i nordlig eller rettere

nordvestlig Retning indtil Slegebækdammen. Fra dette Punkt

iudlil man gjenfinder den paa Veien til Medheien, (om-
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Irenl i Syd for KolliuusdnO, maa den have gjort en slær-

kere Böining mod Vest, eftersom man i Lassedalen endnu

har Urskifrene. Egnen vestenfor det Vasdrag, som gjennem

Fosvand, Koli>ö o«? Öxnevand har sit Udlöb i Buevandet ved

Medheien, har jeg ikke liavt Anledning lil al undersöge. Jeg

kjender saaledes ikke Granilens (Granitgneisens) Grændse

mod Vest og kan heller ikke afijjöre, om den ved Hjerpe-

kjern forekommende Bildning, adskilt fra Granilgneisen ved

Kongsbergskifreno mellem Jerngruben og Medheien, længer

sydpaa skulde hænge saminen med denne Bergart, hvilket jeg

dog lör anläge for sandsynligl. Forelöbigt skal jeg her an-

före, al de östlig lilslödende Urskifres Slrög er konform

med deres Grændselinie mod Graniten med steilt Fald fra

Granilen, og jeg skal lilföie, som en formeentlig meget be-

mærkningsværdig Omstændighed, al, hvor Slrögel for Granit-

gneisens Parallelslruklur lod sig observere, fandles det i Re-

gelen paa det nærmeste parallelt med de tilgrændsende Ur-

skiferes Slrög. Granilens (Granitgneisens) Parallelstruktur er

som oftesl stærkesl udviklel nærfnest Grændsen mod Urskif-

rene, hvorved en aldeles bestemt Demarkationslinie lettelig

kan blive aldeles umulig at angive.

Jeg skal nu mcnldele nogle Observationer fra Egnen

mellem Kobberbergs- og Jondalst?lven. Fra Medheien langsop-

med ElviMi lil Hengsvandet, og paa deltes Outside, har man

Granitgneisen, mere og mindre fiinkornig, deels aldeles uskif-

rig, deels med Tendents lil Skifrighed. Slrögel omkring h.

I2V2 med 40°-60° Heldning mod Öst. Mellem Pladsen Bar-

men og Lökekjern derimod fandles Hornblændeskifer, Horn-

blændegneis og almindelig Gneis, ved Villingbovandet inde-

sluUcnde Knuder af forvitlrende Feldspath, Skifrighedcn kun

paa enkelte korte Sfræknino-er utydelig og tildeels forsvin-

dende. Slrögel varierede mellem h. 8
^^2 og 10%, deels Ind-

VII. 2 N
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skydning mod N. Ö., docls lodret. Ved Lidsælcr Granit, soin

i Nærheden af LökeKjern antog fuldkommen lydelijr Parullel-

struklur og gik over til de nysnævntc Skifre. Parallelstruk-

turens Slrög konform med de tilgrændsende Skifres QU. 9,

70o__80° Fald mod N. ÖJ
Gaaer man fra Kongens Dams nordre Ende lige mod

Vest, saa vil man, naar man er kommen omtrent halvveis til

Lidsæter, finde Kongsljergskifrene aflöste af Granit. Grænd-

sen kan forfölges sydefler paa Jonsknudens Vestside. Gra-

niten gaaer med tydelig Parallelstruktur eller Skifrighod, og

ved Optagelse af Hornhlænde over til de tilslödende Skifre.

Parallelstruklurens Strog fandtes h. 10 V2 til H, lodret eller

stærk Indskydning i nordöstlig Retning. Den her forekom-

mende Granit er ellers hyppig meget fattig paa Glimmer;

men selv i delte Tilfælde viser den ikke sjelden Anlæg til

Parallelslruktur, idet Feldspathen og Kvartsen have ordnet

sig i langagtige Krystaller med sin störste Længdeudstræk-

ning efter Retningen af det herskende Strog. Paa andre

Punkter fremstiller Bergarten sig som en Art porfyragtig

Gneis, idet dens to nysnannle Bestanddele omhylles afGlim-

merbladene. Denne Gianitbildning fortsættes mod Vest ind-

til Helgevandet; kun paa et Punkt lidt östenfor samme pas-

serede jeg over Flornblændeskifer, som dog strax igjen fand-

tes aflöst af Graniten; Slröget var ikke tydeligt og blev der-

for heller ikke noteret. Paa den vestre og sondre Bred af

Helgevandet optræde Kv)ngsbergskifrene, tildeels meget bug-

tede, i Regelen dog sirygende i h. 10 Y^ næsten lodret eller

Indskydning mod Nordöst. Paa Ostsiden af Våndet har man

derimod endnu Graniten, som her længst mod Syd sees i

Kontakt med Skifrene. Disse sidste vare i Granitens Nærhed

ßkudte tilside, saaledes at Ströget afveg hele 3 à 4 Timer

fra del Normale. Graniten udsendle Ramifikalioner i Side-
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stenen og omsluttede Brudslykker af denne. Omvendt fand-

tes ogsaa Granit paa alle Kanter omsluttet af Skifrene; noole

af disse Granilkliimper vare forbundne med hinanden ved

tynde Kvartsaarer; men delte visle sig ikke ved dem alle').

Ogsaa paa den sondre Bred seer man Skifrene gjennemsalle

af ganp^formijre Udlöbere fra Graniten. Fra Helgevandet licrc

mod Öst findes overalt Kongsbergskifrene. Det har altsaa

Udseende af, at den mellem Lidsæter og Helgevandct fore-

kommende Granit eller Granifgneis danner en nordenfra ind-

trængende Kile, medens det store Granilmassiv forlsætter

længer mod Vest omtrentlig efter en Linie, dragen mellem

Kolhuusdal og Langcvandel. Graniten (Granilgneisen) gjen-

findes, som vi skulle see, længer mod Nord, og paa Grund

af Forekomsten sammesteds maa man antage enten: at (\cn

et eller andet Sted mellem Langevand og Jondalselven liar

gano^formig gjenncmsat den Skiferzone, som blev antruffen

meilem Barmen og Lökekjern, eller: at den forlsætter i

nordvestlig Retning og længer nordpaa böier af mod Ost

uden at gjennemskjære Skifrene, som maaskee udkile sig

i den.

Hvilken af disse Supposilioner der er den reite, skal

jeg lade være usagt, da jeg ingen Observationer har fra

Egnen metlem Jondalselven og Langevand. Men gaaer man

fra Lidsæter til Gaarden Lia i Jondalen, saa har man paa

1) Jeg beskriver, som man vil sec, Forholdene simpelthen saalcdes,

som de fremslillede sig- for mig, nden no^etsomhelst Hensyn til

theoretiske Anskuelser. Skal denne Forekomst af Granilen iride i

Skifrene forklares paa vulkansk Viis, bliver formeenliig drn eneste

mulige Supposition, at Skifrene under Granitens Injektion have været

i en opheder, men ikke smeltet Tilstîuid, og derhos saa elastiske,

at Sprækken, livorigjennem Graniten har trængt ind, igjen er bleven

tillukket.
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(len forste Fjordiiigvei — senere finder man ikke Fjeldgrun-

den blottet — fremdeles Granit, som oftest med Tendents til

Skifriglied, paa nogle Steder fremstillende s\^ som virkelig

Gneis, tildeels meget fiinkornig og stærkt kvartsholdig. Om-
trent midtveis mellem Lia og Lidsæler fandtes et nogle Alen

mægtigt Leie af fiinkornig, meget kvartsholdig Glimmerskifer,

strygende i h. 11
'/4 med 80°—85° Fald mod Nord-Öst- samme

Retning fandles for den lilgrændsende Gneisgranits Parallel-

struklur, forsaavidt denne var iagttagelig. Bergarterne gik

ikke over i hinanden, der var bestemt Grændse mellem begge,

og del bemærkes, at Grændseliniens Retning afveg omtrent

2 Timer fra del for Skifrigheden fundne Strög. ¥A Par hun-

drede Skridt d(M'fra Cnærmere Lidsæter) iagtloges ogsaa en

fremmedartet Bergart inde i Granilgneisen, en Art fiinkornig,

chioritholdig og tildeels feldspathholdig Amfibolith, som syn-

tes al danne en Indleining i Granilgneisen. Mellem Gaarden

Jondalen og Narverud (ikke langt fra Gaarden Haugen) slak

paa den förste halve Deel af Veien Fjeldgrunden intelsleds

fren». Omirent midtveis optraadte en porfyragtig Gneis med

rödligfarvet Feldspath; denne Bildning fortsatte uafbrudt

heelt til Narverud, dog hyppig med forsvindende Parallel-

slruktur og altsaa overgaaende til Granit, sjeldnere fremstil-

lende sig som fiinkornig Granitgneis» At den hænger sam-

men med det sydligere forekonmiende Granitgneislerræn, kaii

vel ikke betvivles. Slröget fandtes, hvor det kunde obser-

veres, regelmæssig omkring h. 11, som oftest med stærk Ind-

skydning mod Öst. Ved Narverud passeredes over en smal

Zone af fiinkornig Hornblændeskifer — Slröget h. 11 med

60°— 70° Fald mod Öst —, som dog strax aflöstes af fiin-

kornig og porfyragtig Granitgneis; derefter atter nogle Lag

af glimmerholdig Hornblændeskifer med sanune Strög som

nylig anfört. Fra Narverud lil i Nærheden af lluken fandtes
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decls Grnnit med större eller mindre Tendenls til Parallel-

slruktur, undertiden ligosoin vestenfor Joriskruidon Krysta l-

lerne langstrakte efter Parallelslruklurens Rftnin«^, deels por-

fyraglif( Gneis, deels fiiidtornig Granitt^meis; hvor Slrög^et

kunde ia<i^llagps, fandtes det onikrino- h. 11. I Nærheden af

Huken fantlles (J^liuitnerlioldig Hornblændeskifer, Ströget h. 10 '/^

til 11 med 60°— 70° Fald i östlig (nordostlig) Retning. Nær-

mest Graniten var Ströget utydeligt og forvirret, Hornblæn-

deskifer og fiinkornig Gneis buglede sig om hiiianden, og

Partier af den ene fandtes indeslultede i den anden. Længer

mod Vest har jeg ikke været, hvoriujod jeg fra Huken log

ligeovcr Fjeldel til Reenlielven; paa denne Sirækning passe-

rede jeg over de nylig beskrevne Granit- og Granitgneis-

bildninger. Langs op med Reenlidalelven fandîes deels por-

fyraglig og fiinkornig Granilgneis, deels Hornblændegneis,

glimmer- og chloritholdig Hornblændeskifer o. s. v., som

rimeligviis danne Fortsættetsen af de ved Narverud forekom-

mende Lag. Ströget fandtes i Regelen h. 1072 til 11, som

oftest med steilt nordostligt Fald; dog teinnieüg hyppig for-

virret Skiktning. Fra Storlia gik jeg næsten i lige Retning

til vestre Nybelodam og derfra til Juliane Dam. Paa denne

Sirækning forekom deels fiinkornig Granilgneis, (Feldspathen

hyppig af en lysere Farve end den i disse Bildninger sæd-

vanlige rödligfarvede VarieteQ, deels porfyragtig Gneis, deels

Granit, som i Nærheden af Juliane Dam gik over lil Urskif-

renes tilstödende Bergarter gjennem Mcllemled, som jeg först

i det Folgende med Tydelighed kan beskrive. Sydöst for

Julianedammen var Urskifrene eneraad(Mi(Ie; Ströget 10% til

11 lodret.

Længer mod Nord har Tiden ikke tilladt mig i Delaillen

at undersöge Granitens og Granilgneisens Oplræden; kun paa

et Observationspunkt — i Nærheden afTvetdammen — har jeg
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gjenfundet disse Bildninger, som visseligcn ofte vanskeligl

iiok, sauledes som de vise sig nordenfor Jondalsolven , ville

kunne gjenkjendes som idcnliske med de længer mod Syd

forekoimnende, naar man ikke har liavt Anledning til at for-

fölge Overgangene Skridt for Skridt. Forövrigt er den hele

Slrækning mellem Nybelo- og Rcenlidammene i Syd og Lon-

gen Elv i Nord endnn for mig et terra incognita. Derimod

har jeg i den nordligste Dcel af Terrænet langs med Valne-

brynvandet og pan Nordsiden af Kolkjernaasen et Gjennem-

snit, hvor nogle formeenllig hidhenliörende Bildninger gjen-

findes. Mellem Gaardene Vig og Viger paa den sydlige Bred

af Vatnebrynsvandet ganske læt ved Vandspeilet fandtes et,

som det syntes, nordenfra indskydende Granitparti med Ra-

mifikationer i Sidestenen, omsluttende Brudslykker af denne

og omvendt denne indeslutlende Brudstykker af Granilen.

Den saaledes med Graniten samnienstödende Bergart var en

af de i Urskiferlerrænet almindelige uskifrige Bildninger.

Grændsen mellem den og Graniten var skarp og tydelig at

crkjende. Ähdlem Viger og Lehofd passeredes over de al-

mindelige Kongsbergskifre, især Glinnner-,- Hornblænde- og

Chloritskifer, först strygende i h. 1272 lodret, dernæst (læn-

ger mod Vest) i h, 3 næsten lodret. Fra Lehofd af fandtes

deels de forskjellige sammen med Urskifrene oplrædende

massive Bildninger, som jeg nedenfor skal ondiandle, deels

Mellemled mellem Gneis, Ilornblændegneis, Kvartsskifer, Glim-

merskifer o. s. v., vistnok skifrige, men med aldeles forvirret

Strog. Ved Kolkjernaasen fandtes porfyragtig Gneis, först

overgaaende til fiinkornig Gneis, som fandtes vexlende med

fiinkornig Honiblændeskifer, derefter til Kvartsit. Denne Over-

gang til Kvartsit foregik paa samme Maade, som allerede ved

Iljerpekjerns Bildninger er beskrevet.
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Jeg har i den foregaaendo Dcel af min Frrmstilling

gaacl frem mod en Vidllölligliefl, som j(^g ikke liar Iroet at

kunne undgaae, naar jeg ikke skulde fremsælle Paaslando

uden Beviis. Det liar desuden været min Hensigt al give

efterfölgende lagllagere Anledning til al kontrollere Paalide-

ligheden af mine Angivelser. Men idet jeg nu gaaer over til

at meddele Observalioner fra selve det falilbaandrörende Ski-

ferlerritorium, troer jeg at kunne fatle mig i slörre Korthed.

Jeg skal saaledes ikke gjenlage, livad der af Andre er an-

fört om disse Bergarters pelrografiske Beskaffcnhed, men

indskrænke mig til nogle ganske faa Bemærkninger i saa

Henseende. Man finder i det Kongsbergske Skiferterritorium

hyppig og paa forholdsviis betydelige Strækninger Bergpar-

tier, som hverken vise Spor af Skiktning eller Skifrigbed og

som allsaa skulde være at henföre blandt massive Bildningen.

De sanune Mineralier, som samujensætte Skifrene, forekomme

ogsaa i kryslallinisk-kornig Blanding; der fremkommer paa

denne Maade mange forskjellige Varieleler. Blandt disse kan

især mærkes en, hovedsagelig beslaaende af Kvarts, Feld-

spath, Hornblænde og tildeels Chlorit, Feldspatben og Kvart-

sen intimt blandede, Hornblænden udskillende sig i smaa

Partier for sig selv, saaledes at Bergarten derved faaer et

spætlet Udseende. Uaglet den indlager lennnelig betydelige

Strækninger, især i Vest for Overbergels Fahlbaand, kan den

dog neppe ansees for en af Skifrene uafliængig Bildning.

Dens Bestanddcle ere de samme som Ski frênes, den viser,

uaglet den i det Hele laget fremstiller sig som en massiv

Bergart, paa mange Punkter lydeligt Anlæg til Parallelslruk-

tur, og Ströget er i saa Tilfæ^lde — ialfald i Begclen —
konform med de tilgrændsende Skifres. Den Forekomst,

som her beskrives, er aKsaå sandsynligviis ikke andet end

en Gjentagelse i slörre Maaleslok af del samme Fænomen,



200 N. Mejdell

som ved Konffsbcrgskifrene saa hyppig- viser sig i det Smaae,

at don krystalliaisk-sixitrige Struktur gaaer over til en kry-

stalli.'iisli-koniig. Dcrimod er der en anden massiv Bildning,

som jeg ikke vover uden videre at indordne i Skifrenes al-

mindelige Rækkefolge, uagtet den forekommer i og med dissen

Den er især almitidelig paa nordre Vindorn. Jeg maa be-

mærke, at j(^g desværre ikke har kunnet offre den en saa

noiagtig mineralogisk Undersögelse, som jeg havde kunnet

önske, da del har skortet mig paa Tid og Midler. Imidler-.

tid troer jeg indtil videre at maatte opföre den som en Va-

rietet af Gabbroen. Feldspath, C^ormeentlig især Labrador),

og deels Diallag, deels almindelig Hornblænde, samt endelig

Titanjern, tildeels vel ogsaa Magneljernsteen, i mere eller

mindre grovkornig indtil fiinkornig Blanding, saaledes har

Bergarten fremstillet sig for mig paa de Punkter,' hvor jeg

har havt Anledning til at observere den. Skifrighed ellefl

Parallelstruktur har jeg ved denne Bildning ikke iagttaget.

Til denne Bildning var det, at den mellem Nybeto Dam og

Juliane Dam optrædende Granit gik over, idet Kvartsen for-

svandt af Bergarten og de övrige Eeslaiiddele gjensidigen

udbytledes. Men ved Siden berat optraadte ogsaa skifrige

Mellembildninger fra den med Granilen forbundne Gneisbild-

ning og Urskifrene, bvorved Forholdet blev i hoi Grad for-

viklet. Jeg tor anläge det for sandsynligt, at en mere de-

tailleret Undersögelse, end jeg har seet mig island til, af

denne Lokalilet og den omgivende Slræ^kinng, vilde give

meget værdifulde Oplysninger om de her optrædende Bild-

ningers Forekomst og Forhold til hinanden.

Paa den hele Slrækning mellem Tollem- og Aasland-

skjærpcne i Nord og Uavnaasskjærpene i Syd ere massive

Bildninger forherskende, og blandt disse fortrinsviis Gabbro-

bildningen. Kun undlagelsesviis finder man Skifrigheden
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tydelig udviklet. Slrögct varicrede, hvor det ikke var alde-

les uregelrnæssigt og hvor det med nogenlunde Tydelighed

lod sig iagttage, inellem h. 10 '^^ og 11
'/2, som oftest næslen

lodret. Der fandles paa denne Strækning stærke og tydelige

Fahlbaanddannelser, men deres Forekomst var hoist uregel-

mæssig. Rigligiiok finder jeg paa Solvværkcls Kart Fahl-

baandenes Retninger ano;ivne; men jeg- tillader mig at be-

tvivle, at denne Angivelse er riglig. Man har anlagt Fahl-

baandmærkerne der, hvor Samlinger af Skjærpe eller Gruber

findes; men det er her ikke Fahlbaandets, men Gangens Ret-

ning, hvorefter Gruberne ere atdagle. Kiesansamlingerne

ere, saavidt jeg har kunnet opdage, snart hist, snart her,

uden Orden eller Regel. Paa Strækningen mellem Tvetdam-

men og Kristian Yl Grube deels Gneis, overgaaende til Glim-

merskifer, deels fiinkornig Hornblændeskifer. Ströget först

h. 11 V2 til 12 lodrel, derefter 10% til 11 lodret. Dog fand-

tes Skifrigheden hyppig utydelig. Delte er i endnu höiere

Grad Tilfældet paa Dronningkollen, hvor de til Skifrene hen-

hörende massive Bildninger indloge ikke ubetydelige Slræk-

ninger, skjönt de viste sig mindre tydeligt udviklede end

paa Nordre Vindorn. I Nærheden af Gaarden Lindbo blev

Hornblændegneisen og den almindelige Gneis eneraudende.

Ströget omkring h. IIV2 næsten lodret og senere med slærk

Indskydning mod Öst.

Den Strækning af Territoriet, som ligger söndenfor Jon-

dalselven, kan bekvemt adskilles i tvende Hovedafdelinger,

den som ligger vestenfor, og den, som ligger öslenfor Over-

bergets Fahlbaand. Den förste indlagcs for störste Parten af

de til Skifrene henhörende massive Bildninger, som netop

her tydeligt vise, at de ikke danne nogcn fremmedartet

Bergart, da de ikke alene vexle med Skifrene og danne

Overgange til disse, men ogsaa selv hyppig vise Tendents til

N 2
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Skifrighcd. Af skifrige Berghaller forekomme paa denne

Strækniiig især Gliminerskifer samt glimmer- og chlorilholdig

liinkornig Hornblændeskifer, medens Gneis, Hornblændegneis

og en i Regelen grovkornig og ikke chlorilholdig Hornblæn-

deskifer sainl tildeels, men sjelden, en noget glimmer- og

feldspalhholdig Kvartsskifer indlager Strækningen i Öst for

Overbergets Fahlbaand. Mindre tydeligt udviklet er denne

Skiferparliornes Rækkefolge söndenfor Kobberbergsciven. Ved

Jonsknuden forekommer desuflen indleiet i Skifrene en Art

Grönsleen, som imidleilid allerede ved det blolle Udseende

adskiller sig fra de i Territoriet gangförmig optrædende

Grönslcnc og Gronslecnporfyrer; fremdeles paa Jonsknuden

og i Syd for samme Kvartsskifer, mörkfarvet, maaskee ved

inlimt indblandet Ilornblænde. I Nærheden af Overbergets

Fahlbaand og nelop der, hvor delte optræder, findes ogsaa

Chlorit- og tildeels Talkskifer. Den gabbroagtige Bildning"

har jeg ikke observcret i Slrækningen mellem begge Elvene,

hvorimod jeg har gjenfundel åen — dog kun paa el enkelt

Observationspunkt — i den sydligste Deel af Territoriet i

vestlig Retning for Gaardcn Ljöterud. Ströget er ved Kies-

gruberne og den sonden- og vestenfor liggende Slrækning

onikring h. 11 med stærk Indskydning mod Öst; ligeledes

paa {\vn förste Deel af Veien fra Sauggrænden til Medheien;

men nærmere Granilens Grændse forandres Ströget lige til

h. 8 og 7 72, Cnæslen lodrct), hvilket Strög ogsaa findes om-

kring Bækken strax söndenfor llelgevandet. Paa den övrige

Slrækning er Ströget hyppigst omkring h. 10 med Indskydning

mod Nord-Öst. Det bemærkes forövrigt, at Ströget ikke

sjelden er forvirret, og at Skiklernes Strög paa enkelte Sle-

der, men rigtignok kun sjelden, ikke er nöiagtig parallel

med Skifrighedens eller Parallelstrukturens Retning. Ved

Kongens Dam synes endogsaa en utydelig skifrig, til en Art
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Grönsteen over^naciide Anifibolilh g-angforniig" at j/jrnnoin-

sælle (le lilgræiulseiKle Skiferparlier; men da disses Slröy^

nelop lier er meget utydeligt og forvirret, lör det ikke med

Bestemthed afgjöres, om det virkelig er en gangiormig Fore-

komst eller kun en Devialion af Skikterne, nuui her har for

sig. Foruden de paa Karterne angivne Fahlbaand finder man

hist og her Spor af saadaniie paa denne Slra^kning, dog kun

sjelden i de nskifrige Bildninger og da i Regelen kun der,

hvor de vise Tendents til Parallelstruklur.

Fra den Deel af det Kongsbergske Grnbefeldt, som lig-

ger paa Öslsiden af Longen samt paa Vestsiden a f sannne

indtil Overbergels Fahlbaand, har jeg en Masse af Observa-

tioner over Strög og Fald. Middeltal af samtlige disse giver

for Ströget h. 11; stærk Indskydning mod Öst er det Sæd-

vanligste; hyppig staae dog Skikterne aldeles lodrelte eller

have Indskydning mod Vest, hvilket i den östligste Deel af

Terrænet endog synes at være Regel. I Slrækningen om-

kring Daissæter eller Dalspladsen paa Veien til Skaragruberne

have Skikterne endogsaa i Regelen svagt Fald Cun<'er 45°)

mod Vest. Uagtel Regelmæssigheden i det Store, finde hyp-

pige Afvigelser Sted i det Smaa; Skikterne ere buglede og

vredne og rörte om og i hinanden i komplet Forvirring, ja

det hænder ikke sjelden, at den ene Bergart omslutter Par-

tier af den anden, som fuldkoirnnen have Udseende af Brud-

stykker. Störst er Uregelmæssigheden i det midterste Parti

paa begge Sider af Longen, maaskee dog især paa Östsiden.

Forrykninger ere ikke sjeldne, især i Lougendalen. Særdeles

tydeligt vise de sig, hvor en nelop her hyppigt forekom-

mende, i Regelen uskifrig Bildning, hovedsagelig bestaaende

af Hornblænde og Kvarts, intimt blandede, stöder sammen

med Gneisen og Hornblændegneisen. Den overskjærer hyp-

pig disse paaskraas, et Forhold, om hvilket man snart erkjen-
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der, at det ikke har sin Grund i andet end en Forrykkelse

i Berglagenes oprindelige Stilling mod hinanden. Skifrig-he-

den er ofte utydelig" og undertiden er den ganske forsvun-

den; 1 gnende Bildninger som den, der optager störste Parten

af Strækningen melleni Jonsknuden og Overberget, gjenfindes

ogsaa paa Lougens Östside, saaledes i Nærheden af Gaarden

Dokka (ikke langt fra Holtefjeld); men den optager ikke,

ligesaa lidt som de övrige Varieteter af uskifrige Bildninger,

som forekomme, saa betydelige Strækninger, at jeg troer sær-

skilt at burde notere Forekomsterne. Den gabbroagtige Bild-

ning synes at være temmelig almindelig læncrst mod Nordvest.

Foruden de i det Foregaaende omhandlede Bergarter,

forekomme i Territoriet ogsaa Gange af Grönsteen og Grön-

steenporfyr. Overalt, hvor jeg paa mine Exkursioner har

fandet dem, har jeg noteret Forekomsten, men jeg har endnu

ifcke seet mig istand til at kombinere de spredte Observa-

tioner, og jeg skal derfor i nærværende Afhandling kun an-

före, at de baade i Udseende og Forekomslmaade ere ganske

analoge med de bekjendte Grönsteengange i Krislianialerri-

toriet. Heller ikke om de sölvförende Gange har jeg for

Tiden nogen ny Observation at tilföie til, hvad der allerede

er bekjendl.

Af de Undersögelser, som i det Foregaaende ere frem-

Slillede, er det kun de, som angaae Granitgneisbildningens

Forekomst i den sydlige Deel af Terrænet, som jeg tor an-

see for et nogenlunde afslullet Arbeide. Især kunde jeg

have önsket, al jeg havde seet mig istand til at meddele

noget Fuldslændigere om de i Urskifrene optrædende massive

Bildningers Forekomst og mineralogiske Karakleer, samt om

Granitgneisens Forhold til det tilgrændsende Gousladterrilo-

riums Bergarter, — et Forhold, som ved nærmere Efterforsk-
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n\ncr rnRaskee vil vise sig nieest egnet til at kaste et Lys

over det e^^enllige Sainrnenhæng med de heromhandlede tvivl-

5()mme P'orckoirjster. Men orn jejj uogensiiide vil finde An-

ledning lii at furl&ætle del paabegyndle Arbeide, afhænger

niere af Omslændighederne end af min egen Villie, og jeg

har derfor vaigl at fremlægge, hvad jeg har samlet, i det

Haab, at det muligens kan tjene som brugbart Material ved

fortsatte Undersögelser. Jeg skal saaledes ogsaa allerede nu

fremsætte de Slutninger, hvortil jeg efter de hidtil anstillede

Observationer lör tro mig berettiget. Det maa vistnok an-

sees for en meget maîrkelig Omslændighed, at Graniten, idet

ilen fra Overgangsformalioiien Iræder ind i Urformalionens

Gebet, antager Gneisens Struktur — skjönt riglignok kun lil-

deels —, og det er maaskee endnu mærkeligere, al Struk-

lurfladernes Retning er parallel med de lilgrændsende Ur-

skifres Strög. Denne Parallélisme ganer saa vidt, at paa

nogle Steder endog Faldretningen kan gjenkjendes. Man

kunde heraf være lilböielig til at uddrage den Slutning, at i

begge den samme Kraft havde gjort sig gjældende ved Pa-

rallelanordningen. Men denne Slutning vilde ikke være paa-

lidelig; Overeensstenunelsen kan have sin Grund i en reent

mekanisk Iiidvirkning, hvis det nemlig skulde forholde sig

saa, at Granitmassen engang i ustivnet Tilstand har været

underkastet en slærk Presning fra Siderne af, hvoraf maatte

resultere en Parallelanordning af Bestanddelene lodret mod

Trykkets Retning. Om denne Forklaring har Sandsynlighe-

ûvn for sig, kan forst afgjöres, naar Terræiiel vestenfor

Granit-Gneisbildningen nöiere er undersögt for at erfare,

om ogsaa der fiiides Bergmasser med saadan Beliggenhed

mod Granifgneisen og forövrigt af saadan Beskalfenhed , al

de kunne have udövet et lignende Try k som det, der kan

lænkes muligl fra de i ösllig Retning tilstödende Kongsberg-
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skifre. Jog skal for Öioblikket kun bemærko, at de enkelte

mindre Partier af Kong^sbergskifrene, soin ere anlrufne i det

af Granitg-ncisen oplagne Terræn, i del Hele tatret vise samme

Slrog- og i Regelen ogsaa samme Faldrelning, som forefindes

i det tilgrændsende store Skiferfeldt selv, samt at Slröget

saavel ved disse, som ved Granitgneisens Strukturflader i det

Hele taget er parallel med Granit- og Skiferfeldlels Grændselinie.

Granitgneisens Forekomslmaade maa formeentlig udelukke

enhver Tanke om Skiktning ved denne Kergart. Älidt inde i

de gneisaglige Varieteter fmder man granitiske, midt inde i

de granitiske finder man gneisagtige, begge saaledes for-

bundne med hinanden, at en Adskillelse er nmnlig. Man

finder i de forövrigt granitiske Partier Parallelstrukturen

incest udviklet henimod Grændsen mod Urskifrene; det er

netop paa den Maade, at Overgangen mellem begge Forma-

tioner tydeligt viser sig; men Parallelstrnkturen er ikke bun-

den til denne Grændse, man finder den mere eller mindre

tydelig snart hist, snart lier. Hvor Glimmeren mangler, fin-

der man endnu hyppig i de efter Strögets Retning langstrakte

Krystaller af Bergartens övrige Bestanddele Tendents til Pa-

vallelslruklur. Selv hvor Bergarten fremstiller sig som fuld-

kommen karakteristisk Gneis, (hvilket, som tidligere bemær-

ket, især er Tilfældet i Terrænets nordlige Deel}, er der

Intet ved Forekomsten, som berettiger til den Slutning, at

Bergarten oprindeligviis skulde have afsat sig i lagvise Par-

tier. Den lader sig maaskee hMtest spalte eller Parallelstruk-

turens Retning, men den er derfor ikke skiktet, ligesaa lidt

som eii Krystal kan sigcis at være sammensal af de Lann^IIer,

i hvilke ûcw ved HJælp af Gjennemgangen kan deles. Det er

el Struktur-, om man heller vil, et Kryst.illisntioilsforhold,

man har for sig, som Intet har med Skiktning at bestille.

Granitgneisen tor eller del Anforte ikke ansees for en
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skiktet Berorart. Större Föie kunde der være til at ansee

og^saa Kongsbergskifrene for uskiklede Bergarter. Skiktnin-

gens Spor er ved dem paa mangfoldige Steder aldeles ud-

sleltede, og man er nödt til at substituere Observationer

over Skifrigheden for Observationer over Skiktningen, hvilket

kan lade sig gjöre, da Parallélisme melleui Skifrigheden og

Skiktningen i Regelen finder Sted, — en Regel, hvorfra der

kun er yderst faa Undtagelser; paa andre Steder og det paa

meget betydelige Slrækninger er baade Skiktning og Skifrig-

hed forsvundne, Bergarten fremstiller sig som en krystallinisk-

kornig Blanding af de samme Mineralier, som sammensætte

Skifrene. Alen Forholdet er do^ her et ganske andet end

ved Granit-Gneisbildningen. Ved denne er paa enkelte lidet

betydende Undtagelser nær den mineralogiske Sammensætning

overalt den samme. Bestanddelene ere kun forbundne med

hinanden paa forskjellig Maade. Skiferterritoriet er derimod

sammensat af forskjellige Parallelmasser, folgende hinanden i

en vis Orden. Vislnok tilhöre de alle samme Bildningsrække,

de enkelte Led i Rækken danne Overgange til hinanden og

staae i mineralogisk Henseende i et vist Slæglskabsforhold

allerede derved, at de samtlige bestaae af krystalliniske Sili-

katskifre; men den lagvise Anordning er ikke desto mindre

umiskjendelig, om ogsaa Grændserne tildeels gaae i hinan-

den. Jeg kan saaledes ikke lösrive mig fra den Ide, at disse

Skifre bestaae af oprindeligviis stratificerede Bergarter, skjönt

deres Dannelsesmaade og Udviklingshistorie forövrigt er al-

deles ubekjendt.

Hvorledes er nu Skiktslillingen i Kongsbergterritoriet

beskaffen? Ganske saaledes, som den maatle blive, om

Graniten var brudt frem fra Jordens Indre og havde skudt

Skikterne iveiret. Riglignok kan det synes paafaldende, at

de Skiferpartier, som træffes længer mod Vest, samtlige have
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öslli^'^l Fald, altsaa som det syrKîs mod Granilen. Dot one

af disse Skiferparlier er del, hvoraf man paa Veien melleni

Jorn^ruben og M^nllieien faaer el Gjennnrisnit. 1 dette er

vistnok Skiktningen deels temmelig variabel, deels ulydelig,

men i det Hele viser sig dog en Indskydning i östlig eller

nordöstlig Retning. Men bortenfor dette Skiferfeldt mellem

Jerngruben og Hjerpekjernene gjenfindes en Bildning, som i

mineralogisk Henseende er ligesaa forskjellig fia de almin-

delige Kongsbergskifre, som den er overeensslenmiende med

en af Giieisgranitens Varieteter. Det er vistnok ingen sær-

deles dristig Supposition, om man indlil videre antager, som

jeg ogsaa i det Foregaaende har tilladt mig, at denne Bild-

ning hænger sammen med den store Granitmasse, som op-

Iræder söndeiifor KobbcM'bergselven, og er denne Forudsæt-

ning rigtig, saa er der ved Skiktstillingen heller ikke noget

Paafaldende længer. H vad den Skiferzone angaaer, som

forekomuier mellem Hengsvandel og Loke- samt Villingbo-

kjern, da viser det sig paa det Tydeligste, at den er skudt

tilside og skill fra del store Skiferterrilorium ved el kilefor-

migt indtrængende Granitparti mellem Jonsknuden og Helge-

vandet; ligeledes fremgaaer d(»t som et direkte Resultat af

Observationerne, al el andet Granitparti sky der sig frem

vestenfor mellem Ilelgevandet og Hengsvnndet. Her er

saaledes neppe noget ved Skiktstillingen, som staaer i Strid

med en vulkansk Theori. Om noget Lignende finder Sted

ved det Skiferparli, som forekommer nordenfor Jondalselven

i Nærheden af Pladsen Huken, faaer indti! videre slaae der-

hen. Med all delte vil jeg dog ikke ben;rgte, al der, naar

en vulkanislisk Foikl ring skal antages, er Noget, som kan

synes besynderiigt vimI disse Skiferpartiers Optræden nu'dt

ind(^ i Granilen eller Gianitgneisen , især ved de mindre af

dem, saaledes som det, der optræder mellem Narverud og
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Kosa samt vidore nordover; det er besynderli^ri, at en saa-

dan forholdsviis meget smal Skiferzorie skal Kunne forlsælle

med saadan Regelmæssighed nnMt inde i en vnlkansk Berg-

art. Man vilde vel have fundtt det rimelitrere, om i\ci\ var

bleven skudt tilside, gjennembrudt, splillet ad i Smaastyker.

Men jeg antager dog ikke denne Oinslændighi'd for at være

af nogen afgjörende Vægt; thi de mekaniske Virkninger af

en saa uhyre Nalnrrevolulion som Granilmassens Frembrud,

lade sig ikke i alle sine Détailler kontrollere; der kan ved

dem være Adskilligt, son» seer besynderligt nok ud, men som

derfor ikke behöver at være umnligt. Mere Vægt troer jeg

at kunne lægge paa Overgangsforholdene mellem begge

Bildninger paa saadanne Lokaliteter — Noget, som jeg i det

Efterfölgende nærmere skal omhandle. — Er den, som det

ellers maalte synes, hö-st besynderlige Skiktslilling i Kongs-

bergegnen virkelig en Folge af Granilens Frembrud, saa maa

disse Urskifre, da Katastrofen indtraf, have været i Besid-

delse af en hoi Grad af Elasticilet, hvilket ved disse Bildnin-

ger neppe vil kunne ansees for urimeligt. Men uanseet en-

hver Theori om Granitens Oprindelse er det en Mening, som

jeg under alle Omslændigheder maa holde fast ved, at disse

Skifre eller idelmindste enkelte Partier af dem engang have

været i en opvegel, seig Tilstand, og at de i denne Tilstand

ved mekaniske Kræfters Indvirkning paa mange Steder ere

bragte ud af sin oprindelige Stilling mod hinanden. Hvor-

ledes Skikterne ellers skulde kunne være skudt saaledes ind

i og omkring hinanden, som det her paa mangfoldige Steder

viser sig at være Tilfeldet, er fur mig ubegribeligt. Det er

vanskeligt ved Beskrivelse at give et saa tro Billede af et

saadant Naturforhold, at man kan bibringe Andre den sannne

Forvisning, som man har faaet ved selv at see; men jeg

drister mig til at antage, at Enhver, som med egne Oine og

VII. 2
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i Delaillen vil undersöge Forlioldol, vil komme til samme

Resultat. Er det ved en slærk Hodot^rad, at dcMine opvcgcde

Tilstand er frembraol? Har Våndet spillet en Rolle derved?

Har maaskee Skikterne enganor været i en slamaglig Til-

stand? At Op vekningen udelukkende skulde have været et

Resultat af Hedens Indvirkning, er jeg lidet tilböielig til at

antage, thi i saa Fald maatte vel FæMioinenet vise sig slær-

kest og tydeligst i Granil massens Nærhed, hvor en tilslræk-

kelig Opvegning bedst maatte have kunnet finde Sled; men

dette er langtifra at være nogen Regel, man finder nelop i

Lougendalen og især paa Öslsiden hyppig og i hoi Grad

disse Forskydninger og Vridninger ved Skiktningen, som her

omhandles.

Jeg kan, uaglet jeg fuldkommen erkjender, at Undersö-

gelser paa et enkelt og dertil indskrænket Terræn ingenlunde

ere tilstrækkelige til at afgjöre en theoretisk Qvæstion, dog

ikke tilbageholde den Yttring, at, saavidt mine lagttagelser

strække sig, tyde de vægtigste Dala hen paa, at Graniten (og

Granitgneiseu) er af vulkansk Oprindelse. Jeg finder en

Bestyrkelse for denne Mening i den Omstændighed, at Gra-

nitbildningen först gaaer over til Overgangsformalionens

Skifre, siden, hvor den stöder sammen med Urformaiionen,

til dennes Bergarter. D.en kan ikke siges forlrinsviis at til-

höre nogen af disse Formationer, da den paa forholdsviis

betydelige Strækninger forekommer sammen med begge, den

kan heller ikke paa engang tilhöre begge disse i Aldersföl-

gen tydeligt adskilte Formationer, og der er allsaa ingen

anden Udvei end at ansee den for en af begge ualhængig

Bildning. Naar den ikke desto mindre paa Grændsen gaaer

over saavel til den ene som til den anden af dem, saa fin-

der jeg heri en end yderligere Grund til at ansee den for

en vulkansk Bergart. Imidlertid er der dog netop ved Over-
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gangene mellom Urskifrene og Granitgneisen Noget, som maa

lede bort fra Tanken om en vulkansk Oprindelse. Det er

ikke saa paafaldende paa Grændsen mellem begge Territorier,

som hvor mindre Partier af Urskifrene forekomme inde i

Granitgneisen. De have, ialfald paa nogle Steder, fuldkom-

men Udseende af al være indleiede i den sidstnævnte, begge

^aae over til hinanden, der fremtræder Mellembildninger

mellem begge, saaledes at den, som alene har iagltaget

Forekomsten paa saadanne Steder, ikke kan give nogen an-

den Tanke Rum, end at begge disse forskjellige Formations-

led tilhöre en og samme Bildningsrække, ja en og samme

Række af paa hinanden folgende Strata.

Jeg skal endnu kun tilföie nogle Bemærkninger om Fahl-

baandene — Ansamlinger af forskjellige Metalsulfureter, (især

Svovlkies, ogsaa Magnetkies, Kobberkies, Zinkblænde o. s. v.),

hvis Udseende og Beskaffenhed oftere ere beskrevne i Af-

handlinp^er, som tor antagcs at være almindelig bekjendte.

1 de uskifrige Varieteter af Territoriets Bildninger forekomme,

som vi have seet, disse Kiesansamlinger uden Orden eller

Regelmæssighed. Hvor derimod Bergartens Skifrighed er

lydeligt udviklet, have de ordnet sig i mere og mindre

regelmæssige Baand, udstrakte efter Retningen af det her-

skende Strög. Undertiden gaaer Koncentrationen saa vidt,

at de fremstille sig som flere Lakter mægtige Kiesleier, saa-

ledes f. Ex. ved Grösli Skjærp og ved Kiesgruberne; men

i Alinindelighed er Kiesen i större eller mindre Mængde ind-

blandet i selve Bergarten; er denne meget rig paa Kies,

kaldes Fahlbaandet stærkt, i modsat Fald svagt. Nogen

skarp Grændse for Fahlbaandets Ophor mod Siderne exi-

slerer i Almindelighed ikke; dog er denne Regel ikke kon-

stant, Indenfor Fahlbaandets Omraade forekomme meget

hyppig Partier, som enten slet ikke eller kun i ringe Grad
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ere irnprcgncrede med Kies. Undertiden er Kiesen temme-

lig^ jævnt fordeelt over Fahlbaandets hele Bredde, under-

tiden har den næsten udelukkende samlet sig i et enkelt

af Bergartens Baand eller Skikter. Overhovedet synes det,

som om Bergartens mineralogiske BeskafFenhed ikke har

været uden Indflydelse paa Koncentrationen; men nogen

bestemt Regel er i saa Henseende vanskelig at opstille,

især paa Grund af det Variable ved disse Bergarters Be-

skafFenhed. Hvor der i de uskifrige Varieteter forekomme

enkelte skifrige Partier, har Fahlbaanddannelsen fornemme-

lig sluttet sig til disse. Ved de mindre af disse Partier,

som undertiden ikke er mere end nogle Alen og derunder

i Udstrækning, viser delte sig isærdeleshed paafaldende.

Forövrigt forekomme næsten overalt i Territoriet Kiesan-

samlinger, ubetydelige baade i Udstrækning og Koncentra-

tionsgrad — Fahlbaanddannelser, som synes ligesom afbrudte

i sin Udviklingsproces. Det maa erkjendes, at Erfaringerne

om Fahlbaandenes Forekomstmaade kun afgive ufuldslændige

Data til Besvarelsen af Spörgsmaalet om deres Oprindelse.

Alt, hvad der i den Retning kan anföres, bliver endnu kun

Gisninger; men jeg vil dog ikke undlade at anföre, at de

ovenbeskrevne Forholde allerede, förend jeg havde nogen

Kundskab om Tilværelsen af et Granilfeldt bortenfor Skifer-

territoriet, have ledet mig paa den Idee, at ikke disse

Kiesansamlinger — ialfald ikke alle — oprindelig kan have

dannet sig paa de Steder, hvor de nu forefindes, at en

Koncentration, en Flytning gjennem Skifrenes Masse maa

have fundet Sted. Man vil indronime mig, at denne Idee

vinder meget i Rimelighed, naar det kan anlages, at disse

Bergarter engang have befundet sig i en opveget Tilstand og

maaskee tillige været Hedens Indvirkning underkastede.
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VIII.

Conatus præmissus

redactionis novae genernm nonnnllornm lichenum

in organis fructificationis vel sporis fundatæ.

Auctore J. M. Norman.
(Sequuntur tabulæ duæ iconum.)

I.

Prologomcna.

In liclienum specie eadem vel in speciebus cetera maxime

affinibus forma externa tarn varia ovadit, ut vegelabilium horum

animo intet^ro studiosus facile concédât, formam externam ad

rationem redactionis systeuialicæ & limitationis generalis haud

magni vaiere. Nostra ætate nemo nisi vesanus plianerogamas

vcl earum seclionem majorem in arbores & frulices & herbas

systematice dividens patrum vestigia premet, neqve tamen

differentiæ Ihalli fruticulosi & foliacei 4c crustacei & tenuis

hyphlæodis illius graviores sunt. Apolheciorum e contrario

conformationem, cvolutionem, situm ratione systematica majoris
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(Ji<riiilalis qviim Ihnüuin esse, iioii rile negamiis, sed ralionem

profuiuiiorein oroaiiisiilionis auxilio solo horuni inveslitraro

nilenles, ul verajii sysleinalicaiM slaluamus, fere idem l'aci-

rnus, ac si plianerogamas (jvoad inlloresccrUiain vel ([voad

bracleas & involueia nniie lierbaeea nunc colorata generice

definire velimus. Sunt cnini apolhecia, ut inier omnes con-

stat, non ipsa oroann rriielilieationis sed cong-reg-ntio sola

horum aliis organis abuiide mullis sed minus essenlialibus

(paraphysibus <k parenchymate) suiïulla eircumdataqvc &

personata, c qvil)ns nuperrime diclis externa faciès lota apo-

Ihecii dependel nee ex ipsis organis fruclificalionis.

Ila cong^regalionem banc nniversain, si verba non urgen-

lur, indorescenliæ plianerogamarnin comparem; parapbyses sint

bracteæO, asci cum sporiis — (lores, marge apolhecii — invo-

lucrum commune vet evolnlio cupularis caulis, apolbecium

ero^o lolum — coenanliiiuin vel calalbidium. Sed comparalionem

lalem, semper scilicet parum adæ((vanlem, in qva eerie nulla

vis argumenli inesl, omitlimus. Exploralio sola partium om-

nium barum profeclo demonslrare poleril, qvibus in organis

profundiores & constantiores differenlias qværas.

Si qvis perscrulatus erit lusum formarum tballi, slructu-

') Quum pra'paialiono, auxilio l;un iiicclianico (jvain oliciniro peracta,

textuiam disci in partes clcnunlai- s solvimns, strncUnam ejus e sin-

gulHril)us organis perpendiculaiitcr jnxtaposilis, superiore extrcmitatc

libera (sensu organico!), inferiore in paren( hyniate fundi cxcipuU

inscrla, inveninius; qA æ or<>aii;i inter se libera vel nuilo intinio modo

organico coalita scd auxrliu subslanliæ alienæ nie(batc (ongbitiniata

esse, manifeslnin prodit. Res vera hæc c sci'lione sula culteri

difl'icilius expb>ralnr, nnni in scctionc, i\\iv, elsi «i\ani maxime

cxacfa, semper, si perpendicuhiris, organa diversissinio diamclro

perseeal, sliucliiræ indoles sim|tlex faeieni simulatam compliralam

præbcl.
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ram liialli, indolcm apolhecii cxlcrnam & InU^rnnm, dcjriiqvo

conroritialionuiii & vilain cellularcii» sporæ, cum aulore con-

curs sine ullo (luhio exislimabit, omnium organorum horum,

si cognilioricm VL*rairi adinilatis lichenum spcctamus, sporas

principalum habere, et post has locum proxime inferiorem

apolheciorum evolulionem & formam & situm obtinere, fas

esse. Q\ü inferior enim planla, eo prelio majore fit vita cel-

lularis, nam planla ilia riiinus composita
,
qvam ratio morla-

lium imperfectiorem vel inferiorem judical, simplicibus ele-

menlis archilecluræ composilæ vegrlabiliuin perfecliorum ad

subliniiora or<(ana fruclilicationis conslruenda ulilur, qvo fit,

ul cellulæ solilariæ, neqve organa composila exlranea, ideam

& lypum nobiliorem planlæ inferioris in lucem promoveanl.

In Thallophylis ergo generalim & in lichenibus in specie

excelsiorem lypum & veram aillnilalem in configuralione &

evolulione cellularum, qvas sporas nominanl, qværamus, &

auxilio harum distinctiones arlificiales, scienliæ definienli

lam necessarias, qvam naluræ indefinilæ ignotas, rile consli-

tuamus.

Levem summam observalionum nimis exiguarum qvoad

sporas lichenum hac in commentatione paucis verbis propo-

nam, genera qvædam nova prænuncie indicans. Primum tamen

annolaliones générales parcas de organis disci ascigeri hoc

loco inseram. —
Discus asciger lichenum e duplice specie organorum,

conflalus est, allera filamenla, paraphyses nominala, allera

receplacula, qvæ in cavitale sua sporas procréant, asci

nominala.

Paraphyses.
In plurimis lichenibus paraphysis a serie cellularum com-

posila est. Exslant cellulæ hæ nunc lineares, longitudine
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prolraclæ, lumine nisi in seclionc Iransversali (iisci sublilis-

sima observando, nunc breviorcs sed amplioros lumine capa-

ciore & manifeslo. Numéro minimo sunt octo, haud raro

plures obvlæ. Per parietes correspondenles exlremilalum

cellulæ bæ lam arete coadunalæ sunt, ut, limite nullo modo

distingvendo, paraphysis ut or^anon simplex intus loculosum

appareat, loculamentis nunc diapbragmale tenuiore nunc por-

lione solida protracliore inlerseplis. Paraphysis niox linearis,

tantum e cellulis elongalis conllata, mox clavato-Iinearis

vel clavata, e cellulis snperioribus amplioribus & ex infe-

rioribus elono^atis & an<Tustioribus prodit. In paraphysi stricte

lincari d: in parte inferiore clavato-linearium cellularis indo-

les interdum mao^nopere obscuram sese præbet, sed tamen

semper cognosci potest, cum apte evolulam paraphysin soli-

tariam evulsam &: tinctura iodines præparatam luce fausto

acute observas, qvo casu cavitas cellulæ ut parvula linea

mediana subtilis dispicit. Paries cellularum paraphysialium,

præsertim superiorum, diversissimo colore a rufo per fuscum

ad cærulescenlem tinctus sæpius apparet. Ab hoc colore

parietis cellularum supremarum color disci proprius, cogni-

tioni specificæ tam pretiosus, originem ducil, qvamqvam ab

ilio, sub microscopio viso, apparere sat diversus potest.

Cum in evulsa separata paraphysi tinctura iodines applicalur,

paries cellularum pro parte & conlentum cellulare fuscum

lingitur sed vix cærulescil.

Historiam evolulionis paraphyseos expedire non polui;

nescio, utrum paraphysis a cellula primaria unica elongala,

serius propter generalionem endogeneam vel disseptationem

simplicem loculamentosa evadenle, an a serie cellularum dis-

junctarum nalu ipso coalescenlium perficialur. Exploralum

modo habeo, evolutionem & perfeclionem apaphyseos nihilo

minus (|vam apolhecii totius a superiore (v. a pi ce libero)
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ififeriora versus codcm uiotlo progredi, qvo organon .nppen-

diculare C^^^^Iium) cormophyloriim explicari dicitur.

A s c u s.

Disci lexluræ organon nobilius cvadit ascus, iutcM* para-

pliyses abunde freqveriliores dispositus & his circumtexlus.

Apparet ut ccllula unica pcrmagna elongata , extremilale su-

periore vel fundo oblusala anipliore, exircinilale inferiore

sæpe anguslissimc attcnuala & potioli instar in parencliymale

subjacente niinulo-ccllulari aflfixa. Omnes formas medias a

clavato-lineari ad globoso-pyriformcm definilive evolutus

ascus in diversis speciebus lichenum percurrit, & diverse

gradu evolulionis haud raro in cadem specie, præcocior ma-

tris linearis, malurior magis globoso-pyrifornn's Coblao^e-

niformis). Manifesta crassiludine qvadam paries cellulæ

hujus, qvam ascum ajipellamus, præserlim in fundo superiore

gaudet. Tinclura iodines vulgo cærulcum sed eliam haud

raro rufum vel minialum Cpi'sesertim in speciebus disco

rubicundo & sporis p lur i lo cul a rib us) parielem asci

tingit, qvi interdum tamen proprio colore nullo, a colore

tincluræ ipsius diverso, afficilur, præcipue statu maturiore.

Per examinationem accuraliorem, tarn in sectione transversali

disci qvarn in asco præparationc; segregato su.sceptam, clare

prælucet, colorem cæruleum iodine effeclum tantum in strato

externo parietis insidere. Substantia cærulescens parietem

ipsum non construere sed verisimilius esse substantia intercel-

lularis in superficie externa parietis deposita itaqve videtur.

De indole chemica substantiæ hujusce annotare non omittam,

banc amylo communi baud prorsus identicam es^e, nam color

cæruleus, iodine elTectus, evancscit, annr.oniaco caustico ap-

plicato.

2
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E n d a s c u s.

In spalio inferiore anguslalo cavilalis asci ccllula ma-

lerna communis sporarum, endascus, oritur, & poslea sursum

celeriler accrescens ca vitalem cetera m ila prorsus deniqve

explet, ut a pariete altinoenle asci sæpe difficulter disliiiova-

tur, partim cum eo coalescens & minus pellucidum reddens,

partim absorplione evanescens. Endascus fundum superiorem

asci inlerdum tamen (præcipue statu go nid i i fe r o) non

prorsus atlingit, dum crescere prius desinens vel inlussus-

ceptione fundi suporioris abbreviatus spatium superius cavi-

lalis vacuum serval. Paries endasci exstat tenuior gracilior-

qve el præcocior \u\go non tnm pelliicidus qvam paries asci,

nisi color ejus fuscescens vel sordido-divaceus e conlenlo

solo dependeat. Propter tincfionem endasci ascus ipse, pa-

rietibus accurate adjacenlibus, inlerdum simulate obfuscalus

apparel.

S p r æ.

Conlenlum endasci præcocis oleosum vel oleoso- mucila-

gineum el flocculosum mitiusqve pellucidum invenilur. Ex hoc

cellulæ filiares endasci, sporæ, generanlur, qvarum origo &

evolulio primordialis propter obfuscalionem endasci oculos

sæpe fugit. In ascis abbrevialis magis venlricosis pyrifor-

mibus origo hæc fere synchronica videtur. In ascis aulcm

elongalis & magis linearibus a superiore deorsum seriem

sporarum evolvi, aperle observare licet. Ila spora suprema

ceteris prius malura, infuna omnium ultima matura est, qvi

casus regularis qvidem, sed forsilan excepliones admillat.

Numerus lypicus sporarum in qvovis asco octo est, raro

lantum sex (= 4 + 2), in singulari casu unicus. In licbe-

num multis speciebus evolulio sporarum ila tamen aberral,

ut loco normalium cellulæ minima? ab illis magis minusve
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divcrsæ, maxime numerosæ Cl^ vel mulliplum majus nuineri

8) nascantur, qvarinn vera indoles propter exiguitalem rerum

dilTiculler observari polest. Mea seiitentia sunt corpuscula

hæc gonidiis proxiine eoinparanda. In pluribus spcciebus

ascos lum gonidiiferos quuni typicos sporiferos in disco

eodem obvios, in aliis nee paucis gonidiiferos solos adhuc

inveni, casus, ut pulo, baud dubie atypicus, speciebus dubiis

qvibusdain vel varielalibus insignibus forsitan proprius.

Species graviores sporarum nominandæ:

A. S p r æ s i m p 1 i c e s.

1) Spora præcox niagis elongata, anguslior, fluido explela.

In medio fluido cellula filiaris uuica (sporula) nata

incremento rapido parielem sporæ mox allingil & cavi-

lalem prorsus explens cum illo lam accurate coalescit,

ut duplicitat(Mn parietum non cernere valramus. Spora

malurescens secundum axem longiludinalem paullo abbre-

vialur, dum ambitu Iransversali fil amplior. Matura

spora conlento homogeneo oleoso nitente vel oleoso-

mucilagineo imbula, & pariete lævi hyalino tenui ornata esl.

(Spora nucacea). Vide iconcs 1

—

b, 2— h, 8

—

c.

2) Spora speciei antecedenli evolntione similis tanlum eo

dislingvilur, qvod paries sporæ maluræ minuto-granulo-

sus cum sporula inclusa laxius connexus nee prorsus

coalitus est.

(Spora ntricularis). V. icon. 9— c, 9

—

d.

3) Spora præcox cont(Mito ujucoso-gelatinoso albicante in-

pellucido explela est. In medio conlento cellula filiaris

unica nata sub absorplione gelatinæ in peripheriam scn-

sim increseil. Spora matura pariete incrassalo ornata

esl, qvi a pariete sporulæ, slralo intercellulari interdum

inlerposilo, vulgo dislingvi potest.

(Spora drupacea). V. icon. 2 -a, 16— c, 22— a.
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B. Sporæ compositæ.

4) In spora nascilur cellula filiaris, qvæ divisione Irans-

versali media in duas novas åbit, nunc fere ictu uno

disjunctas, nunc & hoc freqvenlius funiculo lonui per

longius stadium evolutionis connexas. ln intervallo

vacuo cellularum dissepiinonlum transversale perficilur,

qvod cavitalem sporæ in loculamenla duo dividil, ulro-

qve cellula filiari ornalo.

Sunt sporæ biloculares diversæ:

a. Spora cellulis filiaribus secundfiriis mox & pro perpe-

tuo disjunclis, loculamentis isomorphis, pariete hyalino.

V. icon. 3— a, 12— b, 18— e.

b. Spora cellulis filiaribus secundariis mox et pro perpe-

tuo disjunctis, loculamentis anisomorphis, pariete rufo.

V. icon. 18-d.

c. Spora cellulis filiaribus secundariis per longius stadium

funiculo connexis, loculamentis isomorphis, pariete

sub evolulione sporæ mox saturate obfuscato.

(Spora siliculosa). V. icon. 10-a, 10-b, 14-a, 20-b, 20-c.

5) In cavitate sporæ præcocis nascitur cellula filiaris, qvæ,

post conslrictionem annuliformem incdiam, in duas se-

cundarias, per longum stadium evolutionis funiculo in-

termedio elongato connexas et extremilati utriqve cavi-

tatis sporæ sese affigenles, dividitur. Exstat etiam dis-

sepimcntum transversale medium sed valde obsoletum

Cincomplelum?) et evanescens. Spora matura media

vacua (o I co destiluta), extremilatc ulraqve recep-

taculo oleifero (cellula filiari secundaria v. spo-

rula), cum pariete sporæ accurate coalito, munita, pa-

riete tonui hyalino lævi.

V. icon. 4.

6) Spora præcox ul no, 4 evolvitur, sed divisio eodem modo
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repelita a media spora in extreniilates progrediens con-

linuatur. Spora matiira dissepiincnlis transvcrsalibus

4-8-16 v. ultra- lociilaris, lociilyniciUis in serie sim-

piice lon^itudinali disposilis.

Sunt sporæ hæ diversæ:

a. Spora extremilalibus isoinorpliis, loculamonlis omnibus

ad nialuritalem servatis, pariete sub evolulione sporæ

nunc hyalino, nunc rufo, nunc saturate obfuscato.

(Spora lomenlacea). V. icon. 3— b, 6— a, 15— a, 15— b, 18— a.

b. Spora extremilalibus anisoniorphis, altera obtusata, al-

tera tenuissime acuminata, loculamenlis mullis (S v.

ultra), pariete sub evolutione sporæ byalino.

(Spora angviformis). V. icon. 11— a, 11 -b, 15— c, 15— e.

c. Spora extremilalibus isomorphis, præcocior anguslior

& magis elongala æqve 4-locularis, niatura amplior &

magis abbreviala aborlu loculamcntorum terminalium

2-locuIaris, pariete fuscescente.

(Spora siliculosæ similis). V. icon. 7

—

c, 7

—

cl.

73 Spora præcox ut no. 4 v. 6 evolvilur, perinde divisione

longitudinali aul mediana aut & mediana & laterali cru-

ciatim dissepitur. Spora matura dissepimenlis lam Irans-

versalibus qvam longiludiiialibus pluri-vei multi-locularis,

loculamenlis in pluribus C2~4 v. ultra) seriebus longi-

tudinalibus dispositis, pariele sub evolutione sporæ sa-

turate ohfuscato.

(Spora granalca). V. icon. 9— e, U-e, 14— f, 14— e, 14— g,

23 -b, 23-c.

8) In contento mucoso-gelatinoso sporæ, divisione Iransver-

sali mullies repelita, cellulæ fdiares numerosæ nascuntur,

qvarum qvæqve divisione nova in seriern transversalem

sporularum nidulanlium solvitur.

(Spora peponacca). Vid. icon. 17.
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Ova ratione & qvo modo supra sæpius dicta confornialio

dissepimenli & divisio cellulariim re vera Iransigalur, noscio

inlerpretari. Faclum iiiviclum hoc expericnliæ, qvod in

liclienibus cellula sine ullo vcsli^^io cyloblasti oritur & per-

ficiturO, ab analogiis, in vita cellulari plaiilaruni perfectiorum

pelitis, absterrere debet.

In mullis casibus, post constriclioncm aiinularem cellulæ

inalcrnæ divisuræ inceptam, dissepiinentum a superficie interna

parietis sporæ oriri & confingi nee propter parietcs congluti-

natos inteo^raruin cellularuin adjaceiitiuni conflari, rem obser-

vatione abundantc verisimileni existinio. In iisdem casibus

dissepinientuin annuli instar a pariele sporæ centripète incrcs-

ccre nee extensione sua tota subito ori, concludi posse vide-

tur, cum consideramus, cellulas secundarias, compléta divisione

nondum dissolulas, etsi in loculamentis dissepiniento distincte

disjunctis dispositæ sunt^ tamen funiculo intermedio continuo

connexas esse, qvod difTiculter fieri potest, nisi dissepimen-

tum disjung-ens incomplelum & foramine medio aperlum esset,

qvod foramen penetrare funiculo licuit^).

Ulrum autem ab ipso pariete primario sporæ an a mem-

brana sublili, pariet(Mn inlus vesliente & cum hoc in unum coa-

lita (analoga sporulæ sporæ nucaceæ), dissepimentum

') Qvod ante oculos luibneriiit scrulatores .icntissinii, fjvi cytoblaslos

spoiaruin mcmorant, e obscrvalioiiibiis meis conjiccrc non possum,

nam ceito scio, autoics nee fjiittarn oleosam ncc granula inegularia

cnuîlcolala nee in cavitale eellulæ secundaria? loculamentorutn serins

procrcatam sporulam jniniinam liberam, qvæ eellula vera liaud raro

prodil, cyl(»l)lastum noininassc.

*) Difricnitas njyslicæ vitæ cellularis bujiiscc interpretanda? bac re

maxime anfjelur, qvod fnnieulo nuHiileslo serins eonnexæ cetlnlæ se-

cnndariæ låmen sa^pius sladio evolulionis prærosissimo ila oculo ap-

parent, ut omnino disjiinrlas oredas (v. cx. gr, icon 10— c—«, 18—

a

fig. Ima.)
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exordium suum capiat, disceplare non audco; vestigium mem-

branæ illius neuliqvam dispoxit.

Qvamqvam in riiullis sporis Qcx gr.: plu rimis silicu-

losis, gran a teis, non nul i s lomen taceis) modo nuper

exposilo dissepimentuin forsilan confiiiiraliir, aliis in sporis

alio modo res sose haben? polest. Qvibus in sporis cellula

materna communis in secundarias fere conligue adjacentes

sed nulle laimn funiculo inlermedio conne.xas C'in sporis

1 m e n t a c e i s p 1 u r i b u s , a n g v i fo r m i b u s omnibus, b i-

locularibus paucis) subilo dividitur, absurdum non vidc-

lur, cellularum adjacenliuin parictes approximalos dissepimen-

tum ipsos conslruere vel construendi participes qvidem esse,

qva de re experientiam certam tamen non habeo, nisi exemp-

lum offerant sporæ fig. 7. b. & 18— a fig.-5!a dcpiclæ.

Qvod deniqve ad divisionem cellularum, qvas spora in-

cludil, special, qvæstio surgit maxime lubrica. Ulrum divisio

cellulæ conslrictione siiriplict; primariaqve <fc prolongalione

introversa membranæ suæ perficiatur, an constriclio sit res

tantum secundaria, qvæ creationem anteactam cellularum intrau-

tricularium conseqvilur, hoc ab eo, qvod oculo inmiediale vidi,

dijudicare non poluisse confileor. Theoriæ suæ ccllulari con-

fidentes plures rem jam clare docuere!

II.

Adumbratio genernm,

cum parliali enumeralione specienim, qvas examinavit aulor.

I. Usnea. Sporæ parvæ, Cambitu) ovales, uniloculares, oleo

imbulæ, pariete lenui lævi hyalino. De apolheciis &
Ihallo vide: Lichrnographia Europæa reformata. E.

Fries p. 17.
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1. Usnea barbala. Fries.

2. Usnea fasciata. R. Br.

II. E vern i a. Sporæ parva? , ovales, uniloculares, oleo im-

bulæ, pariele tenui lævi hyalino. De npolheciis & Ihallo

v. Fr. L. E. p. 20 6c 24.

Genus hoc unacuin antécédente Parmeliæ tam affine

evadit, ut cum liac conjungcndum esset, nisi directio

vegetationis Ihalii & liujus structura a Parnieliæ tribu,

jamjam prius copiosiore, removeret.

1. Evcrnia furfuracea (L).

2. Evernia prunastri (L).

III. Corni cularia. Sporæ inaf^iiæ ambitu orbiculari-ovales,

uniloculares, pariote crasso, a pariete sporulæ etiam

crasso manifeste distinclo, ad ultimum obfuscato. Spo-

rula in centro contenti mucoso-gelatinosi sporæ nascens

in peripheriam sub absorptione partiali contenti sensim

excrescit. De apolheciis & thalio v. Fr. L. E. p. 20.

Nomen hoc Corniculariæ sane auibiguum & vagum

tamen poilus recepi, qvam aliud, observatione sporarum

c speciebus proximis tam raro fructificantibus déficiente,

a novo formavi. Cornicularia, Ramalinæ & Everniæ &

speciebus everniacris Telochislæ liabilu externo Ihalli' si-

mulate proxima, nobiliore characlere sporæ in Amygda-

larias, Perlusarias, Mykoblaslum (forsitan Thelotrema)

manifeste vergit.

1, Cornicularia ochroleuca. (Fr.)

IV. Cetraria. Sporæ parvæ, uniloculares, oleo ind)ulæ,

pariele tenui lani hyalino. De apothcciis & thallo v.

Fr. L. E. p. 3 i.

Genus silu apolheciorum & vegelatione Ihalli ab affini-

bus isosporis Parmelia, Evernia, Usnea haud optime di-

stinclum videlur.
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1. Cetraria trislis (Wob.)

2. Cetraria islanclica CL).

3. Cetraria cucullata Bell.

4. Cetraria nivalis (L.)

5. Cetraria juiiiperina (LJ

G. Cetraria sepincola (Ehr.)

V. Ram a lina. Sporæ niagnitudine médiocres, oblongæ,

dissepimentü transversali medio distincte bilocularcs,

pariete sub evolulione sporæ hyalino. De apolheciis &

thallo v. Fr. L. E. p. 28.

1. Ramalina calicaris Fr. Formæ.

2. Ramalina polymorpba Ach.

3. Ramalina scopulorum (Retz.)

VI. Ro c ce 11 a. Sporæ magniludine médiocres, lanceolalæ,

dissepimenlis Iransversalibus distincte qvadriloculares,

pariete sub evolulione sporæ hyalino.

Roccclla & Ramalina, genera inter se affinia sed ta-

men bene drfinita, a ceteris fruticulosis déclinant, dum

in serie rubra vel Hyalarthris inserendæ sunt. Sporæ

Rocellæ iisdem Secoligæ & Stereocaulonis valde simi-

les apparent.

1. Roccella tinctoria Ach.

2. Roccella fuciformis Ach.

VII. Nephroma. Sporæ longæ, oblongo-lineares, dissepi-

menlis Iransversalibus dislincte qvadriloculares, pariete

ad ultimum rufescente. Apothecia peltæformia pa"ginæ

inferiori Ihalli affixa.

1. Nephroma arclicum (L.)

2. Nephroma resupinutum (L.)

VIII. Pel ti ger a. Sporæ prælongæ, lineares, dissepimenlis

Iransversalibus (inlerdum abortientibus) qvadri-octo-lo-

culares, pariete sub evolulione subhyalino. Apothecia

VII. 3 P
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pcllæformia paginæ superior! thalli in lobis prope mar-

ginem affixa.

1. Pcltigera aphthosa (L.)

2. Pcllio^era malacea Ach.

3. Peltigora can Ina (L) Fries.

4. Pelligera rutcscens Neck. Fr.

5. Pelli^rera polydactyla. Neck, Fr.

6. Pcltigrra horizontalis 0^0

7. Pelligcra venosa (L.)

IX. Solorina. Sporæ niagnæ, ovales, dissepinienlo Irans-

versali medio distincte biloculares, pariete sub evolu-

tione præcociore sporæ niox saturate obfuscato. Apo-

thecia peltæfonnia paginæ superior! thalli in lamina afifixa.

Solorina, a Nephromate & præsertim a Peltigera lon-

gius rccedens, genera hæc cum Dimelæna & Sticla, sibi

magis affinibus, conneclit.

1. Solorina saccata (LJ Varietas limbala Somf.

2. Solorina crocea CL.)

X. Sticta. Sporæ majores, præcociores dissepimentis trans-

versalibus fere æqve qvadri-loculares, maluriores post

abortum locuhimenlorum terminalium dissepimento trans-

versali medio biloculares, pariete ad ultimum fuscescente.

Apolhecia parmeliacea thallo foliaceo affixa.

1. Sticta scrobiculata (Scop.)

2. Sticta pulmonacea (L.)

3. Sticta glomerulifera CLightf.)

4. Sticta herbacea (Huds.)

XI. Pa rm el i a. Sporæ ovales vel orbiculari-ovales, unilo-

culares, piriete tenui lævi hyalino (arcte cum pariete

sporulæ coalescenle). Apothecia v. Fr. L. E. p. 56.

Genus, etiam sensu lioc strictiore, .^pecierum copio-

sum est, & centrum scriei suæ vel Nykosporarum lenet.
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a. Sporæ parvæ vel submediücres, oleo iinbulæ.

1. Pannelia liliacoa (Ehr,)

2. Pannriia saxalilis (L.)

3. Parmelia omphalodes. (L.)

4. Parmelia aleurites C^ïolïm.)

5. Parmelia physodcs (L.') Varielas eiicausla!

6. Parmelia olivacea (L.)

7. Parmelia fahluneiisis (L-)

8. Parmelia slygia (IjJ Varietas lanala.

9. Parmelia coiispersa (EhrO

10. Parmelia incurva CP«^'rs.)

11. Parmelia ambigua CWulf.)

12. Parmelia ccntrifnga (L.)

13. Parmelia Sommerfeltiana C^'Iörke).

14. Parm.elia coarclata Ach. Fr.

15. Parmelia saxicola (Pollich).

16. Parmelia marilima (Sommerf.)

* 17. Parmelia slraniinea Whlnb.

18. Parmelia atra (Huds.)

19. Parmelia subfusca (L.) Formæ auctorum p. p.!

20. Parmelia albella Clluffm.)

21. Parmelia atrosulphurea Whlnb.

22. Parmelia ochrinæta (Ach.)

23. Parmelia badia G^crs.)

24. Parmelia poliophæa Whlnb.

25. Parmelia varia (Ehr.) Varielates!

26. Parmelia glaucoma Ach. Varielates!

* Species plures!

b. Sporæ majores vel magnæ, contente mucilaginco im-

bulæ.

27. Parmelia rugosa (Ach.)

28. Parmelia pallescens (L.)
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29. Parmelia tartarea (L.)

30. Parmelia oculala (Dicks.)

XII. Tcloschistes nov. gen. QréÅoc ayj^w^.

Sporæ parvæ, ovales, pariele tenni lævi liyalino, mediæ

vacnæ ( oleo destilulæ), nlraqve exlremitale cavilatis

receptacnlo oleifero Csporula cum pariele sporæ arde

coalitiO munilæ, recoptaculis funiculo gracili deniqve

evanescciile prins connexis. Apolhecia parmeliacea vel

bialorina.

Veri „Cilrini'' vel Cilrino-anranliaci propter characte-

rem sat definilnin & plnrimis casibus eximie notabilem

in genere hoc comprehenduntur. Si genera definientes

strncturæ organorum fruclificalionis gravilatem majorem

tribuimus, qvod necessarie debemus, nullum genus cla-

rius qvam Teloschisles levius prelium Ihalli indical, cum

enim hoc genus species ornatas forma thalli perfectissime

evoluta fruticnh)sa cum speciebus infiino thallo crustaceo

(marginem verum thallodem construendi vel servandi

qvasi impotente) in densam phalangem coadunit. Nam

sporæ, qvamqvam ab iis aliorum generum longius discre-

pantes, tamen in gradibus opposito-extremis scalarum

conlinuarum specierum inter se tam complete congruæ

apparent, ut sporas exempli gratia Telochistæ fl avi can lis

abiisdem Telloschistæ ferruginei vel aureæi nullo modo

distingvere valeanuis. Ita analysis microscopica colorem,

signum hoc & qvasi iuiaginen» specificæ vitæ chemicæ

vegelabilium, qvoad Cognitionen! lichenum gravioris mo-

menti esse non solum demonstrat, sed eliam hane opi-

nionem divinatam propioris affinitatis Citrinorum confirmât,

qvam contemplalio qvæqve intégra habilationis Ä* dis-

persionis specierum & concatenationis earum per formas

simulate inlermcdias facile prnmovet.
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Genus Teloschisles seriem isosporam propriam consti-

tuore videlur. Seriös & Hyalarthris & Nucisporis in-

clinât.

A. Apolhecia stricte panne lia ce a.

a. Th a Hus fruticulosusYEvernia Fr.)

1. Teloscliistes flavicans (Swartz )

2. Teloschisles villosus (Ach.)

b. Phyllothallæ (Parmelia.)

3. Teloschistes parielinus C^.)

c. Placothallæ CParuielia.)

4. Teloschistes elegans (Ach.) C, varietale ^callopisma*'!

5. Teloschisles murorum CHofTin,)

6. (?) Teloschisles chlorophanus (Whlnb.) In a tantum

ascos gonidiiferos inveni, in „ocliroleuca" sporas

g^onidiales C16 in asco omni) vidi, qvæ indolem ge-

neris delegere mihi visæ sunt.

7. Teloschistes vitellinus (Ehr.) Qvoad sporas nonnihil

ab errat.

8. Teloschisles cerinus (Hedw.)

9. Teloschisles aureus (Schaer.)

B. Apothecia bia to rina. (Biatora Fr.)

10. Teloschistes fcrrugineus CHuds.)

11. Teloschistes aurantiacus (Lightf.)

* Species dubias vel magis aberrantes alio loco trac-

tabo.

XIII. Trachyderma, nov. gen. dTçaxvç-ôéQfia.')

Sporæ ovnlæ, uniloculares, pariete subhyalino minuto-

granuloso, sporulam laxius includenle. Apolhecia par-

meliacea.

1. Trachyderma plumbeum (Lighlf.)

2. Trachyderma rubiginosum (Thunb.) ^

3. Trachyderma Iriptophyllum (Ach.)
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4. Trachyderma inicrophyllum (Svvartz.)

5. TrachydtTina briiiineiim CSwailz.)

6. Trachyderma hypnorum (E. B.)

XIV. Ainygdalaria, nov. gen. (aniygdalurn.)

Sporæ rnagnæ, ovales, cotnphinatæ, un.iloculares, pa-

riete hyaliiio ainbilii incrassalo albo-marginalæ. Apo-

thecia parmeliacea.

Necessiludo generis cum Perlusariis non solum c con-

formalione simili sporarum sed etiam e connexionc spe-

cierum aperla prælucet.

1. Amygdalaria verrucosa (Ach.)

2. Amygdalaria pelobolrya (Whlnb.)

XV. Seco liga, nov. gen. Qfftjxoç oXi'yoç.')

Sporæ lanccolalæ vel lanceolato-lineares, dissepimenlis

transversalibus distincte qvadriloculares, pariele sub evo-

lutione præcociore hyalino. Apolhecia parmeliacea vel

gyaleclica vel biatorina.

Specie denigrita excepta, Secoligæ disco rubicundo

gaudent, &, qvamqvam margo apothecii tam diverso

modo evolvitur, ut mox Parmeliam vel Gyalectam mox

Biatoram systematicorum confingal, tamen omnes mihi,

ab indole marginis sane diversissimo sed in proximis

speciebus vago aberrante haud abhorrenti, naturaliter tam

affines videntur, ut in stirpe exiguiorc ultra dividcnda

hæream.

1. Secoliga cupularis (Ach.)

2. Secoliga lutea (Dicks.)

3. Secoliga exanlhematica (Smith.)

4. Secoliga repanda (Fr.)

5. Secoliga rubra (HolTm.)

6. Secoliga vcrnalis (L.)

XVI. Ophioparma, nov. çren. Co(fiç-7td^jjaJ
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Sporæ pcrlongæ, graciles, suhlincares, extremilale

superiore oblusala, inferiore in caudain tenuissinie acu-

minata, dissepimenlis Iransversalibns dislinctc [)luri (oclo

v. ultra) -locularcs, pariete sub evolulione sporæ hya-

lino.

Ophioparma, genus disco saturate rubro vel coccinco

splendens, generibus denigritis Skolakiliti & Endophio

proximum, Secoligæ valde afTinis evadit. Stadio præ-

coce sporæ Ophioparmæ iis Secoligæ prorsns congruæ

sunt, propter qvod Ophioparma typus elevatior Secoligæ

existimari potest, fere eodem gradu elevatior, qvo color

disci saturatior est.

1. Ophioparma \entosa (L.)

2. Ophioparma hæmatomma (Ehr.)

3. Ophioparma punicea CSmilh.)

XVII. Dimelæna, nov. gen. Qôi'ç-/jè?.aç.^

Sporæ dissepimento transversali medio distincte bilo-

culares, pariete sub evolutione sporæ jam præcociore

saturate obfuscato. Apothecia parmeliacea.

Dimelæna qvoad sporas Dimauræ & Trachyliæ & Ca-

licio & Solorinæ prorsus correspondet & tantum externa

conforniatione apothecii & stabilitate structuræ hujusce

sesc rcmovet.

a. Thai lus su ff r uti eu los us.

1. Dimelæna ciliaris (L.)

b. Phyllolhallæ.

2. Dimelæna speciosa (Wulf.)

3. Dimelæna stellaris (L.)

4. Dimelæna cæsia (Hoffm.)

5. Dimelæna pulverulenta (Schreb.)

6. Dimelæna obscura (Ehr.)
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7. Diinelæna aqvila (Ach.}

8. Dimelæna amniocola (Ach.)

c. P 1 a c o i h a 1 1 æ.

9. Dimelæna oreina (Fr.)

10. Dimelæna nimbosa (Fr.)

11. Dimelæna sophodes (Acli.])

XVIII. Diploschisles, nov. gen. {^ôtTcXoa-axi'Ço}.^

Sporæ dissepimenlis tam Irnnsvcrsalibus qvam longi-

ludinalibus distincte pluriloculares, pariele sub evolulione

sporæ jam præcociore saturate obfuscato. Apothecia

parmeliacea.

Diploschistes, qvoad sporas Abacinæ & Stanrolhele

maxime propinqvus, typ us elcvalior Dimelænæ videtur.

Tam in Diploschiste qvam in Diujelæna sporæ maluræ

eo modo aberrantes exslant, ut ad lineam intermcdiam,

genera hæc limitantem, sat prope accédant.

1. Diploschistes ocellalus (Vill.) Spora fusca.

2. Diploschisles scruposus (L.) Spora atra.

XIX. Thelo trema. Sporæ maximæ, Umceolatæ, valde com-

planatæ, sporulis nuinerosis per series transversales in

contcnto gelalinoso sporæ nidulantibus, pariete hyaline.

Genus maxime insijrne, ab omnibus ceteris, qvæ inda-

gandi mihi aditus patuit, adniodum alienum, forsilan

Pertusarias & genera iis correspondentia cognalione

qvadam attingil.

1. Thelotrema Icpadinum (Ach.)

XX. Stercocau lon. Sporæ dissepimenlis transversalibus di-

stincte pauciloculares, pariele sub evolulione sporæ hya-

lino. De apolheciis & Ihallo v. Fr. L. E. p. 200.

Genus Hyalarlhris adscribendum est.

* Species plures.

XXI. Cladonia. Sporæ oblongæ vel ovales, inlerdum cel-
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lulas filiarcs plures includenles, ad ultimum uniloculares

vel obsolete loculosæ, pariele sub evolulione hyalino.

De apotheciis & Ihallo v. Fr. L. E. p. 200.

Genus externa configuratione tota tam insigniler deter-

minatum & per concatenationem specierum tam in unum

complexum, ut sporæ, qvarum indoles mihi obscurior vi-

detur, niomenti vilioris existimandæ sint. Cladoniæ in

Hyalarthras vergunt.

* Species plurimæ Europæarum,

XXII. Bæomyces. Sporæ lineares, graciles, dissepimentis

transversalibus gracilliniis loculauientosæ, pariete sub

evolutione hyalino. De apotheciis v. Fr. L. E. p. 246.

Necessitudo generis cum ceteris Hyalarthris mani-

festa esl.

1. Bæomyces roseus Pers.

XXIII. Bia to ra. Sporæ nunc ovales, uniloculares, cellulam

filiarem unicam includentos, nunc oblongæ & haud raro

cellulas filiares plures obsoletissimas includenles, nunc

dissepimento transversali medio distincte biC?)-loculares.

De apotheciis v. Fr. L. E. p. 247.

Metuo, ne pluries in genere hoc ut eliam in Cladoniis

tantum sporæ præcociores a me \\sæ sint. Sporas

distincte biloculares certo tantum immaturas inveni, qvo

stadio eidem specierum magis compositarum tam similes

sunt, ut indoles vera n)aturarum maxime dubia mihi vi-

deatur. Biatoræ fornjas heterogeneas sporarum amplec-

tuntur, & examinalione ampliore & sedulissima denuo

exqvisitæ penitus rcformari dcbent. Magna pars Biatora-

ruin generibus seriei rubræ haud dubie cognata est,

qvamqvam, ut in Cladoniis, indoles loculamentosa spora-

rum sæpe tam degeneralur, ut forma tantum magis elon-

gata sporarum & præsentia obscura cellularum filiarium

P 2
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plurium de vera afTinilale, e colore disci divinanda, nos

admoneat.

a. Sporæ uniloculares, cellulam filiarem unicam vel plures

obsoletas includenles, nunqvam(?3 distincte loculamentosæ.

1. Biatora uliginosa Schrad.

2. Biatora Inrida (Swartz.)

3. Biatora decolorans CHoffin.)

4. Biatora niisceila (Sommorf.)

5. Biatora globifcra (AchO

6. Biatora mixta Fr.

7. Biatora cuprea (Sommerf.)

8. Biatora placophylla CAcli.)

9. Biatora decipiens (Ehr.)

10. Biatora glebulosa CE. B.)

11. Biatora fusco-lutea (Dicks.)

b. Sporæ distincte loculamentosæ.

12. Biatora ichmadophila (Ehr.)

13. Biatora byssoides (L.)

c. Hippocrepula. Sporæ valde arcuatæ, extremilatibus

leviter dilatatis.

14. Biatora rivulosa (Ach.)

XXIV. Le ci de a. Sporæ parvæ, ovales, ad nllimnm unilocu-

lares, pariete sub evolutione lævi hyalino. De apolhcciis

v. Fr. L. E. p. 281.

Lecidea in Parmeliam vergit.

1. Lecidea conglomerala Ach.

2. Lecidea sabulelorum Flörke.

3. Lecidea parasema Ach.

4. Lecidea enleroleuca Ach.

5. Lecidea albo-cærnlescens (Wnlf.) Formæ fre(ivenlis-

simæ ascis tanlurn gonidiiferis.

6. Lecidea conligua (HolTm.)
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7. Lecidea confluens CWeb.)

8. Lecidea panæola Fr.

9. Lecidea fusco-atra (L.)

10. Lecidea aglæa Sominerf.

11. Lecidea armeniaca Fr.

12. Lecidea spilota Fr.

* Species plures, qvarum nonnullas tantuin ascis goni-

diiferis adhuc inveni.

XXV. S k o I e k i t e s , nov. g^en. (^axwlfiTiirsç.')

Sporæ lono;æ, graciles, sublineares, extremilale supe-

riore obtiisata, inferiore lenuissinie acuminata, dissepi-

inentis transversalibus pluri Cocto- v. ultra)-loculares.

Apothecia Lecideæ.

1. Skolekitt^s candidus (Web.)

2. Skolekites vesicularis (Hoffm.)

3. Skolekites citrinellus CAch.)

4. Skolekites scabrosus CAch.)

5. Skolekites lugubris (Sommerf.)

XXVL Dimaura, nov. gen. Qôîa^avQoç.')

Sporæ dissepiniento transversali medio ad ultimum bi-

loculares, pariete sub evolutione jam præcociore satu-

rate obfuscato. Apothecia Lecideæ.

Genus, Dimelænæ prorsus correspondens, Tracbyliæ

nimis affine videtur.

a. Trachylina. Sporæ præcociores loculamentis tantum

duobus.

1. Dimaura Wahlenbergii (Ach.)

2. Dimaura CTrachylia) micraspis CSoinmerf.)

3. Dimaura sp.

b. S ti c t el la. Sporæ præcociores qvadriloculares, maturæ

biloculares.

4. Dimaura dolosa (Auet. p. p.)
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XXVII. Ab a ci na, nov. gen. (abacus.)

Sporæ dissepiiiicnlis tam transversalibus qvam longi-

ludinalibus pliiriloculares, pariete-sub evolulione jam

præcociore saturate obfuscato. Apothecia Lecideæ.

Inter Abacinam d: Dimauram ratio eadem intercede ac

inter Diploschisten & Dimclænam; Abacina qvasi lypus

perfecte evolulus Dimauræ videlur.

a. Abacinæ genuinæ. Sporæ nudæ.

1. Abacina albo-alra (Iloflm.) margarilacca (Sommorf.)

2. Abacina papillata (Sommerf.)

3. Abacina variegala (Fr.)

4. Abacina amphibia (Fr.)

5. Abacina alro-alba (Auet. p. p.)

6. Abacina sp.

b. Myko c hl a mys. Sporæ tunica gelatinosa hyalina velalæ.

7. Abacina alpeslris (Fr.)

8. Abacina atrovirens (L.)

XXVIII. Tetra melas, nov. gen. Crérça-fiéXaçO

Sporæ dissepimcnlis transversalibus distincte qvadri-

loculares, pariete sub evolulione jam præcociore saturate

obfuscato. Apothecia Lecideæ v(^l Biatora\

Genus, Dimauræ (AbacintTqve) satis alTine, præsertim

seclioni Sliclellæ, hane cum serie rubra d: proximo cum

Secoliga connectit.

1. Tetramelas geophilus (Sommerf.)

2. Tetramelas qverneus (Dicks.)

XXIX. M y ko b la st us, nov. gen. (//fxoc-zJAacTToc.)

Sporæ magnæ, ovales, eompianatæ, pariete hyalino

ambilu incrassato albo-marginata\ Sporula in centre con-

tenu mucoso-gelalinosi nascens in peripheriam sub ab-

sorptione contenli sensim accrescil. Apothecia Lecideæ.
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Genus qvoatl sporas Amygflalariæ & Perlusariæ con-

gruuih apparet.

1. Mykoblaslus Sangvinaria (L.)

XXX. Umbilicaria. Sporæ ovales vel orbiculari-ovales ad

ultimum uniloculares. De apotheciis v. Fr. L. E. p. 347.

Genus habitu toto, configuralione apolheciorum, dis-

pcrsione geographica eximie naturale videtur, qvamqvam

indoles sporæ, qvasi obsoletissime loculosæ, non aperta

prodit. Cum configurationem propria m apothecii tam

specie Umbilicaria atropruinosa qvam teratosibus qvi-

busdam apotlieciorum Parmeliarum & Locidearum cum

generibus bis mediatam considcramus, forsilan conceda-

mus, Umbilicarias magis in Lecidcas & Parmelias vcr-

gere qvam in Opegraphas, qvarum sporæ longius remo-

vcntur & seriei alienæ contribuuntur.

* Species plurimæ Europæarum.

XXXI. Gra phi s. Sporæ disscpimentis transversalibus multi

Cocto-viginta v. ultra) -loculares. Apothecia Opegraphæ.

1. Graphis scripta (L.)

XXXÏI. Opegrapha. Sporæ dissepimentis transversalibus pauci

(qvadri-sejs:)-loculares. De apothociis v. Fr. L. E. p. 361.

1. Opegrapha herpetica Ach.

2. Opegrapha atra Pers.

XXXIII. Conioloma. Sporæ turbinatæ, dissepimentis trans-

versalibus c. qvadri-loculares, loculamento superiore valde

ampliore. De apotheciis v. Fr. L. E. p. 378.

Conioloma ad seriem rubram pertinet.

1. Conioloma coccineum (Flörke.)

XXXIV. Coniangium. Sporæ turbinatæ dissepimento trans-

versali bilocularcs, loculamento superiore valde ampliore,

pariete sub evolutione sporæ præcociore saturate rufo.

De apotheciis v. Fr. L. E. p. 377.
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Genus Hyalarthris & in specie Coniolomati proximuin;

qvainqvam rufcscenlia parietis sub evolulione præcociore

eliam Maurosporas in memoriam revocat. Genera liuic

non nihil aiîinia, Graphis & Opegrapha, propter obfus-

cationem saluratam & propter habitum totum sporarum

ad Maurosporas rectius numerantur.

1. Coniangium vulgare Fr.

XXXV. Trachylia. Sporæ magnitudine médiocres, dissepi-

mento transversali medio distincte biloculares, paricte

sub evolulione jam præcociore sporæ saturate obfuscato.

1. Trachylia tympanella (Ach.)

2. Trachylia tigillaris (Ach.)

XXXVI. Calicium. Sporæ parvæ vel miiiimæ, dissepimento

transversal! medio distincte biloculares vel evolulione

aborliente rarius discoideæ uniloculares, pariete sub

evolutione jam præcociore sporæ saturate obfuscato.

De apolheciis v. Fr. L. E. p. 385.

Fabrica fructificalionis in hoc genere & in antécédente

d: seqventibus plane eadem ac in ceteris lichenibus, qvod

hisloriiiin evolutionis perseqvens facile invenias. Adsunt

enim & paraphyses & asci & endasci, in qvibus nuper-

rime nominalis clavato-linearibus cum asco coalescenti-

bus series sporarum, typice octo, atypice plurium, a su-

periore inferiora versus explicalur. Differentia fructifi-

calionis Caliciearum (Fr.) a céleris Disciferis tantum

depcndet e faliscentia paraphysium & cetori disci, casu

NuclcMferarum communi.

Dimclæna, Dinjaura, Trachylia, Calicium seriem con-

tiguam strictiorem Maurosporarum fingunt, in qva serie

Dimclæna & Calicium extrema opposita sunt, dum Di-

maura inlcr Dimelænam & Trachyliam, Trachylia inter

Dimauram & Calicium media est.
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* Species pluriniæ Europæaruui.

XXXVII. Coniocybe. Sporæ parvæ discoideæ uniloculares,

pariete ad ulliiTiurn pallido. De apolheciis v. Fr. L. E. p. 382.

Genus qvoad sporas Endocarpe affine est, qvod iitrum-

qve genus colore parielis sporæ a Calicio & Sphæro-

pheronte divergil.

1. Coniocybe furfuracea CL.)

2. Coniocybe pallida Fr.

XXXIIX. Sphærophoron. Sporæ parvæ discoideæ uni-

loculareSj pariete ad ulliniunt obfuscato Ce cæruleo ni-

gricantc & atro). De apolheciis v. Fr. L. E. p. 407.

1, Sphærophoron coralloides Pers.

2. Sphæroplioron fragile CL.)

XXXIX. Endo carp on. Sporæ parvæ oblongo-discoideæ,

pariete ad ultimum pallido. De apolheciis v. Fr. L.

E. p. 407.

1. Endocarpon niiniatum CL.)

2. Endocarpon phylliscum Whinb.

3. Endocarpon pusillum Hedw.

XL. Pertusaria. Sporæ magnæ vel permagnæ, ovales vel

ovatæ, complanalæ, uniloculares, pariete hyalino ambilu

incrassato albo-marginatæ. Sporula in centro contenti

mucoso-gelatinosi sporæ piæcocioris nascens in periphe-

riam sensim accrcscit. De apolheciis v. Fr. L. E. p. 418.

Genus Mykoblasto & Amygdalariæ correspondet»

1. Pertusaria communis DC.

2. Pertusaria Sommerfeltii CFlörke.)

3. Pertusaria globularis CAch.)

4. Pertusaria xanthostoma CSommerf.)

XLL Chi dec t on. Sporæ oblongo-lincares, dissepimcntis

Iransversalibus distincte qvadriloculares, pariete sub evo-

lutionc præcociore hyalino. De apolheciis v. Fr.L.E. p. 417.
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Genus qvoad sporas Secoligæ & Slereocauloni & Roc-

cellæ affine est, qvæ omnia genera membra seriei stric-

tioris Hyalarlhrarum sunt.

1. Chiodeclon myrticola Fée.

XLII. Verrucaria. Sporæ parvæ, unilocularos, pariete sub

evolulione sporæ hyalino. De apolheciis v. Fr. L. E. p. 431.

Genus Parmeliæ & Lecideæ correspondet.

^' Species plures.

XLIII. En do phis, nov. gen. Qlroov-ofpicJ

Sporæ longæ, graciles, sublineares, exireniilate superiorc

obtusala, inferiore tenuissime acuminata, dissepimenlis

transversalibus pluri (oclo v. ullra)-locuIares. Apolliecia

Yerrucariæ.

Endophis, Skolekilrs, Ophioparma in coclum angusli-

orcm Ilyalarlhraruin, scriei Secoligæ parallelum sed ty-

pum elevatiorem repræsentantcm, recipiendæ sunt.

1. Endophis cerasi CAut. p. p.)

XLIV. Slaurothele, nov. gen. (crarç6ç-^7/A»y.)

Sporæ dissepimentis lam transversalibus qvam longi-

tudinalibus pluriloculares, pariete sub evolutione jam præ-

cociore sporæ saturate obfuscato. Apolhecia Verrucariæ.

Staurolhele, Abacina, Diploschistes sunt membra seriei

angustioris Maurosporarum, qvæ series isospora seriei

Dimelænæ analoga est sed typuin elevatiorem evolutionis

sporarum repræscntat.

*"* Species plures.

XLV. Graph id ula, nov. gen. CGraphis.)

Sporæ dissepimentis transversalibus pauci Cqvatiri)

-loculares, pariete sub evolutione sporæ obfuscate.

Genus Graphidi & Opegraphæ aperte afïine.

^•' Species |)lures.
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NB. Adsunt genera plura apotheciis Verrucariæ &

Parmeliæ, qvæ alio loco dofmieiula sunt.

III.

Series isosporæ.
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In sclicinale aiUecedente affinitas naluriflis sericrum iso-

sporaruin per fracturam lineæ, qvæ coluiTinæ ciiiqve nominum

præposita hane a proximis disccrnil, (^rophice designari co-

na(a est.

Schema lanfurn periculum præcursorinin esse, qvod ob-

serva lionibns amplioribns forsilan penitns reformandum erit,

supervacaneo annotabo. Series nominatæ in affinitate natu-

ral! sporarum prius alqve in charactere plane definilo po-

silæ sunt, itaqve limite determinato difficulter distingvi pos-

sunt, altera in alteram abiens, qvam rem schema propositum

designare special. Ad tempns series forsitan ita determi-

nandæ sunt:

Series Ima. Ma u r osp o r æ. Sporæ nunc distincte

compositæ Csiliculosæ, granaleæ, lomentaceæ), pariete sub

evolutione sporæ jam præcociore vel ad ultimum qvidem sa-

turate obfuscatoO, nunc discoideæ, pariete obfuscato vel pal-

lido. Color disci apolhecii in atrum sæpius vergit.

Series Ilda (rubra). Hyalarthræ. Sporæ distincte

compositæ (angviformes, lomentaceæ, rarius biloculares) vei

evolutione aborlieiUe obsob^le loculosæ, pariete sub evolu-

tione sporæ hyalino vel rufescente. Color disci in rubrum

sæpius vergit»

Series Illtia (citrina). Tel oschisteæ. Sporæ re-

ceptaculis oleiferis disjunctis, cum pariele sporæ coalitis, mu-

nitæ, inlervallis vacuæ, pariete teiiui hyalino. Color disci in

citrino-aurantiacum sæpius vergit.

Series IV ta. Mykoblasteæ. Sporæ nunc simplices,

') Color ille sporæ, qvi paricli ipsi & «lisscpinjciUis insidet, a colore

conlcnli levins graviusve tincli semper dislingvendus est. Paries

sporæ „obfuscalus" dicitur, (pi propter pigincnlum obscurum de-

positum pclliuidilalc hyaliiia privalus est.
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paiiele incrassato hyalino vel obfuscato (sp. cirupaceæ), nunc

coinposilæ sed dissepiinentis veris deslilulæ, pariete liyalino

incrassato Csp. peponaceæ), præcociores omnes conlenlo niu-

coso-geialinoso.

Series Via. Nu eis p or æ. Sporæ siinplices, unilocula-

res Cnucaceæ, ulriculares), pariete tenui, sub evolulione

sporæ hyalino.

IV.

Epilegomena.

Commentalionem hane exiguam „eon a tu m præmissum"

haud inconsulto inscripsi; præmissum, qvod, oceasione

prima oblata, observaliones jam absolutas diligenlius 6c denuo

tentare & ad omnes lichenes, qvorum exqvirendorum copia

se obtulerit, exlendere proposilum habeo; conatum, qvia

nemini qvam mihi magis persvasum est, observationibus hisce

nihil certitudinis & fidei talis inesse, qvam ab opère peracto

jure postulemus, qvod ad elaborandum res hcrbarii sufFicien-i

tes prius defuerunt.

Ita redaclio generum baud secus ac tentamen ad tempus

propositum exislimanda est, si non aliis de causis allamen

propterea, qvod observationes tarn multas species & genera

non complectunlur, ut conspectus totius regionis et in hac

tractuum illorum pateret, qvos natura ipsa ad lineam limi-

tantem scientia ducendam aptos demonstraret. Redactio ge-

nerum modo ulili probare imprimis special, qvod necessarium

sit, sporis lichenum ad definitionem generum uti, qvam rem,

eliam statu suo præsenti tam imperfecto, se peiTecturum spe-

rat, prospectum affinitalis serierum novarum oculis jsubiciens,

qvæ series seriebus, tantum in morphologia externa nitentibus.
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nullo modo parallelæ ad latus curruut, sed fere in Iracluin

opposilum progredientes has rectangulo secare dici possunt.

Sed qvamqvam judico, characleres a conformatione ipsa spo-

rarum allatos niagis & copiosos & definilos esse qvam ex-

ternes cliaraclercs, tnincn digiiitas liorum, etsi ordinis secundi,

oculos minime effugit. Ova de causa nécessitas fuit, series

prorsus isosporas ope cliaractcrum externorum, qvi a cele-

berrimis ætatis tam ingcnuose digesti sunt, in sectiones mi-

nores dividere, qvas pro generibus proposui.

Elsi qvisqve, cognitionis lichenum accuralioris non expers,

liaud difficulter intelligere possit, qvæ ralioncs me commove-

rint, ut a rubrica qvasi rcctolinea sclicmatis conseqventer

peracti & per speciem magis logici paullo defleclercm, tamen

intempestivum non habeam, principia, qvæ perseqvi genera

nuncupanti & statuenli mihi in animo erat, paucis verbis

explicare.

Nomina pristina, usu sancta, ubiqve servare enisus sum,

qvamqvam nomini anliqvo scnsum novum strictiorem vulgo

subjicere coaclus sum. Ubi nécessitas divisioncm generuin

priorum & proplerea nomina inevilabile nova postulavit, no-

men pristinum soctioni majori generis divisi semper imposui.

Cum nova vocabula finxi, qvæ a græca vulgo petivi,

sensui verborum allusionem qvalitalis vel sporæ solius vel

et sporæ & apolhecii indare conatus sum. Sic exempli

gratia: En dophis = apothcciis nucleo incluso, sporis an-

gviformibus; Diploschistes = qvi sporas in duplice

dircclione findit; Staurothele = sporis cruciatim septatis,

apothcciis papillæfo rmibus; Secol iga = sporis locula-

mentis (^a/jxoç) paucis; Dimaura = sporis bilocularibus,

saturate o b fus cat is &c.

Magnoperc interfuit sub eodem nomine generis species

colligcre, qvæ affinitatc naturali vel propter concatenationem
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per formas inlorinedias vel propter habilum, non lantum in

extcrno qvarn in inlerno & præcipue in sporis ipsis agnosccn-

dum, coj^natæ milii visæ sunt. Nam in sporis etiam plura

momenia cxstant, qvæ, leviora vel verbo difficilius definite

desig-nandîi, qvain ut in charactere brevi bene recipi possint,

tamen speclatori, nescio qvomodo, lineamenta aliarum affinium

in memoriam sponte revocant.

Ubi in serie isospora (ex. gr. in Nucisporis) copia spe-

cierum major adfuit, rcclius habui si non genera nova for-

mare tamen dislinctiones subtiliores jam dudum usucaptas,

etsi in characlere viliore positas, servare; in seriebus contra

specierum multo pauperioribus & prius ut propriis nee ag-

notis nee nuncupatis eandem ralionem divisionis subtilioris

non inveni.

Characteres inlerni, in evolutione simplicissima & infima

sporæ nitentes, ex adverso exiernorum vim qvandam gravi-

tatis perdunt, & pretium exiernorum magis prævalere adniit-

tunt, qvam in casibus, in qvibus evolutio sporarum compo-

sitione multipliciure & metamorphosi elevatiore propriam

imaginem tam acute élaborât, ut pretiosi characteres sporæ

characteres exlernos, nisi magis essentiales et definitos, om-

nino superent.

Hæ raliones, mox singulares mox omnes consociatæ,

sunt illæ, qvæ ad inconseqventiam magis fictam qvam veram

me moverunl, cum in seriebus isosporis diversis principium

non idem divisionis secutus sum.

V.

Explicatio tabularum.

Ob serv and a. Prlmam, secundam &c. in e.vplica-

tione nominatam figuram iiteræ ejusdem a sinistra dextrorsum

numeratam ima^inabis!
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Icônes in hac re falsæ sunt, qvoti lineæ duplices, crassi-

tudincm manifestam visain parietis désignantes, remotiores &

parietem crassiorem qvam in natura repræsentanles sæpius

sculptæ sunt, arte subtilitatis naturæ impotente. Freqventer

etiam in icone eadem res delinealæ sunt, qvæ eadein dislaiitia

focali lentis non perspici possunt.

Aparalu lentum, augmento c. 480'es diamelro, freqven-

tius usus sum, rarius augmento majore. Instrumentum Schieckii.

Tabula 1 ^ a-

1. a. Vsnea barbata. Sporæ.

b. Usnea fasciata. Sporæ. Prima: sporulam præcocio-

rem nondnin parietem sporæ attingentem includens.

2. a. Cornicularia ochroleuca. Sporæ. Prima: sporulam

in medio contento nuicoso-gelatinoso nidulanlem in-

cludens. Secimda: fere prorsus evoluta, substanliam

inleVcellularem inter parietem sporæ & parietem spo-

rulæ depositam ut residuum conlenti præcocioris de-

monstrans.

b. Evernia prtmastri, Sporæ. Prima: plane evoluta,

brevior, amplior. Secunda: præcocior, longior, an-

gustior, sporulam præcocem demonstrans.

3. a. Ramalina scopulorum. Sporæ, Prima: præcocior.

Secimda ^ tertia : maluriores.

b. Roccella fuciformis. Sporæ.

c. Roccella iincforia. Spora.

4. a. Teloschistes (^Evernia) flavicaus. Sporæ. Prima: cel-

lulam maternam medio constriclam sporularum inclu-

dens. Secunda ^' qvarta: sporulis sou receptaculis

oleiferis, iitriqve exlremitati sporæ afllxis, funiculo

gracili (in secunda ex infundibulis qvasi conflato, in

qvarta oblitcralo) connexis; dissepimento medio, oculis
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vix ccrneiulo, sporain bilocularein reddenle. Qvinla:

prorsus evolula, dissepimcnto & funiculo absorplo.

Sexta: evaciiata dissepimento manifesto.

b. Teloschistes (Parmclia) aureus. Sporœ. Prima: præ-

cocior funiculo luanifoslo e lul)ulis duobus coocis in

media spora scse allingenlibus composito.

c. Teloschistes CParmclia) parietiniis^ Spora.

d. Teloschistes (Parmclia) cerinus. Spora.

e. Teloschistes (Biatora) fernigineus. Spora.

f. Teloschistes (Parmelia) chlorophaiius. Ascus superne

vacuus, ab endasco gonidiifcro cèlera e.xplclus.

g. Teloschistes (Parmelia) vitellinus. Sporæ. Qvarta:

typice evoluta.

5. a. Cetraria sepincola. Sporæ.

b. Cetraria juniperina. Spora.

c. Cetraria tristis. Spora.

d. Cetraria nivalis. Spora.

e. Cetraria nivalis. Ascus endascum gonidiis minimis

infarctum includens.

6. a. Peltigera aphthosa. Spora.

b. Peltigera rufescens. Prima fig.: paraphysis. Secunda

fig.: ascus sporis perpendiculariter dispositis. Tertia

fig.: Spora.

7. a. Nephroma resupinatum. Sporæ. Tertia: malura.

b. Solorina saccata. Sporæ. Secunda: immalura cellu-

lam malernam seso dividentcm includens?

0. Sticta herhacea. Sporæ. Prima: præcocior. Secunda:

maturior.

d. Sticta scrob.iculata. Sporæ. Prima: præcocior, lon-

gior, angustior, 4-Iocularis. Secunda: natu media,

loculamenlis terminalibus abortientibus. Tertia: malu-

rior, brevior, amplior, 2-locularis.
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8. a. Parmelia omphalodes. Spora.

b. Parmelia badia, Sporce. Prima: præcocior. Secunda:

subniatura.

c. Parmelia suhfusca, Sporce. Prima <fc secunda: præ-

cociores, Terlia: rnatura.

d. Parmelia rugosa. Sporce. Pars asci cum sporis.

e. Parmelia sp. Sporce. Prima ij- secunda ^' terlia:

præcociores. Qvarta: malura.

f. Parmelia pallescens. Sporœ. Secunda: contusione

ila Sliperne dilacerala, ut menibrana sporulæ, a pa-

riele sporæ pro parle abrepla & convoluta, diversa

cernatur.

9. a. Amygdalaria CParmelia) verrucosa. Sporœ.

b. Secoliga (ParineliaD repanda. Sporœ. Prima: præ-

cocior, divisione primaria mediana de secundaria altera

peracla.

c. Trachyderma (Parmelia) hrunneum. Sporœ.

d. Trachyderma CParmelia) tripiophyllum. Spora.

e. Diploschistes (Parmelia) scruposus. Spora.

f. Genus nov. (Parmelia cinerea a.) Series evoluiionis

sporarum.

10. a. Dimelœna (Parmelia) stellaris. Series evolutionis^

sporarum.

b. Dimelœna (Parmelia) oreina. Sporœ.

c. Secoliga (Gyalecta) cvpularis. Sporæ.

d. Secoliga (Parmelia) rubra. Series evolutionis sporarum.

e. Dimelœna (Parmelia) suphodes, a — series evolutionis

typicæ sporarum. ß — sporæ aberrantes, cvolutione

appropinqvanle eidem Diploschislæ.

11. a. Ophioparma(V2iVmc\\îi)tentosa. Sporæ. Prima: pvæ-

cocior. Secunda: malurior.
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b. Ophiopanna (Pannelia) punicea. Series evolutionis

sporarum.

c. Diploschistes CParmelia) ocellatus. Series evolutionis

sporarum. Qviuta: malura sed abberrans.

12. a. Stereocaulon paschale. Spora^

b. Biatora ichmadophila. Sporœ Cinimaturæ.)

c. Biatora sp. ?poræ.

d. Biatora cuprea, Sporœ.

e. Biatora (Hippocrepula) rivularis, Sporœ.

Tabula I H «•

13. a, Bœomyces roseus. Sporœ.

b. Biatora sp. Sporœ.

c. Secoliga CBialora) vernalis. Sporœ.

d. Biatora decipiens. Sporœ. ß. -valde aucla, acido

nitrico præparala, qvaluor cellulas filiares obsolelas

includens.

e. Biatora uliginosa — ß. fumosa. Sporœ.

14. a. Dimaura (Licidea) Wahlenhergii. Sporœ.

b. Dimaura (Lecidea) sp. Sporœ.

c. Dimaura CLecidea, Trachylia) micraspis. Sporœ.

d. Dimaura — Stictella — (Lecidea) dolosa. Sporœ.

Prima: præcocior. Secunda: matura.

e. Abacina—Mykochlamys— (Lec\de?(^ atrovirens. Sporœ,

f. Abacina sp. Spora.

g. Abacina (Lecidea) atro-alba (inagaritacea Sommerf.

Herb.) Series evolutionis sporarum.

15^ a. Tetramelas (Biatora) qverneus. Sporœ. Prima: præ-

cocior.

b. Tetramelas (Lecidea) geophilus. Series evolutionis

sporarum.

c. Skolekites (Lecidea) citrinellus. Spora.

Q 2
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d. Lecidea cumulata. Sporœ.

e. Skolekites (Lecidea) scabrosus. Sporœ.

16. a. Lecidea aJbocœriilescens. (L. lithophila-Sommerf. Herb.)

Sporœ. Prima: præcocior.

b. Lecidea sahuletorum. Sporœ.

c. Skolekites (Lecidea) Candidas^ Sporœ. Prima: præ-

cocior.

d. Skolekites (Lecided^ vesicularis. Sporœ. Prima: præ-

cocior.

e. Mykoblastus (Lecidea) Sangvinaria. Prima fig. : ascus

cum endasco sporam præcoceni includente. Secunda

fig.: ascus cum endasco præcociore, qvi nondum pa-

rietem asci atling^it, spora haud enata. Tertia fig.:

spora præcocior, sporulain in medio contento enatam

includens. Qvarla fig.: spora evolula.

17. — Thelotrema lepadimim. a: spora præcox, cellulis fili-

aribus, nondum transverse divisis, in gelatina, a pa-

riete manifesto sporæ distincla, nidulanlibus. b: spora

antécédente maturior, divisione Iransversali cellularunr.

filiarium incepla, margine ambiente crenulato. c: spora

submatura, divisione tam transversali qvam cruoiata

cellularum filiarium fere peracta. d: fragmentum sporæ

maturæ, qvod demonstrat, scriem transversalem spo-

rularum communi pariete cellulari materno velatam

esse, e; paraphysis linearis llexuosa; ascus cum

endasco absorplo aut accreto non ccrnendo.

18. a. Grapltis scripta. Series evolutionis sporarum. Qviiita

fig.: fragmenlum (valde auctuin) sporæ baud prorsus

maturæ. .

b. Opegrapha varia. Sporœ.

c. Opegrapha herpetica. Sporœ.

d. Coniangium vulgare. Sporœ.
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c. Arthonia lurida. Sporce,

19. a. Umbilicaria prohoscoidea. Sporœ.

b. Umbilicaria vellea. Sporce, Secunda: conlcnto in

piilvereni fatiscenle.

c. Umbilicaria atropruinosa. Sporœ.

(1. Conioloma coccineum. Sporœ.

20. a. Chiodecia myrticola. Sporœ.

h. Trachylia iympanella. Sporœ.

c. Calicium stigonellum. Prima ßg.: asciis cum endasco

præcocc. Secunda fig.: ascus, ciulasco Iiaud cernendo,

a superiore maturescens, sporas arctissime includens &

involvens. Tertia fig.: spora matura discoidca.

d. Calicium lenticulare. Prima fig.: ascus sporas iiu-

maluras in serie obliqvas disposilas includens. Ceterœ

fig.: sporæ, qvarum una matura, tres innnaturæ.

c. Calicium roscidum. Sporœ. ß. valde auctæ, indolem

bilocularem demonstrantes.

f. Calicium chrysocephalum. Sporœ discoideæ Cgoni-

diales?3

21. a. Coniocybe pallida. Prima fig.: ascus sporis superio-

ribus maturescentibus. Secunda fig.: spora.

b. Coniocybe furfuracea. Ascus.

c. Sphœrophoron coralloides. Prima fig.: ascus superne

maturescens, inferne demonstrans extremitatem inferio-

rem libcram endasci, qvi cetera cum pariete asci coa-

lilus est nec propter boc dislingvi potest.

d. Endocarpon miniatum. Prima fig.: ascus cum endasco

præcoce. Secunda fig.: ascus, antécédente paullo ma-

turior, cum endasco, qvi pnrielem asci fere atlingit.

Ceterœ fig. : sporæ.

22. a. Pertusaria communis. Sporœ. Prima: præcocior spo-

rula præcoce.
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b. Perlusaria globularis. Spora.

c. Pertusaria Sommerfelta. Spora.

23. a. Verrucaria margacea. Prima fig.: ascus cum sporis.

Secunda fig.: spora.

b. Staurothele (Verrucaria) megalospora. Series evolu-

tionis sporarum.

c. Staurothele (Verrucaria) æthiobola. Series evolutio-

nis sporarum.

d. Graphidula (Verrucaria) nitida. Sporæ. Prima: præ-

cocior.

e. Endophis (Verrucaria) cerasi. Series evolutionis spo-

rarum.

24. a. Secoliga (Gyalecta-TIiclotrema) exanthematica. Sporæ.

b. Genus nor. (Verrucaria sp.) Prima fig.: ascus cum

endasco. Secunda fig.: spora. Tertia fig.: paraphysis

flexuosa. Qvarta fig.: ascus sporis qvaluor lantum su-

perioribus' delimilatis.

®H



IX.

Beretning om en i Sommeren 1850 företagen entomologisk

Reise i en Deel af Gudbrandsdalen.

Af

//. s i eb k e.

lia Videnskaben end ikke eier den simpleste Navnforlegnelse

over de i Norge forekommende Insekter, og endnii mindre

nogen Beskrivelse over deres geographiske Udbredning eller

Bemærkninger over deres Forekomst, har jeg under Udförel-

sen af nærværende Reise fornemmeligen havt for Oie, saa-

vidt den dertil bestemte Tid har tilstedt det, at söge Oplys-

ning om Inseklernes Udbredning i de gjonnemreiste Egne for

derved at foröge Materialet til et faunistisk Verk over denne

Dyrklasse,

Jeg har derfor ikke alene indsamlet Arter, som jeg an-

saa for mindre almindelige eller som nye for vor Fauna,

men ogsaa sögt at foröge Katalogen ved at optegne de al-

niindeligst forekommende, og skal jeg i vedföiede Fortegnelse

tiHade mig i systematisk Orden at opregne alle af mig under
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Rt'isfMi saavel oplegnede som indsanilede Arter, forsaavidl

jeg ved de mig tilgjængelig-e Hjelpemidler har været island

lil at bestemme samme. Mange Arter og Slægter, ja hele

Familier, især af Hymenopterncs Orden har jeg af nævnte

Grunde ikke kunnet bestemme, og man vil saalrdes i For-

tegnelsen finde disse udeladle.

Inden jeg imidlertid gaaer over til Opregningen af do

fundne Arier, skal jeg i Korthed omtale de Steder, som un-

der Reisen bleve besögte.

Reisen tiltråadtes i Begyndeisen af Juli og sluttedes i

Midten af August. De Præstegjæld, hvori Undersögelserne

foretoges, vare Faaberg, Gausdal, Oier, Ringcbp og Fron

ligetil Skiftet Viig i Kvam, Egne, der ligge mellem 61 og 62°

N. B. og meilem 27° 20' og 28° 10' öslK f. F.

Til förste Station valgtes Lillehammer Co»'ti'ent 431 Fod

0. H.) De faa Dage jeg opholdt mig paa delte Sted an-

vendtes til Undersogelse af Byens nærmeste Omegn, især de

mod Östsiden liggende Skove samt det omkring Messen-

Aaen langs Bjergskrænlcn voxende Krat indtil omtrent en

halv Miils Afstand fra Byen. Mængden af de her voxende

Træer og Buske bestod af smaa Ore og Birke tilligemed en-,

keile Gratier, Rogn og Hassel; Græsbunden imellem Træerne

stod dengang frodig, saa at man med Hensyn lil de lokale

Forholde kunde love sig el taaleligl Udbylle. Alligevel var

Insektfångsten ringe, og kun faa sjeldnere Arter bleve ind-

sanilede.

A f mere Interesse i entomologisk Henseende end den

lier betegnede; Kant af Byen anseer jeg det paa begge Si-

der af Veien nordefter li«>g<nide, mere forskjelligartede Ter-

rain at være. I Stadens nærmeste Omraade beslaaer delle

mest af dyrkede Marker, men forandrer sig cfterhaanden og

antager omkring Gaardene „Ilaavi^ en meer skovagtig Natur,
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idet större Lonnetræor afvexlende mod Hasselbuske her op-

tage betydelige Strækning(T af de paa Oilsidün sig hævende

Bakker, medens Logen paa Veiens vestre Side bugler sig

mellein Marker og Krat og paa flere Steder efter Flointiden

lader lilbage sandige, stcnede Strækningcr, hvori der hist og

hor bliver staaende sniaa Yandbeholdningcr, der besöges af

forskjellige i og ved Vand levende Insekter.

Den her i Logen udniiindende Jora-Elv med sine græs-

begroede Bredder samt den paa mange Sleder rige Græs- og

Myrvegetation vil visseligen, især hvad Diplera angaaer, un-

der et Jængere Ophold kunne yde Entomologen et rigt Ud-

bylte. Den til delte Sted forelagne Excursion indbragte

egentlig intet .Sjeldent, hvoriinod jeg her optegnede en stor

Deel mere almindeligt forekommende Arter.

Foruden de paa ovennæviile Sleder iagtlagne Insekter

skal jeg for Fuldstændighcds Skyld i Fortegnelsen tillade mig

at optage en Deel Arter, som jeg for flere Aar tilbage un-

der et kort Ophold- i Faaberg indsamlede i Nærheden af

Præstegaarden, og hvoriblandt der fandles et Par dengang

for Norges Fauna nye Arter.

Fra Lillehammer fortsattes Reisen til Oier Præstegjeld,

hvor jeg i en Uges Tid opholdt mig paa Moshuus (578 F.

o. H.), og excurrerede dagligen i en halv Miils Ondireds.

Her indsamledes et betydeligt Antal Insekter, hvoraf flere

nye for vor Fauna. Imidlertid lagde den da indtraadle

stærke Hede (vi havde dagligen over 20° R. i Skyggen) mig

Hindringer i Veien, idet ikke alene de fleste Insekter skjulte

sig for Solens brændende Slraaler, men ogsaa al Vegetation

i de bratte og for Solen udsatte Bakker tilintetgjordes, saa

at man overalt, hvor den for Gudbrandsdalen saare nödven-

dige Engvanding ikke foretoges, kun saae gule og henvis-

nede Marker. Herfra gjorde dog enkelte Steder, hvor Jord-
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biiiulon ved sin egen Fuglighed kunde skafTe Planlerne den

nödvendige Vædske, en Undtagelse. Et saadant Terrain frem-

böd de langs Logens Bredder liggende sumpige, decls med

forskjellige Buskvæxter bevoxede, deels til Eng udlagte Par-

tier, der i Vg Miils Udstrækning strakte sig hen mod Gaar-

den Jevne. Her var et rigt Feldt for Dipterologen og flere

for Faunaen nye eller sjeldne Arter var jeg saa heldig al

opdage.

For gravende Insekter af Hymenopternes Orden, især af

Apiariernes Familie, var selve Udhuusbygningen paa Moshuus

et rigt Feldt; her havde de deres Tilhold i det lerede Mel-

lemlag mellem Grundmurens Steenmasser.

Om Aftenerne og Nætlerne fangedes en Deel af Familien

Noctua, der deels flaggrede om i Græsset, deels havde deres

stadige Tilhold langs Bygningens Tagrender.

Sondenfor Moshuus blev Terrainet omkring Gaardene

Jevne, Österhaug, Lid og Nestingen undersögt, ligesom mod

Nord for Kirken de paa begge Sider af Veien liggende fro-

dige Kratskovc, hvis Jordbund var bedækket med forskjellige,

blomstrende, höit voxende Planter af Umbellaternes, Compo-

siternes og Græssenes Familier. Her indsamledes mange saa-

vel Hymenoptera og Lepidoptera som især Diplera.

Paa Veien fra Moshuus til Ringebo benyttede jeg et

Par Timers Tid, som jeg tilbragte ved Baadstö, nordligst i

Oier, til en Excursion i Nærheden af delte Sted, og fortsatte

derpaa Reisen over Logen til Skiftet Elstad i Ringebo, hvor

jeg agledc at lage min næste Station, for derfra at foretage

mindre Udflugler til flere i denne Egn af sin rige Vegetation

bekjendte Steder. I Udförelsen af denne sidste Plan hindre-

des jeg desværre, idet jeg underveis havde paadraget mig

en Forkjölelse, der nödle mig til i flere Dage at holde Sen-

gen, og ikke alene tvang nug til at indskrænkc mine Under-
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sögelser til Stedets iiærniesle Omegn, men ogsaa lil senere

hen at indskrænke Reisens ?.laal til Skiftet Viig i Kvam. Je^ç

antog nemhV, at et længere Opliold i Fron maalle være af

mere Nytte end at udstrække Reisen til Laurgaard, hvilket

havde været min Bestemmelse.

Mine Undersögelser omkring Elstad, der ligger 800 F.

0. H., udviste i det Hele tajjet de samme Former af Insekter

som i Oier.

I de i Dalbunden omkring Logcn-Elven staaende smaa

Vandbeholdninger samledes enkelte almindeligere Vandinsekter

af Coleopternes Orden, en Familie, som under hele Reisen

forekom sparsomt, men hvortil jeg ikke kan forklare mig

Aarsagen, da de gjennomreiste Egne paa mange Steder visle

særdeles gunstige Lokaliteter for disse Insekter.

Under et Ophold i Ringebo i Aaret 1843 foretog jeg en

Excursion til den fra Ringebo Kirke omtrent halvanden Miil

mod Öst liggende Bredstusæter. De under denne Udflugt

samlede Insekter vil man ogsaa finde anförte i Fortegnelsen.

Efteråt have forladt Elstad valgte jeg Skiftet Moen i Fron

til mit næsle Opholdssted og gjorde derfra i de sidste Dage

af Juli en Excursion til den mod Öst liggende Fjeldslrækning,

Storljeldet kaldet, som adskiller Gudbrandsdalen fra Öster-

dalen.

I en tæt ved Landeveien omtrent % Miil söndenfor Frons

Kirke beliggende Myrstrækning indböd den her almindelige

og dengang netop blomstrende Selsnæpe, Cicula virosa, til

Undersögelse, men formedelst den dybe sumpige Jordbund

var det umuligt at nærme sig Stedet, der for de mange Um-

bellaterne elskende Insekter af alle Ordener maa være et sögt

Opholdssted.

Moen, der ligger tæt nordenfor Söthorps Kirke, omtrent

778 F. 0. H., er paa de fleste Kanter omgiven af Ågre og

VII. 3 R
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Enge; smaa Biike og Oretræer forokomme næsten overalt,

men Græsset var dengang enten henvisnct eller afmeiet, saa

at der kun hist og her fandles enkelte Blomster.

Veiret, der under hele mit Ophold paa Moen var sær-

deles behageligt, begunsligcde saaledes Insektfångsten og

hele Dagen blev derfor anvendt til Excursioner saavel paa

de amliggende Holder, som i de langs Elven voxende Skove

og langs dennes slenede og med forskjellige Salixarter be-

voxede Bredder.

Udbyttet ved og omkring Moen var temmelig betydeligt

og iblandt de indsamlede specimina vare mange for vor

Fauna nye, især af Diptera, og enkelte ogsaa nye for Vi-

denskaben.

Paa den til det östlige Fjeldplateau foretagne Excursion,

under hvilken don to Mile fra Kirken liggende Moen-Sæter

blev undersögt, indsamledes folgende Insekter:

Hydroporus erythroccphalus.

melanocephalus.

Agrilus viridis.

Cantharis alpina.

Cercyon melanocephalum.

unipunctalum.

atomarium.

Aphodius fimetarius.

Trichius fasciatus.

Nematus Bergmanni.

Vespa ru fa.

Bombus alpinus.

lapidarius.

fragrans.

Deltocephalus abdominalis.

Aphrophora spumaria.
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Phytocüris pratensis.

Anlliocoris jXeinoruin.

Lycæna Argus»

Argynnis Aglain.

Ino.

Pales.

Eiiphrosync.

Vanessa Urticæ.

Erebia Ligca.

Manto.

Tortrix pratana.

Bentleyana.

Orlhotænia sub-seqvana.

Pliycis Ahenella.

Tabanus bromius.

tropicus,

nigricornis,

Hilara nilidula.

Empis tessellata.

Rhamphomyia villosa.

Mesembrina mystacea.

Scatomyza maculipes»

stercorea.

Fra Moen fortsattes Reisen til Kvam, hvor jog tog up-

hold paa Skiftet Viig, omtrent 830 F. o. H. Dalen er her

trangere end noget andet Sted længere mod Syd, og da der

desuden findes faa Lovtræer og de bratte med Ener og smaa

Orebuske bevoxede Bjergskraaninger begynde strax hvor de

dyrkede Marker ophöre, anseer jeg dette Punkt for et af

Gudbrandsdalens i entomologisk Henseende fattigste. Udbyllet

omkring Viig var derfor ringe.

Under en Excursion til de '/4. Miil nordenfor Kvams
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Kirke ved Vinle-Aaen beliggende bratte og med blomstrende

Pimpinella, Chenopodiuin, Achillea, Origanum og forskjellige

Hieracicr bedækkode Lccrbakker, gjorde jeg en god Fangst

af Diptera og Ilymcnoptera, livoriblandt enkelte sjeldne Arter.

For endnu at kunne anvende nogle Dage til Excursioner

i Gausdal, nödtcs jeg til at tiltræde Tilbagereisen, og efler

en Dags Ophold i Ringebo, der benyttedes til Undersögelse

af den bratte Klev sonden for Kirken og det forskjelligartede

Terrain nordenfor, hvor Græsset endnu ikke var afmeiel,

fortsattes Reisen over Fjcldet til Gausdal. Udbytlet i Ringebo

med Hensyn til sjeldnere Arter var imidlertid ubetydeligt.

I Gausdal foretoges Excursioner omkring Toft, men da

nu Regnveir aflöste det under hele Reisen herskende Törveir,

blev Udbyltet ringe, uaglet Gausdal med Hensyn til sine lo-

kale Forholde for Entomologen maa have större Interesse end

alle de övrige i den sydlige Deel af Gudbrandsdalen liggende

Præstegjeld. Især synes den nordligere Deel af Dalen om-

kring Sonstevold ved sit mere forskjelligartede Terrain og

sine mange Lovtræer at være el lovende FeKlt for Under-

sögelser.

Fra Toft reiste jeg igjennem Faaberg over Lillehammer

iilbage til Christiania, hvorhen jeg ankom i Midten af August,

men blev ved Regnveir hindret i at anstille Undersögelser

underveis.

Undersöge vi de ogsaa for Entomologen vigtige Vege-

tationsforholde, ville disse, hvad den gjennemreiste Deel af

Gudbrandsdalen angaaer, i det Hele taget kun vise faa Plan-

ter, dor ikke ogsaa forekomme ondiring Christiania. Först

naar man nærmer sig den nordligere Deel af Fron begynder

Vegetationen at anläge en mere subalpinsk Charakter; men

mit Ophold paa disse Steder var altfor kort til at jeg af det
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erholdte Udbylte tor slutte til en lignende Forandring i fauni-

stisk Henseende.

Anstille vi derfor en Sammenligning mollem de under

Reisen indsamlede Arter, hvilke vedföiede Fortegnelse for

störste Delen udviser, og de omkring Christiania fiindne In-

sekter, ville vi ogsaa i dette Steds Fauna kunne paavise de

fleste af de her oprognede Arter. Med Hensyn til de i Ka-

talogen som nye for vor Fauna anniærkede Arter tor man

vel antage, at de fleste, om ikke alle senere ville blive

fundne omkring Christiania, da de næsten samtlige forhen

ere paaviste i Sverriges midlere og sydligere Egne,

De faa i Fortegnelsen forekommende subalpinske eller

alpinske Arter tilhöre mere de Dalen begrændsende Fjeld-

plateauer end selve Dalforet; men da den for Reisen bestemte

Tid ikke tillod mig oftere at foretage Excursioner til disse

Steder er ogsaa Antallet af dem ubetydeligt.

Fortegnelse over alle de af mig i den sydlige Deel

af Gudbrandsdalen fundne Insekter, med licmærkninger

over deres Forekomst.

C I e p t e r a.

1. C i i n d e 1 a L.

1. sylvatica L. Paa sandige Steder i Nærheden af Kvams

Kirke.

2. C I i v i n a L a t r.

2. fossor L. Under Slene. I Fron.

3. C a r a b u s L.

3. glabratus Fabr. I et enkelt Exemplar ved Bredstusæteren

tæt ved Övrelid-Högden i Ringebo.

4. violaceus Fabr. I Fron.
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4. Nebria Lat r.

5. Gyllenhalli Schönli. Ved Lillehammer under Stene og

i Klippesprækker ved Mesna-Elven* I Kvam under

Stene ved Sinklars Stötte.

5. Elaphrus Fabr.

6. riparius Fabr. I Faaberg- ved Log-ens Bredder.

6. C a 1 a t h u s Bon.

7. fulvipes Fabr. I Funoebo.

8. melanocephaliis Fabr. I Fron.

7. P a t r b u s M e g^ r 1.

9. rufipes Fabr. Paa Ringebofjeldet, saml i Fron.

8. Ancho menus Erich.

10. angusticollis Fabr. Ved Lillehammer i et enkelt Exemplar.

11. parumpunctatus Fabr. Ï Faaberg- ved Logens Bredder.

9. Pterostich us Erich.

12. melanarius III. Ved Moshuus i Oier.

10. Harpalus L a t r,

13. ruficornis Fabr. I Oier.

14. luteicornis Duft. I Fron.

15. æneus Fabr. I Fron.

16. cuprous Dj. I Fron.

11. BembidiumLatr.
17. uslulatum Fabr. I Faaberg^ ved Logens sandige Bredder.

18. pallipes Sahlberg. I Faaberg i Selskab med foregaaende.

19. lunalum And. I Faaberg.

20. irnpressum Fabr. I Faaberg.

21. femoratum Dj. I Faaberg.

22. celer Fabr. Ved Moshuus i Oier.

12. A c i 1 i u s Leach.

23. sulcatus L. Ved Öien i Söthorp, Anex til Fron.

13. 1 1 y b i u s Erich.

24. fuliginosus Fabr. Ved Moen i Söthorp.
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14. A g a b u s L e a c h.

25. carbonarius Fabr. Ved Moen i Fron.

26. cont^ener Payk. I Mesna-Elven \cd Lillehammer.

27. n. sp.? Paa Fjeldet i Fron.

15. H y dro por us C 1 a i r v.

28. tristis Payk. I Ringebo i smaa Vandpyller ved Logen.

29. nigrita Fabr. I Fron.

30. erythrocephalus Fabr. Paa Slorfjeldet i Fron.

31. planus Fabr. I Ringebo.

32. VI puslulatus Fabr. Ved Elstad i Ringebo.

33. picipes Fabr. Et enkelt Exemplar ved Elstad.

34. melanocephalus Marsh. Paa Storfjeldet i Fron.

16. Haliplus Latr.

35. impressus Fabr. I Ringebo.

17. Gyrinus L.

36. nalator Gyll. I Faaberg.

18. B l i t c h a r a M a n n h.

37. lunulata Payk. I Öier.

19. G y r p h æ n a Mann h.

38. nana Payk. I Öier og Fron, paa Fungus-Arter.

20. T a c h y p r u s G r v.

39. chrysomelinus Gyll. I Fron.

21. T a c h i n u s G r v.

40. rufipes De Geer. I Fron hyppig i Kogjödsel.

22. Boletobius Leach.

41. pygmæus Fabr. I Öier.

23. X a n t h o 1 i n u s D h 1.

42. lentus Grv. Ved Lillehammer under Furubark.

43. punctulatus Fabr. I Fron under Stene.

24. P h i 1 o n t h u s Leach.
44. nitidus Fabr. I Fron; i Kogjödsel.

45. æneus Rossi. 1 Öier.
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46. varius Gyll. I Fron.

47. inicans Grv. Ved Lillehammer.

48. ochraceus Gyll. I Fron*

25. O v e d i u s Leach.
49. lævigatus Gyll. Ved Lillehammer. Under Barken af

udd öde Furutræer.

50. molochinus Grv. Ved Lillehammer.

26. S t e n u s L a t r.

51. bigultatus Fabr. I Faaberg ved Logens Bredder.

52. tarsalis Lieungh. I Fron under Stene.

27. Platysthetus Mannh.
53. morsîtans Payk. I Öier og Fron.

28. Oxytelus Grv,

54. carinatus Grv.

55. piceus Grv.

56. sculpturatus Grv. Alle tre Arter forekomme meget al-

mindelig overalt.

29. A n t h o p h a g u s Grv.

57. alpinus Fabr. Paa Storfjcldet i Fron; paa Blomsterne

af Salix.

5 ^. caraboides L. Ved Lillehammer og senere i Fron.

59. plagiatus Fabr. I Öier.

30. O m a I i u m Gr v.

60. Ranunculi Grv. Almindelig overalt.

61. Viburni Grv. I Fron.

31. A n t h a X i a E s c h.

62. IV punctata Fabr. I Öier og Kvam.

32. A g r i 1 u s M g r 1.

63. viridis L. Paa Storfjcldet i Fron; paa Salix.

33. A t h o u s E s c h.

64. fulvipcs Herbst. I Fron.
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34. C a m p y 1 11 s Fisch.

65. mesomelas Fabr. I Oier i et enkelt Exemplar; var.

d. Gyll.

35. A m p e d u s M g r L

66. balteatus Fabr. I Oier og Fron.

67. nigrinus Payk. I Oier.

36. C h r y p h t h y p n u s E s c h.

68. ripariiis Fabr. I Faaberg ved Logens Bredder.

69. rivularis Gyll. I Selskab med foregaaende.

70. IV pustulatus Fabr. I Faaberg under Stene ved Logens

Bredder.

37. L u d i u s L a t r.

71. holosericeus Fabr. Ved Lillehammer.

72. æneus Fabr. Ved Lillehammer.

73. melancholicus Fabr. Ved Faaberg Kirke.

38. A g r i t i s Fabr.

74. obscurus L. I Fron.

39. C y phon Fabr.

75. grisous Fabr. I Oier.

76. pubescens Fabr. I Oier.

40. L y g i s t o p t e r u s D j.

77. sangvineus Fabr. Ved Faabergs Præstegaard og ved

Viig i Kvam.

41. Diclyopterus Lat r.

78. aurora Fabr. Ved Faabergs Præstegaard.

42. C a n t h a r i s L.

79. rustica Fallen. I Oier.

80. pellucida Fabr. I Fron.

81. obscura L. Ved Lillehammer og Moshuus i Oier.

82. nigricans 111. I Oier og Fron.

83. alpina Payk. I Oier og paa Slorfjeldet i Fron.

84. assimilis Payk. 1 Oier,

R 2
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85. lilurata Gyll. I Oier.

86. teslacea Fabr. Almindelig overalt.

87. elongata Gyll. Vcd Lillehammer.

43. M a 1 1 h i 11 u s L a t r.

88. biguUulus Fabr. Ved Lillehammer og- i Oier.

89. bi^utlalus L. I Fron.

90. sangvinolenthus Fall. I Oier og Fron.

44. Ma la Chi us Fabr.

91. æneus Fabr. I Oier og Fron.

45. D a s y t e s F a b r.

92. obscurus Gyll. I Fron.

93. niger Fabr. Ved Lillehammer.

46. C r y n e I e s Fabr.

94. violaceiis Fabr. Ved Moen i Fron.

47. A n b i u m Fabr.

95. pertinax L. Overalt.

96. rufipes Fabr. Ved Faabergs Præstegaard.

97. molle Fabr. I Oier og- Rin^ebo.

48. Ptinus L.

98. fur L. I Ringebo.

49. S i 1 p h a Fabr.

99. opaca L. I Gnsdal paa Blomsterne af Artemisia vulgaris.

100. rugosa L. I Oier.

50. S c a p h i d i u m L a t r.

101. agaricinum Fabr. Ved Lillehammer.

51. Galops Fabr.

102. agilis 111. I Oier.

52. Pel t is Fabr.

103. ferruginea L. I Fron.

53. S t r o n g y 1 u s Herbst.

104. ferruginbus Fabr. Ved Faabergs Kirke og ved Elstad

i Ringebo.
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54. Ni tid ula Fabr.

105. bipuslulata Fabr. I Fron og* Kvam.

106. obsolela Fabr. I Oier og Fron.

107. rufipes Gyll. Almindelig overalt.

108. ænea Fabr. Almindelig overalt.

55. C e r c u s L a t r.

109. Urticæ Fabr. Ved Lillehammer.

56. Cryptophag-us Herbst.

110. cellaris Payk. Fra Lillehammer til Ringebo.

57. D e r m e s t e s L.

111. lardarius L. Ved Lillehammer og Fron.

58. A n t h r e n u s Fabr.

112. Scrophulariæ L. I Ringebo.

113. museorum L. Fra Oier til Fron.

59. S a p r i n II s Erichs.

114. æneus Fabr. I Oier og Fron.

60. R y r r h u s Fabr.

115. pilula L. Ved Lillehammer.

116. varius Fabr. I Oier.

61. H e I o p h o ru s Fabr.

117. griseus Hrbst. I Faaberg og Ringebo.

62. L i m n e b i u s L e a c h.

118. globulus Payk. I Ringebo.

63. Laccobius Erich.

119. minutus L. I Ringebo.

64. S p h æ r i d i u m F a b r.

120. marginatum Fabr. I Oier. *•

65. C e r c y o n Leach.
121. melanocephalum L. Paa Storfjeldet i Fron.

122. unipunctatum L. I Selskab med foregaaende.

123. atomarium Fabr. I Selskab med foregaaende.
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66. A p h o (I i u s Fabr.

124. fimetarius L. Overalt ligetil ovenfor Vidieregionen paa

Fron fjel de no.

125. lapponum Schönli. I Fron ved Moen, saml paa Fjeldene

i Ringebo og Fron.

126. rufipes Fabr. I Fron.

127. erralicus L. I Fron.

128. nierdarius Payk. I Oier.

129. prodromus III. Ved Lillehammer.

130. foelidus Payk. Paa Ringebofjeldene.

67. Trox Fabr.

131. sabulosus L. I Oier.

68. G e I r u p e s L a I r.

132. stercorarius L. Overalt.

133. sylvaticus Fabr. Ved Lillehammer.

69. M e 1 1 n t h a Fabr.

134. solstitialis L. I Fron.

70. T r i c h i u s Fabr.

135. fasciatus Fabr. I Oier, Ringebo samt i Vidiebellet paa

Slorfjeldet i Fron.

71. C e t n i a F a 1) r.

136. ænea Gyll. Ved Lillehammer.

137. aurata Fabr. Ved Lillehammer.

72. T e n e b r i L.

138. molitor L. I Oier.

73. B 1 i t p h a g u s Fabr.

139. reticulalus Fabr. I Rini^ebo.

74. L e i o d e s L a t r.

140. axillaris Gyll. Ved Lillehammer nnder Furubark.

75. A n i s t m a K n o c h.

141. ferruginea Sturm. I Öi»M\
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76. M y c e l c h a r i s L a t r.

142. flavipos Fabr. I Faaberg under Birkebark.

77. M r d e 1 1 a Fa b r.

143. aciileata Fabr. I Faaberg, Gausdal og Oier.

144. piimila Gyll. I Ring-ebo.

145. frontalis L. I Oier og Fron.

146. rufilabris Slurm. I Faaberg og Oier.

147. flava Fabr. I Fron.

148. thoracica L. I Fron.

78. e d e m e r a Ol.

149. clavipes Fabr. I Öier.

150. virescens Fabr. Ved Lillehammer og Fron.

151. lurida Marsh. I Öier.

79. A p d e r u s Ol.

152. Coryli L. I Fron.

80. R h y n c h i t e s H r b s t.

153. nanus Payk. I Fron.

154. Populi L. I Fron.

155. Betuleti Fabr. I Gausdal.

156. Belulæ L. Ved Lillehammer.

81. Ap i on Hrbst.

157. varipes Germ. I Fron.

158. æstivum Grm. I Fron.

159. flavipes Fabr. I Fron.

82. S t r p h s m u s B i 1 b.

160. Coryli Fabr. Ved Lillehammer og i Fron paa Alnus.

83. S i t o n e s S c h ö n h.

161. lineatus L. Ved Lillehammer.

84. P o 1 y d r o s u s Germ.
162. iindatus Fabr. Ved Lillehammer paa Alnus.

163. fulvicornis Fabr. Ved Lillehammer paa Alnus.
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85. B a r y n o t u s G e r m.

164. obscurus Fabr. Ved Lillehammer; under Slene.

86. H y I b i u s S c h ö n h.

165. arcticus Payk. Funden for flere Aar tilbage af Cand.

med. Thome paa Öierfjeldene paa Salix.

166. Abielis Fabr. I Öier og Fron.

87. P h y t n m u s S c h ö n h.

167. Rumicis Fabr. I Oier og Fron paa Rumex.

168. nigrirostris Hrbst. I Fron.

88. Phyllobius Schön h.

169. argentatus L. Ved Lillehammer paa Alnus.

89. OtiorhynchusGerm.
170. lepidopterus Fabr. I Faaberg.

171. maurus Gyll. I Fron.

172. raucus Fabr. Ved Lillehammer.

173. rugifrons Gyll. I Fron.

174. ovatus L. I Öier.

90. PissodcsGerm.
175. notatus Gyll. I Fron.

91. Tamnophilus Schön h.

176. violaceus L. Ved Lillehammer paa Pinus sylvestris.

177. Pruni L. I Fron paa Prunus Padus.

92. E r i r h i n u s S c h ö n h.

178. acridulus L. I Ringebo.

179. Eqviseti Fabr. I Faaberg og Öier.

93. r c h e s t e s Schön h.

180. sculellaris Fabr. I Faaberg og Öier.

181. Salicis L. I Öier.

94. BaridiusSchönh.
182. Ailemisiæ Fabr. Funden af Garlnorsvend Moe ved Viig

i Kvam paa Astcmisia vulgaris.
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95. Ceutorhynchus Schupp.
183. Geranii Payk. Ved Lillehammer.

184. floralis Payk. I Fron.
-

185. Utura Fabr. I Fron.

96. R h i n n c u s Schön h.

186. pericarpius Fabr. I Fron.

97. Rhyncolus Crtz.

187. elong-atus Gyll. I Oier.

98. H y I e s i n u s Fabr.

188. piniperda L. I Fron.

99. B s t r i c h u s F a b r.

189. VIII dentatus Payk. I Fron.

190. calcographus L. I Fron.

100. Cis Latr.

191. Bolet! Fabr. I Fron.

192. hispidus Fabr. I Fron.

193. nitidus Fabr. I Fron.

194. affinis? Dej. Ved Lillehammer paa Boletus.

101. Trip hyll US M e g r l.

195. bifasciatus Fabr. I Fron.

102. Cerylon Latr.

196. histeroides Fabr. Overalt.

103. Rhyzophagus Hrbst.

197. ferrugineus Payk» Ved Lillehammer under Furubark.

198. dispar Payk. I Selskab med foregaaende.

104. S i 1 V a n u s Latr.

199. bidentatus Fabr. Ved Lillehammer.

105. B i p h 1 e u s Dej.

200. dermestoides Fabr. I Fron.

106. Is a r t h r n Fabr.

201. luridum Fabr. I Fron.
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107. Callidium Fabr.

202. violaceum Fabr. I Ringebo.

108. Mo lor chus Fabr.

203. dimidiatus Fabr. I Oier.

1 09. P o g o n o c h e r u s M g r 1.

204. fascicularis Panz. Ved Lillehammer.

110. M n h a m m u s Mgr 1.

205. sulor L. I Öicr.

111. Saperda Fabr.

206. carcharias Fabr. I Fron paa Populus Tremula.

207. scalaris Fabr. I Fron paa Belula alba.

112. Oberea Mgl.

208. oculata Fabr. I Kvam paa Salix.

113. Phytoecia Dej.

209. cylindrica F. I Öier.

114. Rh a gl um Fabr.

210. inqvisitor Fabr. I Fron.

115. P ach yta Mgl.

211. strigilata Fabr. Ved Lillehammer paa Blomster.

212. virginea Fabr. Ved Lillehammer.

116. Stenura Dej.

213. IV fasciata Fabr. Ved Lillehammer og i Fron, paa

Blomster.

214. melanura L. Ved Lillehammer og i Fron paa Blomster.

117. Lep tura Fa br.

215. cincta SchÖnh. I Ringebo og Fron paa Blomster.

216. sangviiiolcnla L. I Fron paa Blomstor.

217. maciilicornis Fabr. Ved Lillchannner paa Blomster.

118. Gram m optera Serv.

218. lævis Fabr. Ved Lillehammer og i Fron, paa Blomster.

119. Donacia Fabr.

219. cincla Germ. I Öier, paa Bladene af Potamogeton.
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220. dentipes Fabr. I Fron paa forskjellige Planter.

221. sericea L. I Oier og Fron paa Vandplanter..

120. Cassida L.

222. rubiginosa 111. I Kvam paa Ciienopodium.

121. A d i m n i a Laich.

223. Capreæ Fabr. I Fron og Gausdal, paa Salix.

224. Tanaceti L. I Fron.

122. Galleruca Ge o ffr.

225. tenella Fabr. I Oier.

226. Lylhri Schönh. I Oier.

123, Agelastica C h ev r.

227. Aini L. I Oier paa Bladene af Alnus.

124. Luperus Geoff.

228. rufipes Fabr. Ved Lillehammer og i Öier paa Salix.

229. fla vipes Fabr. Ved Lillehammer, i Öier og Fron, al-

mindelig paa Salix, Alnns og Belula.

125. Graptodera Chevr.

230. oleracea Fabr. I Öier og Fron.

126. Crepitodcra Chevr.

231. exoleta Fabr. I Öier.

232. helxines 01. I Öier og Fron paa Salix.

127. Plectroscelis Chevr,

233. dentipes Gyll. I Öier.

128. Eumolpus Fabr.

234. obscuriis L. I Fron paa Epilobium angustifolium.

129. Chrysomela L.

235. alpina Dhl. Paa Ringeboljeldene, paa smaa Salix-Arter

og krybende paa de i Smaabække liggende Stene.

236. geminata Payk. Paa Öierfjeldene, funden af Cand. med.

Thome paa Salix.

237. Graminis L. Ved Faabergs Kirke.

238. fastuosa L. I Öier og Fron paa Rumex. .

VIL 3 S
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239. staphyllæa Fabr. I Oier og Fron, under Stene.

240. polita L. Ved Lillehammer, under Stene.

130. Lina Mgl.

241. Populi Fabr. I Oier og Fron, paa Salix og Populus

Tremula.

242. Tremulæ Fabr. I Fron paa Populus Tremula.

243. cuprea Fabr. I Fron paa Salix.

244. ænea L. I Öier paa Alnus.

131. Gonioctena Chevr.

245. viminalis Fabr. I Öier og Fron, paa Salix.

246. affinis Schönh. Ved Bredstusæteren paa Ringebofjeldel,

sparsom paa Salix.

247. pallida L. I Öier.

132. Phratora Chevr.

248. Vitellinæ Fabr. Almindelig overalt paa Salix.

133. Helodes Fabr.

249. marginella Fabr. I Öier, under Stene og paa Urtica dioica.

134. Clytra Laich.

250. IV punctata L. Ved Lillehammer og i Öier,.paa Salix

og Betula alba.

135. Cryplocephalus Geoff.

251. Coryli Fabr. I Öier, paa Corylus avellana.

252. sericeus Fabr. Almindelig paa forskjellige Blomster,

især Scabiosa, fra Lillehammer til Kvam.

253. violaceus Fabr. Ved Lillehammer.

254. nitens L. I Öier og Ringebo paa forskjellige Blomster.

255. labiatus Fabr. Ved Lillehammer og i Ringebo, paa

Betula alba, Alnus og Salix.

256. dispar Payk. I Fron paa Corylus avellana.

136. P h ala cru s Payk.

257. bicolor Fabr. Ved Lillehammer, paa Composilernes

Blomster.
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137. C o c c i II e 1 1 a L.

258. II punctata L.
)

259. VII punctata L. I
Almindelig overalt.

260. V punctata L. I Ringebo.

261. conglobata L. I Oier.

262. XIV guttata Fabr. I Ringcbo.

138. Cynegetis. .

263. globosa 111. I Fron, paa Pinus sylvestris.

139. Seym nus Hrbsl.

264. discoidea Fabr. I Fron.

140. Coccidula Kug.

265. pectoralis Fabr. I Oier, under Slene.

r t h op t er a.

141. Fo rficula L.

266. auricularia L. Ved Lillehammer, under Barken paa en

Furustubbe.

142. B lätta L.

267. lapponica L. I Oier og Fron, paa Buske og Træer.

143. Locust a Fabr.

268. verrucivora L. I Fron.

144. Gr y 11 us L.

269. rufus Charp. I Ringebo.

270. pedestris L. I Oier.

145. A c r i d i u m Fabr.

271. bipunctatum L. I Oier.

N e u r p t e r a.

146. Libellula L.

272. rubicunda L. Ved Lillehammer.

147. Agrion Fabr.

273. virgo L. I Oier.
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274. puella L. Ved Lillehammer o^ i Oier.

148. Ephemera L.

275. Yiilgala L. I Oier og Ringebo.

149. Panorpa L.

276. communis L. ï Oier og Fron.

150. RhaphidiaL.
277. zanlhoslig-ma Schum. I Fron.

151. Perla Geoff,

278. viridis Fabr. I Oier.

152. Semblis Fabr.

279. lutaria L. I Fron.

153. HydropsychePict.
280. montana Pict. Ved Mesnaaaen ved Lillehammer.

Hy m en opt er a.

154. Cimbe.x Fabr.

281. variabilis Kl. I Gausdal. Larven fandtes paa Betala

alba.

155. H y I o t o m a L a t r.

282. ciliaris L. I Öicr, paa Salix.

156. N e m a t u s J u r i n e. »

283. ventralis Panz. I Oier.

284. Bergmanni Dlbm. Paa Storfjeldet i Fron, paa Salix.

285. crassulus Dalilb. I Ringebo en enkelt Hun.

286. lutea Panz. I 1843 fandt jcg af denne Art 2 Hun-

in divider.

287. pallipes Fall. Et enkelt Exemplar i Gausdal.

157. Dole rus Kl.

288. Eglanleriæ Fabr. I Oier og Ringebo, paa Alnus.

158. Tenthredo Kl.

289. ovala L. I Oier og ved Lillehammer, paa Alnus og

Salix.
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290. viridis L. Ved Lillehammer og i Oier.

291. mesomelas L. I Oier.

292. rufiventris Fabr. I Fron.

* 159. Ichneumon L.

293. lineator Fabr. mas. Ved Lillehammer.

294. delirator L. mas. I Fron.

295. sarcitorius L. mas, femina. I Oier og Fron.

160. Pi mp la Fabr.

296. manifestator L. femina. Ved Lillehammer.

297. instigator Fabr. I Fron paa törre Træstubber.

161. Banchus Fabr.

298. pictus Fabr. I Kvam paa törre Steder i Nærheden af

Kirken.

162. O phi on Fabr.

299. lutens L. femina. I Oier.

300. circumflexus? femina. Et enkelt Exemplar ved Mos-

huus i Oier og eet ved Söthorp Kirke i Fron.

163. FoenusFabr.
301. assectator L. femina. Paa Fjosvæggen paa Moshuus i

Oier.

164. A m m p h i 1 a S h u c k.

302. sabulosa L. Enkelte Hunner fangedes paa Sandbak-

kerne nordenfor Kvaitis Kirke.

165. P s a m m p h i 1 a D a h 1 b.

303. viatica L. Saavel Hanner som Hunner lobe om paa

sandige Steder omkring Moen i Fron.

166. P m p i 1 u s L a t r.

304. viaticus Latr. Forekom almindclig saavel i Han- som

Hunindivider overalt i Gudbrandsdalen.

167. Tac h ytes Panz.

305. pectinipes L. El Hunindivd fundet i Fron 1843.
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168. Hoplisus Dahlb.

306. fasciatus Fabr. En enkelt fangedes i Gausdal.

169. C e m o n II s J u r i n e.

307. unicolor Fabr. Almindelig fra Oier Ul Fron.

1 70. P e ni p h r e d o n L a t r.

308. lugubris Fabr. I Ringebo.

171. Trypoxylon Lat r.

309. figulus L. I Oier paa Blomster og torre Slokke; et

enkelt Exempter blev ogsaa fanget i Gausdal og Fron.

172. C r a b r L a t r.

310. spinipectus Sliuck. femina. Paa torre Stubber i Fron

og Kvam.

311. cribrarius L. Almindelig paa Umbellata ved Mosliuus

i Oier.

312. lapponicus Dahlb. Af denne sjeldne Art fangede jeg

et enkelt Exemplar i Aaret 1843 ved Oden i Nærheden

af Frons Kirke.

313. subterraneus Vandcrl. Paa Pimpinella Saxifraga læt

nordenfor Kvams Kirke.

314. lapidarius Dahlb. En Han blev funden i Fron.

173. Chr y si s L.

315. ignita Lin. Almindelig paa torre Træstubber, \ægge

etc. overalt nede i Dalen.

316. fulgida Lin. Et enkelt Exemplar paa Fjosvæggen paa

Moshuus i Oier.

317. erythromclas Dalm. Denne sjeldne Art blev i et enkelt

Individ fanget ved Öslerhaug i Oier.

318. cyanea L. Ikke sjelden paa torre Stokke i Oier og

Fron.

174. Formica L.

319. obsoleta L. Fandt jeg i 1843 ved Moen i Fron.

320. fusca L. Almindelig overalt.
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175. Vespa L.

321. vulgaris L. Alrnindelig overall.

322. rufa L. Flere Hunner og Neutra fangedes paa blom-

strende Salices paa Storfjeldet i Fron.

176. Odynerus Lat r.

323. 4 fasciatus Fabr. I Kvam.

324. parictum Fabr. I Kvam.

325. trimarginatus Zett. Ved Moshuus i Oier.

177. S p h e c d e s L a t r.

326. gibbus Latr. Paa forskjellige Blomster i Oier og Fron.

178. Hylæus Latr.

S27. annulatus Fabr. Alrnindelig i flere Varieteter paa for-

skjellige Planter overalt.

179. H a I i c t u s Latr.

328. rubicundus Kirb. fem. Paa torre Stubber i Oier og

Fron.

329. fulvocincta Nyl. mas. I Selskab med forcgaaende, især

almindelig paa blomstrende Origanum ved Kvams Kirke,

samt i Gausdal.

180. C e 1 i x y s Latr.

330. conica L. mas. Paa Trævægge i Oier og Fron.

181. An drena Fabr.

331. Haltorfiana Fabr. var. nigra. Et enkelt Exemplar i Kvam,

332. nitida Kl. Ved Lillehammer.

333. nana Nyl. I Oier.

334. tarsata Nyl. Ved Moen i Fron.

335. albicans Kirb. Ved Moshuus i Oier.

336. listerella Kirb. I Fron.

337. nanula? Kirb. I Fron.

182. Anthophora Fabr.

338. cenluncularis L. Paa forskjellige Blomster i Oier, Rin-

gebo og Fron.
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183. IleriadesLalr.

339. truncorum L. Moshiius i Oier.

184. Colletés La tr.

340. fodiens Lalr. Paa Væggeno af Mosliuus i Oier.

185. M eg i Ila Fabr.

341. IV luaculala Fabr. I Selskab med forcgaaende, saml

ved Moen i Fron.

186. B m b u s Fabr.

342. lapidarius L. Almindelig overalt.

343. alpinus. L. Af denne alpinske Art fangede jeg et en-

kelt Individ af Iriletkjönnet omkring Mosliuus i Oier.

Senere saa jeg den ikke igjen förend i Kvam, hvor

ligeledes et Par Arbeidere bleve fundne. I Nærheden

af Moensæteren paa Storfjeldet i Fron opdagede jeg

imellem Mos under Belula nana et Par Reder eller Bol

af denne Humle; de vare dannede af smaa sönderbidle

Græsstraa, omtrent 3 Tommer i Diameter; Cellernes

Antal omtrent 20, de fleste fyldte med Honning, kun i

et Par fandtcs Larver og en enkelt Nymphe. Saavel i

Bolet som omkring samme fangedes endeel Hunner og

Neutra. Af Hanindivider saaes ingen i Nærheden, hvor-

imod det lykkedes mig at fange et Par paa blomst-

rende Salices.

344. terrestris L. Hunner og Neutra i Oier.

345. hortorum L. Forekom af og til ligefra Lillehammer til

Fron, men kun Neutra.

346. fragrans Kirby. Et enkelt Individ blev fundet paa Stor-

fjeldet i Fron.

347. liypnorum Fabr. Enkelte Neutra forekom omkring Lille-

hammer Off i Oier.
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Rhy n ch t a.

187. Ps y Ila Geo ffr.

348. Àlni L. Paa Bladene af Alnus ved Moshuus i Oier og

ved Sölhorp Kirke i Fron.

188. Typhlocyba Gm.

349. smaragdula Fall. Paa Oretræer ved .Lillehammer.

350. lincatella Fall. Af denne for vor Fauna ny Art fandt

je^ et Par Exemplarer paa Oretræer ved Viig i Kvam.

Senere har jeg ogsaa fanget den ved Christiania.

189. Athysanus Dahlb.

351. plebejus Fall. I Græsset ved Moshuus i Oier.

190. Thamnotettix Z e 1 1.

352. cruenlata Fall. Almindelig i Græsset i Fron o^ Gausdal.

353. 2 guttata Fall. I Fron.

354. 6 notata Fall. I Græsset paa fugtige Sleder ved Moen

i Fron.

355. punctata Fall. I stor Mængde mellem Græsset omkring

Sölhorp Kirke i Fron.

356. Cyane Bohem. Denne sjeldne, forhen kun af Professor

Bohemann i Sverige fangede Thamnotetlix, blev funden i

et Par Exemplarer mellem Græsset ved Moshuus i Oier.

191. Deltocephalus Bur m eist.

357. abdominalis Fall. Forekom almindelig overalt mellem'

Græsset paa fugtige Steder. Paa Storfjeldet i Fron

fandt jeg ogsaa et Par Individer.

358. ocellaris Fall. Meilern Græsset ved Lillehammer.

359. striatus Fall. Et enkelt Exemplar ved Moen i Fron.

192. Jassus Fabr.

360. Fruticola Fall. Paa forskjellige Buske, almindelig over-

alt i flere Varieteter.

S 2
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1 93. B y t h o s c o p II s Germ.

361. Popiili Fall. Paa Vidiebuske ved Lillehammer.

194. Aphrophora Germ.

362. spumaria L. Meorrt hyppig overalt saavel paa forskjel-

lige Buske som mellem Græsset. Forekom ogsaa paa

Fronfjeldene i Vidieregioneii.

363. Salicis Fall. Paa Vidiebuske fra Öier til Fron.

195. Delphax Fabr.

364. dispar Fall. Ved Moshuus i Öier mellem Græsset.

196. C i xi US Latr.

365. nervosus Lin. Enkelte Individer bleve fundne paa

Buske ved Lillehammer og ved Moen i Fron.

19Î. No to n e c ta L.

366. glauca L. Et enkelt Individ ved Moen i Fron.

198. H y d r o m e t r a Fahr,

367. lacustris L. Ved Lillehammer og i Fron.

199. Sålda Fabr.

368. littoralis L. Ved Logens sandige Bredder nordenfor

Gaardene Haave.

369. sanatoria Fall. Ved Moen i Fron og paa Storfjeldel

ved smaa Vandansamlinger.

200. Ac a nth i a Fall.

370. lectularia L. Overalt.

201. Aradus Fabr.

371. Betulæ L. Paa Polyporus ved Elstad i Ringebo.

202. Haïtiens Hahn.'

372. ambulans Fall. Mellem Græsset paa fugtige Sieder i

Fron fangedes enkelte Ilanindivider.

203. C y 1 1 c r i s Hahn.

373. flavo-maculatus Fall. I Fron.

204. Capsus Fabr.

374. aler L. Paa Pimpinella Saxifraga ved Moen i Fron.
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205. A t tu s II ahn.

375. pulicarius Fall. Mellein Græsset \ed Elstad i Ringebo.

376. leucoccphalus L. I Oier og Fron paa forskjellige

Blomster.

206. Phytocoris Fall.

377. Pastinacæ Dahlb. Paa Umbellater ved Lillehammer og

Moshuus i Oier.

378. semiflaviis Fabr. Paa Umbellater ved Lillehammer.

379. pratensis L. Hyppig overalt paa Vidietræer ligetil

Vldieregionen paa Storfjeldet i Fron.

380. decolor Fall. Ved Lillehammer.

381. limbatus Zett. Paa Scabiosa ved Lillehammer.

382. contaminatus Fall. Ved Lillehammer og Moen i Fron.

383. angulatus Fall. Almindelig paa Vidiebuske fra Oier

til Fron.

384. nassatus Fall. I Ringebo.

385. arbustorum Fall. Almindelig fra Lillehammer til Ringebo.

386. Coryli L. Paa Noddetræer omkring Lillehammer.

387. Populi L. Paa Aspelræer i Fron.

388. sexguttalus Fall. Denne for vor Fauna ny Art fore-

kom hyppig paa Bladene af Aconitum septentrionale Vj

Miil söndenfor Moshuus i Oier.

389. binotatus Fall. Denne ogsaa for vor Fauna ny Art

fandt jeg först ved Ringebo Præslegaard paa Chrysan-

themum, men har senere fanget den paa forskjellige

Steder om Christiania.

390. lateralis Fall. Paa forskjellige Blomster i Ringebo og

ved Viig i Kvam.

391. albipennis Fall. I Ringebo.

207. Lopus Hahn.

392. ferrugatus Fall. Mellem Græsset paa fuglige Sleder ved

Moshuus i Oier.
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393. dolabralus L. I Selskab med foregaaende.

208. M i ris Fall.

394. lævigalus Fall. Almindelig paa samme Steder som fo-

regaaende.

209. A n t h c r i s Fall.

395. Ncmorum Fall. Saavel paa Blomster som Buske i Fron

ligetil Vidieregionen paa Storfjeldet.

210. Rh y p a r o c h r m u s.

396. rusticus Fall. Et enkelt Exeniplar blev fundet ved Sö-

thorp Kirke i Fron.

211. Lygæus Fabr.

397. Thymi Wollf. Paa Thymus serpyllum ved Lillehammer.

212. Rhopalus Schilling.

398. crassicornis L. Paa Blomster paa lörre Steder i Oier.

213. Acanthosoma Curt.

399. grisea L. Paa Bladene af Belula alba ved Lillehammer.

L epi d op f er a.

214. Parnassius Lat r.

400. Apollo L. Forekom meget almindelig omkring Moshuus

i Oier og i et enkelt Individ ved Elstad i Ringebo.

215. Pi er i s B o i s d.

401. Cratægi L. Hyppig omkring Lillehammer.

402. Brassica? L. Kun enkeltviis ved Oier Kirke.

403. Rapæ L. Ved Lillehammer og i Oier.

404. Napi L. Ikke hyppig i Oier, Ringebo og Fron.

216. Polyommatus Boisd.

405. Virgaureæ L. Ikke sjelden fra Oier til Kvam.

406. chryseis Fabr. Et enkelt Individ ved Elstad i Fron.

217. Lycæna Fabr.

407. Argus L. Almindelig overalt, ogsaa paa Storfjeldet i

Fron.
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408. Icarus Ochs. Ved Lillehammer, Oier og Fron.

409. Oplilele Ochs. I Oier og Fron.

410. Pheretes Ochs. I Fron, sjelden.

218. A r g y n n i s Fabr.

411. Aglaia L. Overalt, ogsaa paa Fjeldene.

412. Adippe L. Ved Moshuus i Oier.

413. Latonia L. I Kvam.

414. Ino Och. Ved Moen i Fron, samt paa Storfjeldet.

415. Pales Fabr. Paa samme Steder som foregaaende.

416. Euphrosyne L. Overalt almindelig, ogsaa paa Fjeldene

i Fron.

219. Vanessa Fabr.

417. Urlicæ L. I Fron og paa Fronfjeldene.

418. c album L. Ved Lillehammer og i Fron.

220. Erebia B.

419. Ligea L. Fra Oier til Fron, ogsaa paa Storfjeldet.

420. Manlo L. Fra Oier til Fron, over Vidiegrændsen.

221. Sa ty ru s Latr.

421. Mæra L. Fra Oier til Fron, over Vidiegrændsen.

422. Pamphilus L. Ved Lillehammer, almindelig.

222. Hesperia Latr.

423. Sylvanus Och. I Fron.

424. Comma L. I Oier og Fron, almindelig.

223. Syri ch tu s B.

425. Alveus Hybn. I Ringebo og Fron.

224. S e s i a Latr.

426. apiformis L. Ved Lillehammer.

225. Procris Fabr.

427. Slalices L. Ved Lillehammer og i Oier.

226. Emydia B.

428. cribrum L. Et enkelt Exemplar i Fron.
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227. Lithosia B.

429. complana L. Ved Lillehammer og i Oier.

430. luteola Hybn. I Fron, kun et enkelt Individ. Denne

Art er forhen kun funden ved Arendal.

431. unila? Hybn. I Oier i el enkelt Exemplar. Ny for Faunaen»

228. Se tin a B.

432. irrorca Hybn. I Oier og Fron.

229. Nu da ri a S t e p h.

433. mundana L. I Oier og Gausdal.

230. Orgy i a B.

434. antiqva L. I Oier og Gausdal.

231. S a tu r ni a Schrank.

435. Carpini Och. Ved Lillehammer.

232. D i c r a n u r a B.

436. vinula L. Ved Lillehammer og i Fron.

233. AcronyctaOch.
437. Euphorbia) Fabr. I Oier og Fron.

438. Rumicis L. I Oier.

234. G n p t e r a L a t r.

439. libatrix L. Ved Lillehammer.

235. Agrotis Ochs.

440. corlicea Hubn. Et enkelt Exemplar ved Moen i Fron.

236. S p æ 1 t i s B.

441. pyrophila Fabr. I Oier, Ringebo og Fron.

237. H e 1 i p h b u s S t e p h.

442. gra minis L. I Fron.

238. H a d e n a Schrank.
443. svasa Ochs. Ved Lillehammer.

444. dentina llubn. I Öier og Fron.

445. oleracca L. I Ringebo.

239. D i a n t h o e s i a B.

446. capsincola Fabr. I Fron.
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240. Lcucania Oclis.

447. conigora Fabr. I Fron.

241. Caradrina Ochs.

448. Morpheus Hufn. I Oier.

449. cubicularis Hubn. I Oier.

242. C e r a s t i s Och.

450. satellitia L. Flere Larver bleve fuiulne i Fron paa

Betula.

243. r t h s i a Och.

451. ypsilon Hubn. I Oier.

244. P 1 u s i a Och.

452. Festucæ L. Et enkelt Exemplar ved Moshuus i Oier.

453. chrysites L. I Fron.

454. Gamma L. I Oier.

245. A n a r t a c h s.

455. Myrlilli L. I Fron.

246. EnnomosDup.
456. prunaria L. I Oier og Fron.

247. F i d n i a Wien. V e r z.

457. piniaria L. Enkelte Exemplarer ved Moen i Fron.

458. alomaria L. Omkring Lillehammer.

459. pinetaria Ihibn. Ikke sjelden i Fron.

248. Eubolia Ochs.

460. ferrugaria Tris. Ved Lillehammer og i Fron.

461. scabraria Hubn. Almindelig i Oier.

462. mensuraria AVien. Verz. I Oier, almindelig.

463. ligustraria Treits. Et enkelt Exemplar ved Moen i Fron.

249. L a r e n t i a Wien. Verz.

464. cæsiala Trts. Almindelig paa Stene langs Mesna Aaen

ved Lillehammer.

465. psitlacata Hubn. Omkring Lillehammer.
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466. linariala? Fabr. Ved Lillehammer.

25'J. E u p i t h e s i a Curtis.

467. succenturiata L. I Oier.

251. C id a ri a Wien. V e r z.

468. pyraliala Hubn. Ahnindelig overalt.

469. populala L. Almiiidelig overalt.

470. russaria Treits. Ved Lillehammer og^ i Fron.

252. M el a nth i a B.

471. blandiaria Hubn. Ved Lillehammer.

472. rubiginata Hubn. Ved Moen i Fron.

253. Cabera Dup.

473. pusaria L. Ved Lillehammer.

474. exanlhemaria Treits. I Selskab med foregaaende.

475. strigilata? L. I Ringebo.

254. Acidalia Wien. Verz.

476. rusticaria Hubn. Ved Lillehammer.

477. ochrearia Treits. I Oier.

478. albulata? Hubn. Et enkelt Exemplar i Oier.

479. impluviata Hubn. Almindelig ved Lillehammer, især

langs Mesna-Aaen.

480. lignata Hubn. Et enkelt Exemplar ved Moshuus i Oier.

255. d e z i a B.

481. chærophyllala Hubn. Almindelig omkring Lillehammer.

256. P s d s Treits.

482. venetaria Treits. Ved Moen i Fron.

257. H e r m i n i a L a t r.

483. tenlaculalis L. Almindelig i Kratskovene omkring Lille-

hammer.

258. H y p e n a Sebra n k.

484. proboscidalis L. I Oier og Ringebo.

259. Pyralis Schrank.

485. pingvinalis L. I Oier og Ringebo.
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260. B I y s L a t r.

486. pinelalis Zeller. Ikke sjelden i Gausdal, Oier og Fron.

261. Nymphula Schrank.

487. lileralis Trells. Sparsom paa lörre Steder onikring

Lillehammer.

262. C h r e u t e s H u b n.

488. alternalis Hubn. Et enkelt Exemplar .ved Toft i Gausdal.

263. Pyrausta Schrank.

489. purpuralis L. Gausdal, Oier, Ringebo og Fron.

264. P e n t h i n a T r e i t s.

490. capreana Uubn. Ved Lillehammer.

265. Tortrix L.

491. xylosleana L. Almindelig i Gausdal paa forskjellige

Buske og- Træer.

492. pratana Hubn. Overalt, ogsaa paa Storfjeldet i Fron.

493. gnomana? L. I Fron.

494. ministrana L. Omkring Lillehammer.

265. Argyrolepia Steph.

495. Benlleyana Donov. I Fron.

266. Coccyx T r e i t s.

496. hercyniana Bechst. Ved Lillehammer.

267. S e r i c r i s T r e i t s.

497. urticana Treits. Omkring Lillehammer og i Oier.

498. micana Hubn. Paa samme Sleder som foregaaende.

268. L x t æ n i a Albin.

499. cruciana L. Ved Lillehammer.

269. r t h t æ n i a Steph.

500. subseqvana Steph. I Fron.

270. C a r p c a p s a Treits.

501. arcuana L. Paa Alnus ved Lillehammer.

271. Pædisca T r eist.

502. parmalana Hubn. I Gausdal.

VH. 3 T
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272. S t e g a n o p t y c h a S l e p li.

503. cinerana Wood. Ved Toft i Gausdal.

273. G r a p h I i t a T r e i t s,

504. Mitterbacheriana Hubn. Omkring Lillehainmür.

505. minulana Hubn. Ved Moshuus i Oier.

506. petivcrana Treits. Almindclig ved Moen i Fron.

274. Poecilocroma Donov.

507. trapezana Steph. Ved Tott i Gausdal.

275. Teras Treits.

508. caudana Fabr. Et enkelt Exemplar paa Salix ved Toft

i Gausdal.

509. ferrugana Wien. Verz. Ved Toft i Gausdal.

276. S c a r d i a Treits.

510. mediella Ochs. Ved Lillehammer.

277. Tinea L.

511. granella L. Moen i Fron.

512. sarcitella L. Moen i Fron.

513. scabidella? Zell. Moen i Fron.

278. Galleria Fabr.

514. colonclla Germ. I Oier og Ringebo.

279. Chi lo Zinck.

515. conchellus Zinck. Ved Moen i Fron.

516. radiellus Hubn. Sparsom i Græssct ved Moen i Fron.

517. fulgidellus Hubn. Ved Moshuus i Oier.

518. falcellus Syst. Windb. I Oier.

519. niercurellus L. Almindelig i Fron.

520. pyralellus Hubn. I Fron.

280. H a e m y 1 i s Treits.

521. daucella? Syst. Windb. Ved Viig i Kvam.

522. cicutclla? Hubn. Ved Toft i Gausdal.
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281. Phycis Zinck.

523. ahenclla Habn. Eiikcltviis i Oier og Fron; ogsaa paa

Storfjeldct i Fron.

282. R h i n s i a T r c i t s.

524. linclclla Ilubn. Ved Toft i Gausdal.

283. Pal pilla T r e i t s.

525. blcostella L. Almindelig omkring Lillehamnier.

284. Lita T r e i t s.

526. populolla L. Paa Stammen afPopulus tremula i Ringebo.

284. A n a r c i a Zell.

527. decolorella Zell. I Gausdal.

285. Adela L a t r.

528. Megerlella Stepli. Ved Lillehammer og i Oier.

286. e e p li r a L a t r.

529. cæsiella Hubn. Ved Moen i Fron.

530. Goedartella L. I Fron.

287. E 1 a ell i s t a.

531. Clarkella Zell. I Gausdal.

532. retinella Zell. I Gausdal.

288. A lu ei ta L.

533. pterodactyla L. I Gausdal.

D i p t er a.

289. Tab a nus L.

534. bromius L. Almindelig overalt, ligelil over Vidie-

grændsen paa Fjeldene i Fron.

535. tarandinus L. Enkeltviis i Eidsvold, men senere saa

jeg den ikke under Reisen.

536. tropicus L. I Selskab med T. bromius i Oier og senere

hen paa Fronfjeldene.

537. auripilus Zett. Ved Lillehammer, det sydligste Sted jeg

veed den er scet i Landet.
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538. nigricornis Zelt. Et enkelt Individ ved Moensæteren

paa Storfjeldet i Fron.

290. H æ ni a t o p o t a M e i g.

539. pluvialis Fabr. Overalt.

291. Chrysops Mei g.

540. relictus Meig. Fra Lillehammer til Ringebo.

292. B e r i s L a t r.

541. clavipcs Meig. Et enkelt Individ ved Lillehammer.

293. C h r y s o m y i a M a c q.

542. pallipes Meig. Ved Moen i Fron paa Bladene af Be-

tula alba.

543. polita L. Alniindelig overall.

294. Laphria Fabr.

544. flava Fabr. Ved Lillehammer og i Oier.

295. A s i 1 u s L.

545. æstivus Schrank. Ved Lillehammer, i Gausdal og Fron.

546. atricapillus Fall. Ved Toft i Gausdal.

54Î. variabilis Zell. Ved Moen i Fron.

296. Dasypogon Meig.

548. lateralis Fall. Almindelig omkring Lillehammer og en-,

keltviis ved Toft i Gausdal.

297. D i c t r i a Meig.

549. flavipes Fall. Ved Moen i Fron.

298. B m b y 1 i u s L.

550. major Fabr. Ved Moshuus i Oier.

551. minor L. I Nærheden af Kvams Kirke kun i et enkelt

Exemplar.

299. Anthrax Scop.

552. maura Fabr. Almindelig i Oier og Fron.

553. fenestra la Fall. Et enkelt Exemphir ved Olers Kirke,

hvorimod den i Kvam forekom almindelig i lörre Sand-

bakker. Jeo: har ikke seet den andelsteds.
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554. æthiops Fabr. I Oier og Fron, almindclig.

-300. Thore va L a t r.

555. plebeja Meig. I Fron.

556. anilis Moig. Ved Mosimus i Oier.

301. Leptis Fabr.

557. scolopacea Fabr. Omkring Lillehammer.

558. tringaria Zelt. Ved Moshuus i Oier.

559. Yauellus Fabr. Et enkelt Exemplar ved Toft i Gausdal.

302. C h r y s p i 1 a M a c q.

560. luteola Fall. Ved Moen i Fron.

303. A t h e r i x M e i g.

561. crassicornis Panz. Traf jeg först i Fron, temmelig

sparsom.

304. H y b s Mei g.

562. funebris Fabr. Enkeltviis i Oier.

563. vitripennis Meig. Almindelig fra Faaberg til Fron.

305. O c y d>' o m i a H o f f m s g.

564. rufipes Meig. Et enkelt Exemplar ved Lillehammer.

306. T a c h y (I r o m i a
^ M e i g.

565. flavipes Fabr. Ved Lillehammer og omkring Moen i

Fron.

566. notata Meig. Ved Moen i Fron; forhen har jeg kun en

eneste Gani^ fundet den i den botaniske Have.

567. bicolor Fabr. I Rinffebooo- Fron.

568. pallidiventris Meig. Almindelig fra Lillehammer til Fron

paa forskjellige Træcr.

569. cursitans Stæ^. I ()ier, Ringebo og Fron.

570. ariiculala Meig. Denne sjeldne Art, som i Sverige kun

er funden en eneste Gang og som jeg ogsaa i Töien-

haven engang har fundet, traf jeg i et enkelt Exemplar

i Nærheden af ?öthorp Kirke i Fron.

571. major Zell. I Ringebo.
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572. flavipalpis Meig". Ved EIslad i Ringebo.

573. annulata Fall. Fra Lilleliamincr til Fron, almiiulclig

overalt,

307. T a c h y p c z a Meig.

574. albitarsis Zctl. Yed Lillthaniiner oi^ i Fron.

575. fuscipennis Zett. I Fron.

576. truncorurn Zett. Yed Moshiius i Öior.

308. C y r t o m a Mei g.

577. spuria Zelt. Meget almindelig- overalt.

309. Il i låra Meig.

578. qvadrivittata Meig. Almindelig fra Lillehamnier fil Fron.

579. nitidula Zett. Ved Lillehammer, sanit ved Moen i Fron;

gaaer op over Vidiegrændsen.

310. B r a c h y s t m a M e i g.

580. Zetterstedti Fall. Ved Moen i Fron.

311. E m p i s L.

581. tessellata Fabr. Almindelig overalt, ogsaa paa Slor-

Ijeldet i Fron.

582. livida L. I Ringebo.

583. stercorea L. Almindelig i Fron.

584. plumipes Zelt. Ved Moen i Fron.

585. vernalis Meig. Ved Toft i Gausdal.

312. R h a m p h m y i a II f f g g.

586. sulcata Meig. I Oier og Ringebo.

587. variabilis Meig. I Gausdal.

588. villosa Zeit. Ved Moen i Fron, samt V( d MoensaMeren

paa Storfjeldel.

589. sciarina Meig. I Fron.

590. flava Meig. I Fron.

313. 11 y d r p h o rus Fal 1.

591. bipunctatus Zelt. I Ringebo og Fron.

592. jaculus Fall. Abnindelig IVa Lilleliannner til I'^ron.
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314 R h a p h i u m M e i g.

593. caliginosum Moig. Omkring Lillehammer.

594. elegantulum Zelt. Et enkelt Exemplar ved Elslad i

Riiigel)o,

315. C h r y s t II s M e i g.

595. viridulus Fall. Almindelig fra Lillehammer til Fron.

596. gramineus Zelt. I Öier og Fron. .

316. D l i c h p u s L a t r.

597. iingulalus Fall. Fra Öier til Fron.

598. lalipennis Fall. Ved Moshuus i Öier.

599. Slægeri Zett. I Gausdal og Öier. Forhen kun funden

ved Levanger af Prof. Zetterstedt.

600. brevipennis Meig. Almindelig i Öier og Ringebo.

601. migrans Zelt. I Fron.

602. picipes Meig. Ved Moshuus i Öier.

603. longicornis Stann. I Ringebo og Fron.

604. disci fer Stann. Fra Öier til Fron.

605. pennitarsis Fall. Almindelig overalt.

606. cilifemoratus? Zelt. Ved Toft i Gausdal.

607. simplex Meig. Omkring Lillehammer.

608. parvulus Zett. Ved Lillehammer og i Ringebo.

609. Sahlbergii Zelt. I Öier, Ringebo og Fron.

610. germanus Wiedm. Almindelig overalt.

611. ærosus Fall. I Gausdal og Öier.

612. argentinus Meig. Ved Toft i Gausdal.

613. curvipes Fall. Ved Moen i Fron.

317. P s i 1 p u s M e g e r 1.

()14. contristans Wiedm. Ved Moen i Fron. Ny for vor

Fauna.

318. C h r y s o t o x u m Meig.

615. marginatum Meig. Omkring Lillehammer.

616. arcualum Meiff. I Öier.
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617. bicinclum Panz. I Oier og Ringebo.

319. S e r i c o ni y i a M e i g.

618. lapponica Meig. Ved Moen i Fron.

320. Volucella Geoff.

619. plumata Meig. Ved Lillehammer.

620. bombylans Meig. Ved Lillehammer.

321. S y r p li u s Fabr.

621. piceus Fall. Almindelig fra Lillehanmier til Ringebo.

622. arbustorum Ross. I Selskab med foregaaende; al-

mindelig.

623. cryplarum Fall. Enkellviis i Kvam.

624. florens Panz. Almindelig overalt.

322. B r a c h y o p a H f f g g.

625. vittata Zett. Ved Lillehaminer.

323. D r o s Meig.

626. ornatus Meig. Fra Oier til Fron. Ikke sjelden.

324. Scæva Fabr.

627. Grossulariæ Meig. I Fron.

628. Ribesii Fall. Ved Moen i Fron.

629. vitripennis Zetl. Fra Oier til Frori.

630. 6 maculata Zett. I Oier ocr Fron.

631. lunigera Zelt. I Fron.

632. arcuata Fall. Ved Moshuns i Oier.

633. lunulata Zett. I Fron.

634. iimbellatarum Fabr. I Fron.

635. guttata Fall. Ved Moen i Fron.

636. cinctella Zett. Ved Lillehamnier og i Fron.

637. peltata Zett. I Fron.

638. clypeata Zett. I Fron.

639. mellina Fabr. I Gausdal, Ri?igel)o og Fron.

640. scalnris Fabr. I Oier.

641. dubia Z<'tt. Ved Lillehammer.
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325. Sphærophoria Saint Farg.

642. tæniata Macq. I Ririgebo.

326. Eristalis Fabr.

643. pygmæa Zelt. Ved Moen i Fron og i Kvam.

644. vernalis Fall. Omkring Lillehammer.

645. liiteicornis Zeit. Ved Moen i Fron. Ny for vor Fauna.

646. Schmidtii Zett. Ved Lillehammer.

327. Chrysogaster M eig.

647. nobilis Meig. Ved Moen i Fron.

328. Pipiza Fall.

648. maculipennis Meig. Ved Moshuus i Oier.

649. varipes. Meig. I Fron.

329. Milesia Latr.

650. diophthalma Fabr. Et enkelt Exemplar i Nærheden af

Söthorps Kirke i Fron.

330. Xylo t a Meig.

651. bifasciata Meig. Oinkring Toft i Gausdal.

652. segnis Meig. Omkring Lillehammer og i Ringebo.

331. Sy ritta SL Farg.

653. pipiens Macq. Almindelig overalt.

332. A s c i a M e g e r 1.

654. geniculata Meig. Omkring Lillehammer.

333. S p h e g i n a Meig.

655. nigra Meig. Et enkelt Exemplar ved Lillehammer. I

Norge er den forhen kun funden af Dahlbom i Vær-

dalen.

334. P 1 a t y p e z a Meig.

656. villata Zett. Paa Bladene af Salix ved Moshuus i Oier.

Jeg har ikke fundet den för.

657. atra Fall. Paa samme Sted som foregaaende. Den er

ogsaa uden Tvivl ny for Norges Fauna.

T2
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335. C a 1 I o m y i a Fal i.

658. spcciosa Meig. Spnrsoiii i Oier og Fron.

659. amoena Meig. Omkring Lillehammer.

336. C n p s L.

660. 4 fasciatus Degeer. Ved Vjjg i Kvam.

337. Z (1 i n L a t r.

661. notalum Meig. Ikke sjelden i Oier.

338. Myopa Fabr.

662. ferruginea Fabr. Alnundelig i Oier og Fron.

339. Oestrus L.

663. Bovis Modeer. I Gausdal og Fron.

340. Si phon a Meig.

664. geniculata Degeer. Altnindelig overalt.

341. S t m x y s Gooff.

665. calcitrans Fabr. I Ringebo.

342. E c h i n m y i a D u m e r i 1.

666. Marklini Zett. Ved Lillehammer.

667. fera Macq. Ved Kvanis Kirke.

668. tessellata Macq. I Selskab nied foregaaendc paa Ori-

ganum vulgare. Er formodentlig ny for vor Fauna.

343. T a c h i n a Mei g.

669. larvarum Meig. I Oier.

670. campestris Fall. Ved Moen i Fron. Forhen funden

Værdalen og i Nordland.

671. -incana Fall. I Fron.

672. collaris? Fall. I Fron.

673. 4 puslulata Fabr. I Gausdal og Fron.

674. cxcavatu Z Ut. I Fron. Ny for Faunaen.

675. vulgaris Fall. I Gausdal og Çron.

676. magnicornis Zelt. I Gausdal.

677. lateralis Fall. I Oier og Fron.
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344. G y 111 II ü s o m a Fall.

678. rolundala Fall. Delle forhen kun i et enkelt Exemplar

fundne Insekt forekom temmelig almindelig i Nærheden

af Kvams Kirke paa Dlomsterne af Orio^anum vulgare.

345. P h a s i a L a t r.

679. pusilla Meig. Ved Moen i Fron. Forhen har jeg ikke

fundet den.

346. Dexia M e i g.

6S{). canina Meig. I Gausdal og Ringebo.

681. volvulus Meig. I Fron.

347. S a r c p h a g a Meig.

682. carnaria Meig. Almindelig overalt.

683. agricola Macq. I Oier.

684. lineala Fall. Ved Moen i Fron. Ny for Norges Fauna.

685. vespillo Fall. Almindelig i Gausdal.

348. L u c i I i a Robin.

686. Cæsar L. Fra Lillehammer til Fron.

349. Pyrellia Rob.

687. serena Meig. I Fron.

688. cyanicolor Zett. I Ringebo og Fron.

350. Musea L.

689. erythrocephala Meig. Overalt.

690. grönlandica Zett. I Fron.

691. domeslica L. Overalt.

692. atramentaria Meig. Ved Elslad i Ringebo.

351 . M e s e m b r i n a Mei g.

693. mystacea Zeit. Paa Slorfjeldet i Fron.

352. A r i c i a Macq.
694. incana Wied. I Fron.

695. lueorum Fall. I Gausdal og Oier.

696. plumbea? Meig. I Fron.

697. variabilis Fall. I Fron.
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698. duplicata MeiV. I Fron.

699. variala Fall. I Fron.

700. innociia Zelt. I Fron.

701. hirsulula Zett. I Fron.

702. semicinerea Wied. I Gausdal og Fron.

703. spathulata Zell. Vcd Lillehammer.

704. pluvialis L. Ved Lillehammor.

353. A n l li m y z a Z e H.

705. conica Wied. I Fron.

706. strigosa Fabr. I Öier og Fron.

707. nigrimana Meig. I Öior.

708. perlusa Meig. I Fron.

709. fratcrciila Zelt. I Fron.

710. denudala? Zelt. I Gausdal.

711. pagana Fabr. I Fron.

712. medilata Fall. I Fron.

713. 6 notata Meig. I Öier.

714. intermedia Fal. I Oier og Ringebo.

715. biocellata Zett. I Öier, Gausdal og Fron. Det i Gaus-

dal fundne Individ, der i alle Henseender svarer til

Beskrivelsen har Palperne hvide og maa vel kun ansees

for en Varietet,

716. pumila Fall.

717. fungorum Deg. I Gausdal og Fron.

718. mollicula Fall. Fra Lillehammer til Fron.

719. impar? Zell. I Öier.

720. bicolor? Wied. 1 Fron.

721. flaveola Fall. Ved Lillehammer.

722. diaphana Wied. I Öier.

723. vitligera? Zett. I Fron.

354. E p h y d r a Fal 1.

721 aqvila Fall. I Ringebo.
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725. coarclata Fall. I Fron.

726. furcala Z(>IL I Oier ovr Fron.

727. nubilipennis Slenh. I Fron.

728. Stcnhaminari Zott. I Fron. Ny for Norgos Fauna.

355. N t i p h i I a Fall.

729. pluniosa Fall. I Fron.

356. c h t i p h i 1 a Fall.

730. aridclla Fall. Ved Lillehammer.

357. Scatomyza Fall.

731. scybalaria L. I Oier.

732. maculipes Zelt. Paa Fjeldene i Fron til Sncegrændsen.

733. suilla Fabr. I Pungebo.

734. spurca Meig. Almindelig overalt, ogsaa paa Storfjeldet.

735. slercoraria L. Paa Fronfjeldene.

358. C r d y 1 u r a Fall.

736. punclipes Meig. Ved Lillehammer.

737. tarsea Fall. I Ringebo.

359. D r y m y z a Fall.

738. anilis Fall. I Ringebo.

360. Sciomyza Fall.

739. griseola Fall. Ved Moshiius i Oier. Ny for Norges

sydlige Decl. Funden i Nordland.

740. dubia Fall. Vod Lillehammer og i Oier.

361. Tetanocera Fall.

741. Chærophylli Fabr. I Oier.

742. pratorum Fall. Omkring Lillehammer.

743. nemorum Fall. Ved Toft i Gausdal.

744. umbrarum Fall. I Gausdal.

745. arrogans Fabr. I Gausdal.

746. elata Fabr. Ved Lillehammer.

747. silvatica Meig. I Oier.
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3ü2. O r t a 1 i s Fall.

748. Corasi L. Yed Li lleha miner.

749. vibrans L. Yed Lillehammer.

363. ï e p h r i l i s L a t r.

750. hamitera Zelt. I Oier. Forhen Tunden af Prof. Zelter-

stedt i Værdalen og- Skoo-n.

751. Tussilaginis Fahr. I Oier. Ny for Norges Fauna.

752. cornuta Fabr. I Fron.

753. Leontodontis Degeer. Yed Lilleliammer.

754. elongatula Low. I Oier og Fron.

364. P a 11 p t e r a F a I 1.

755. unicolor Fal)r. I Oier.

365. Sepsis F a 1 1.

'756. cynipsea L. I Oier og Fron.

757. nigripes Meig. I Fron.

758. putris L. Yed Elstad i Ringebo.

759. cylindrica Fabr. I Gausdal.

366. S a p r in y z a Fall.

760. rorida Fall. Yed Moshuus i Oier.

761. obsoleta Fall. Yed Lillehammer.

762. subfasciata Zell. I Gausdal.

763. 6 punctata Meig. I Oier. Ny for Faunaen.

764. 4 notata Zell. I Oier. Forhen funden i Værdalen.

367. L n c h æ a Fall.

765. vaginalis Fall. I Oier og Fron.

368. L a u x a n i a L a I r.

766. cylindricornis Fall. Yed Lillehammer.

369. C a I b a t a F a b r.

767. cibaria Meig. Ved Lillehammer.

370. L x c c r a F a b r.

768. ichncuinonca Fall. Overall.
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371. S c a t p 11 a 0^ a F a b r.

769. pallida Fall. Fra Oier til Fron.

770. fimelaria L. Ved Lillehammer oo^ i Oier.

771. unilineata Zelt. I Oier.

772. pectoralis Meig. 1 Oier.

773. Rosæ Faljr. Ved Lilleliaminer.

774. nigrieornis Meig. I Fron.

775. graeilis Meig-. I Fron.

372. H e I m y z a Fall.

776. flava Meig. Ved Lillehammer og i Fron.

373. C p r m y z a Fall.

777. eqvina Fall. Overalt almindelig.

778. subsiiUaiis L. I Fron.

374. L i m s i n a Meig.

779. fontinalis Fall. I Oier og Fron.

780. punnlio Meig. I Fron.

375. P i p h i 1 a F a 1 1.

781. affinis Meig. I Gausdal.

782. nigriceps Meig. I Fron.

376. D r s p h i 1 a Fall.

783. obscura Fall. Ved Lillehammer.

784. glabra Fall. I Fron. Ny for vor Fauna.

785. graminum Fall. Ved Lillehammer og i Oier.

377. M e r m y z a Meig.

786. saltalrix Meig. Ved Lillehammer og i Oier.

378. Oscinis Fabr.

787. nasuta Schrank. Fra Lillehammer til Fron.

788. notata? Meig. I Oier. Ny for Norges Fauna.

789. hypostigma Meig. Ved Lillehammer.

790. tæniopus Meig. Fra Oier til Fron.

791. troglodytes Zelt. I Fron. Forhen kun fundel i Vær-

dalen.
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792. cereris Fall. Fra Lillehammer til Fron.

793. maura Fall. Ved Moen i Fron.

794. frontella Fall. Ved Lillehammer.

379. A g r m y z a F a 1 1.

7^5. luctuosa Meig-. I Fron.

796. maura Meig*. I Fron.

380. L n c h p t e r a P a n z.

797. lutea Panz. Ved Lillehammer og i Oier.

381. Phylomyza Fall.

798. nigritclla Zett. I Ringebo og Fron.

799. maculipes Zell. 1 Fron. Ny for Norges Fauna.

800. fuscula Zelt. I Ringebo.

382. Trineura Fall.

801. rufipes Fabr. Ved Lillehammer.

802. aterrima Fabr. Ved Lillehammer og i Fron.

803. slictica Meig. Ved Lillehammer.

383. HippoboscaL.
804. eqvina L. Overalt.

384. Hirtea Fabr.

805. lacteipennis Zett. I Fron.

806. Pomonæ Meig. Ved Lillehammer og i Ringebo.

385. D i I p h u s ]\I e i g.

807. vulgaris Meig. Ved Elstad i Fron. Ny for Norges

Fauna.

386. S c a t p s e G e o f f r.

808. notata L. I Oier og Fron.

387. S i m u 1 i a Meig.

809. replans L. Ved Lillehammer, i Oier og Fron.

810. nana Zelt. Ved Lillehammer.

811. hirtipes Fries. I Oier.

812. fuscipes Fries. I Oier.
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388. R h y p h u s Lair.

813. punclaliis Fabr. 1 Oier og Fron.

814. fcnestralis Scop. Vod Lillehammer.

389. Culex L,

815. pipiens L. Overalt.

816. nemorosus Meig. I Fron.

817. annulatus Fabr. Ved Lillehammer. •

390. C h i r n m u s Fabr.

818. tibialis Mei^. Ved Elstad i Ringebo. jXy for Faunaen.

819. obscurus Fabr. I Fron. Ny for Norges Fauna. Denne

Art har jeg senere fundet ved Christiania.

820. slercorarius JMeig. Almindelig i Fron.

391. C e r a t o p g n Meig.

821. bipunctatus Gmel. I Oier o^ Fron.

822. femoratus Fabr. I Fron.

392. P s y c h d a L a t r.

823. phalænoides L. I oier og Fron.

393. S c i a r a M e i g.

824. Thomæ L. I Oier og Fron.

825. rufiventris Macq. I Oier.

826. rufescens? Zett. I Oier og Ringebo. Forhen har jeg

kun fundet den paa Smolen.

394. Erioptera Lai r.

827. hæmorrhoidalis Zett. I Fron.

828. appendiculata Slæg.. I Fron.

395. L i m n b i a Me i g.

829. marmorata Meig. Almindelig ondiring Lillehammer.

830. discicollis? Meig. I Fron.

831. 4 notata Meig. I Ringebo.

832. flavipes Fabr. I Gausdal.

833. silvicola Sehummel. I Ringebo og Fron.

834. tripunctala Fabr. Omkring Lillehammer.

VIL 3 U
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835. modesta Meig-. Ved Moen i Fron.

83G. tcnella Meig. I Fron.

396. Ti pul a L.

837. varipennis Hflfgg. Almindelig i Fron.

838. lætabilis Zeit. I Fron.

839. oleracea L. I Fron.

840. nigra L. Ved Mosluuis i Oier.

397. P a c h y r h i n a M a c q.

841. variicoriîis Schumm. Ved Mosliuus i Oier. I Skandi-

navien er denne Art forhen kun en eneste Gang fun-

den, nemlig i Luleå. Senere har jeg et Par Gange

fandet den ved Christiania.

398. T r i c y p h n a Z e t t.

842. immaculata Zelt. Ved Moshiius i Oier.

399. T r i e h c e r a ^I e i g.

843. hiemalis Deg. Ved Lillehammer.

400. Gn oris te Hffgg.

844. trilineata Zelt. Af denne for Videnskabcn aldeles ny

Art fandt jeg el Ilanindivid ved Moshuus i Oier og

oj(^nfandl dvn aller el Par Dage efter min Tilbagekomsl

til Christiania i Midien af Augnst, da ogsaa el Ilan-

in<Iivid.
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Nyt Mag-aziu

for Naturvidenskaberne.

7de Binds 4de H. .

Bidrag til Christianiafjordens Litoraltauna.

Af

P. Chr. Asbj omsen.

I Mollusker.

De skandinaviske Molluskers Udbredning.

r or at man kan gjöre sig en Forestilling om de Forhold,

der ere raadende med Hensyn til de skandinaviske Havmollu-

skers geografiske Udbredning og Fordeling, skal jeg tillade

mig at meddele en Oversæltelse og et Uddrag af Professor

Lovens Anskuelse herafO«

Den almindelige lagltagelse, at Dyrarternes Antal aftager

mod Nord, bekræftes ogsaa ved en Sammenligning mellem den

skandinaviske Halvoes Molluskfauna og Sydeuropas. — Den

folgende Tabel gjör nærmere Rede for Arternes Antal ved

Siciliens, Englands, Irlands, Skandinaviens, Massachusetts og

Gröndlands Kyster.

^) Jvf. Översigt af Kgl. Vetskps-Acadm. Forhandl. 1846. 252 fgg.



308 P. C. Asbjörnsen

! Cephalopoda ....
Pleropoda
Heleropofla

Gymsiobrancliia . . .

Gasteropoda coclileala

Bracliiopoda ....
Acephala

Siri- I Enjj-

]ien. I land
Ir-

land.

Skan- ]\Iassa-
, Grön-

dinv. dins
I

land.

15

13

6

54
313
10

189

(JUU

7

O
O

65
214
4

195

14
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pæiskj-don höinordiske, der beboer det aabne Ishavs Kyster,

er atlantisk, og- dens Arter for en stor Deel fælles for

Europa og- Amerika.

Disse tvende Faunaer, en germanisk og" en höinordisk, er

det Loven har sögt at fremstille, ved at oplöse hver af dem

i tre Stammer. Der har nemlig- været en Tid, da en höinor-

disk Molluskfauna ogsaa var den herskende ved Halvöens syd-

lige Kyster. Det er en lagtlagelse Loven tidligere har frem-

sat, at de fossile Skaldyr, der paa flere Steder ved Vestkysten

findes leirede höit over Havets nuværende Niveau, antyde, at

der, dengang de levede, i hine Egne herskede et höinordisk

Klima, en lagtlagelse der senere saavel i Skandinavien som uden-

lands er bleven fornyet og videre udfört. Disse Snegle og

Muslinger ere paa de fra Kysten mest fjernede og holest lig-

gende Findesteder saadanne, som nu for Tiden enten identiske

eller analoge gjenfindes i Ishavets nordlige Trakter ved Grön-

land og Spidsbergen eller ved Finmarkens Kyster; men jo

nærmere Leierne ere ved Stranden, desto færre blive de höi-

nordiske Arter, hvilke eflerhaanden vige Pladsen for de syd-

lige Former, som nu udgjöre en saa stor Deel af vor Hav-

fauna. Det arktiske Element, som engatig var eneherskende,

er saaledes efterhaanden bleven svagere og har veget Plads

for et sydligere, som lidt efter lidt har tillaget i Styrke og

er brudt ind paa hunts Omraade, medens den skandinaviske

Halvö, der fordum havde et Polarlands Naturbeskaftenhed, an-

tog et mildere Klima.

Havets Strömme bestemme, uafliængigt af Polhöiden, de

varmere og koldere Vandes Omraade og i ikke ringe Mon

Södyrenes Udbredning. Hvis den herskende Ströms Retning

i Ishavspcrioden gik saaledes, som den endnu löber ved Grön-

land, fra Nord mod Syd, maalle den have holdt den skan-

dinaviske Litoralfauna isoleret fra Indblanding af sydlige Ar-
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ter, o^ om den da, som nu, havde gaael fra Syd mod Nord,

turde den maaskee dog ligesaalidt som nu ved Spidsbergen

have formaaet at gjöre nogen synderlig Forandring i vor

Fauna. Men hvis den i förste Tilfælde, ved Forandringer i

Landenes Beliggenhed, fik en modsat Retning, eller Landet i

det sidste Tilfælde af andre Aarsager forövrigt fik et mildere

Klima, erholdt den sydlige Ström en bestandig foröget Ind-

flydelse og gjorde vore Kyster beboelige for den celliske

Regions og Middelhavsregionens Dyrarter. Denne Indflydelse

vedvarer endnu og begunstiger en Flytning af den sydlige

Fauna mod Nord, i det ikke faa germaniske Arter mere og

mere udbrede sig i denne Retning ved Hjælp af den langs

den norske Kyst lobende Strömning, der som en Folge af

den bekjendte Golfström — forövrigt tillagt altfor mange mi-

rakulöse Virkninger — nordenom Skotland gaaer over til Norge,

hvilket den naar ved Söndmöre, for derfra at fortsætte sit

Lob i syd-nordlig Retning langs Kysten til Nordkap og ud

i Ishavet. Et Beviis for, at denne Udbredning og Flytning

mod Norden finder Sted, synes ulvivlsomt at fiemgaae deraf,

at Sårs under sin Reise i 1849 i Lofoten og Finmarken fandt

39 germaniske Arter, som ikke tilforn vare fundne i Fin-

marken, og som en endnu öiensynligere Kjendsgjerning anforer

Sårs i sin Indberetning om denne Reise, at Hummeren i de

sidsle Aar har begyndt at vise sig i Lofoten og nordre Fol-

denfjord, hvor den tilforn har været ubekjendt. Efter Sam-

me synes det ogsaa vanskeligt at forklare Forekomsten i

Finmarken af enkelte udmærkede germaniske Former, der i

Norge ikke ere fundne söndenfor Stal, uden ved at antage

deres Æg og Unger didförle ved Havströmmen fra de britti-

ske Kyster, hvor de ere almindelige, og endelig viser en

Sammenligning med den grönlandske Fauna, hvor de sydlige

Arters Indlrængen forhindres ved den langs Kysten lobende
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nord-sy (111* ge Strömning-, klart, hvor stor Indflydclsen af den

lilgrændsende germaniske Region i Norge er paa den ark-

tiske.

Under Forudsætning af en saadan langsom Forandring i

den skandinaviske Litoralfaunas Karaktcer er det, at Profes-

sor Loven, som antydet, liar forsögt i hver af begge dens

forskjellige Regioner at adskille tre Stammer, en af Urind-

vaanere, som endnu leve igjen^ efteråt mange af deres Slægt-

ninge, hvis Levninger vi finde i Skalbjergene, allerede have

trukket sig hen til nordligere Egne, en anden af germaniske

Arter, der for længe siden have nedsat sig og ere blevne

fremherskende i den germaniske Region, og endelig en tredie

af sydligere Arter, som i en sammenligningsviis langt senere

Periode, fra Middelhavet eller det celtiske Hav have nærmet

sig til vore Kyster.

Hele den skandinaviske Fauna har med Tillæg af de af

Sårs i Finmarken fundne grönlandske, germaniske og nye

Arter, samt med Tillæg af de af mig i Christianiafjorden

fundne for Faunaen nye Arter folgende Bestanddele,

Middelhavs- og celtiske Arter 78.

Germaniske 133.

Höinordiske . 97.

Tilsammen 308.

Af disse findes i den skandinaviske Faunas

Germaniske Region:

Middelhavs- og celt. Art. Germaniske. Germ. Urindvaanere.

Skaldækte Gastrop: 40 68 26

Brachiopoder: 11 1

Acefaler: 37 64 20

78 133 47
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Arktiske Region:

Middelhavs. Germaniske. Höinordiske Urindvaanere.

Skaldækte Gastrop: 6 18 65

Brachiopoder: 11 3

Acefaler: 19 31_ _29_
26 50 97

Gasteropoda cochlea ta. Den förste Talrække angi-

ver, al 40 sicilianske og celtiske Arter, der ere opregnede i förste

Række af Tabellen S. 319 ïïg. forekomme i den germaniske Region

eller ere fælles for de sicilianske Kyster og Nordsöen. De fleste

af disse tilhöre Slægter, som i de tropiske Have opnaae sin

störste Udvikling, og nogle have en vidtstrakt Udbredning i

Syden. Saaledcs forekommer Cylichna truncala i det rode

Hav, Acteon tornatilis'"* i det rode Hav og ved Sechellesöerne,

Nassa reticulata ved de kanariske Öer; Mangilia attenuata*

har man fra Kuba, Eulima distorta* fra de kanariske Öer, Tri-

phoris adversa* fra de kanariske Öer, Cuba og det rode

Hav, Cerithium reticulalum fra de kanariske Öer og det rode

Hav — saavidt ellers Bestemmelscrne af disse Arter, som

Philippi omhyggelig har sammenstillet, ere sikkre. De der

ere mærkede med * ere ved vore Kyster mere eller mindre

sjeldne. Af det övrige Antal har Lamellaria perspicua en

större Udbredning i det atlantiske Ocean.

I den arktiske Region forekomme kun sex af disse 40

Arter nemlig Akera bullata, Defrancia linearis, Mangilia atte-

nuata, Nassa incrassata, Capulus hungaricus og Trochus zi-

zyphinus. Af disse forekonnjier Akera bullata ogsaa ved Spids-

bergen, men Nassa incrassata og Trochus zizyphinus ere allerede

mindre almindrlige i iMiiinailvCii : Defrujicia linearis er kun funden

der paa en enkelt Lokalitet, samt Capulus hungaricus og Mangilia

attenuata i et enkelt Exemplar. Den anden Række der angiver

Antallet af de i Tabellens anden Række anförtc Dyrformer, inde-
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holder for den germaniske Region 68 Arter af skaldækte Ga-

sloropoder, som ikke ere forefundne i Middelhavet, men som

naae sin störste Udvikling- indenfor Nordsöens Bækken, og-

kun i enkelte Tilfælde gaae langt udenfor dette mod Syd

eller Nord. Tre af disse Arter gjenfmdes ved Massaehusetts,

Turbonilla interrupta og producta samt Tritonium undatum,

hvilken sidsle tilhörer en for det höiere Norden eiendommelig

Slægt, men som dog er langt rigere paa Individer i den

germaniske, end i den arktiske Region, hvor Arterne have sit

egentlige Hjem og Tilhold. Af germaniske Arter, der gik

op i den arktiske Region, havde Loven i sin Tabel 10, som

paa vedföiede Tabels 3die Række ere angivne ved en *

efter den tilsvarende Art i anden Række. Til disse har

Sårs föiet 8, saaledes at det hele Antal nu udgjör 18.

Den tredie Talrække samt Tabellens tredie Række frem-

stiller vor Moluskfaunas höinordiske Element, som engang

var det herskende ved hele Skandinaviens Kyst. Dette har i

den germaniske Region 26 Arter eller Urbeboere, af hvilke

20 ogsaa ere nordatlantiske og forekomme ved Massachusetts

og Grönland. Blandt disse have nogle en stor Udbredning

i Europas germaniske og tildeels ogsaa i den celtiske Region.

I den arktiske Region er denne Række meget rigere. Efter

Loven talte den 56, hvortil ved Sars's Reise er lagt 9, alt-

saa 65. Af disse ere 39 nordatlantiske og 26 CT gjenfindes

ved Englands og Irlands Kyster.

Brachiopoda. Af fem Arter har vor Fauna en tilfælles

med Middelhavet og Nord-Amerika, Terebratula caput ser-

pentis, en anden. Crania anomala, er germanisk men af Sårs og-

saa funden i Finmarken; 3 er höinordiske, nemlig Terebratula

cranium, sepligera og psitlacea, men den förste gjenfindes
|

den germaniske Region, den sidste ved Grönland.

U 2
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Acephala. Den forste Talrække S. 311 angiver 37 Arier,

der findes opregnede paa Tabellen S. 326 fg. som forekommende

i Middelhavet. Af disse have dog 3, Saxicava arclica, My-

tilus edulis og Yoldia pygmæa en saa vidstrakt Udbredning

mod Nord til Finmarkens ydersle Grændser og Grönland,

at de ikke vel kunne ansees for sydlige Gjæsler hos os, men

maae heller tilligemed Litorina litorea og Terebralula caput

serpentis regnes for nor d lige i Middelhavet og dets Naboskab.

De ere Levninger af en liden Fauna, som levede der samtidig

med vor Ishavsperiode; denne Faunas Tilværelse, der godt-

gjöres ved Forekomsten afTritonium undatum, Patella vulgata,

Peclen slriatus, Lima Loscombii, Area nodulosa og pectuncul-

oides, Cyprina islandica, Venus slrialula? Saxicava rugosa

Thracia prætenuis? Mya truncata, Panopæa norvegica, som efter

Philippi forefindes paa Sicilien, samt vel pgsaa ved de efter

Hanley og Forbes i Grækenland fossilt forekommende Næera

cuspidata og costellala. En overordentlig Udbredning have fol-

gende Arter i sydlige Have: Cardium edule og Psamobia vesper-

tina til de kanariske Öer, Donax Irunculus til de kanariske Öer

og Senegal, Trigonella plana til Senegal, Solen vagina til det

rode Hav; af disse lever alene Cardium edule langs hele

Skandinaviens Kyst, endog i üstersöen. Op i den arktiske

Region gaae 19 sydlige Arter. — De germaniske Acefaler

ere 64 blandt hvilke Anornia sqvamula, Ostrea edulis, Mo-

diola vulgaris, Panopæa norvegica. Solen ensis, Pholas cris-

pala ogsaa beboe Kyslerne af Massachusetts, medens störste

Delen af de övrige er vidt udbredle ved England og Irland

og 29 gaae over i den arktiske Region.

Den tredie Række, vor Faunas Urbeboere blandt Acefa-

lerne, har i den germaniske Region 20 Arter, af hvilke 14

ogsaa beboe det atlantiske Oceans madsatte Kyst; men i den

arktiske 29, og blandt disse 19 nordathinliske.
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Ved at anslille en Sammenligning^ mellem de her opgivne

Talstorrelser, kommer man til det Resultat, at et större Antal

af sydlige Acefaler holde ud i det höiere Norden, end af

Gasleropoder, og at der trives mange flere hoinordiske Acefaler

end Gasteropoder i den germaniske Region. Tager man nu

Hensyn til den Omstændighed, at del störste Anlal af de oven-

for anförte nordiske Mollusker, der findes fossile paa Sicilien,

er Acefaler, at der ikke gjenfindes en eneste Art af de hoi-

nordiske Gasleropoder levende ved Sicilien, men at Saxicava

arclica, Mylilus edulis, Yoldia pygmæa, Terebratula caput ser-

pentis, de^ ovenfor er anfört som europæisk-atlantiske, ved

sin vidlstrakte Udbredning og store Rigdom paa Individer i

Norden, synes at fremstille sig som virkelig arktiske Arter,

saa viser det sig, at Acefalerne i langt höiere Grad end Ga-

sleropoderne have Evne til at trives under saadanne forskjel-

lige Paavirkninger, som en forskjellig Polhöide frembringer.

Et Beviis for dette lör ogsaa være mange af Acefaler-

nes Udbredning og Forekomst gjennem alle bathymetriske

Zoner^ fra de störste Dyb lige op i Litoralbæltet; thi her

forekomme i perpendikulær Retning paa et indskrænket Rum
lignende Afvexlinger og Modifikationer i Temperatur, som en

forskjellig Polhöide frembringer i den horizontale Udbredning.

Have nu Acefalerne denne Evne, og er den ovenfor fremstillede

Antagelse rigtig, at vor Nordsö fordum har været et Ishav, at

den eflerhaanden er bleven saaledes som den- nu er, og at

denne Forandring er foregaaet under Indflydelse af en sydlig

Ström, saa er det tydeligt, at Acefalerne af den sydlige Mol-

luskfauna, som nærmede sig Norden, maatte udgjöre et större

Antal og ligesom gaae foran, medens Arierne af denne samme
Orden i den nordlige Fauna, som Irak sig tilbage læn-

ger var island til at udholde de forandrede Forhold og derfor

dvælede længer paa sine gamle Tilholdsteder. Paa Grund
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hrraf inaa saalodes en Fauna, som saa at sige befinder sig i

Bevægelse, sanimenligningsviis være nVere paaAcefaler, end

den som er i Slilhed. Under delle sidsle Forhold er Grön-

lands Fauna, hvis Region overalt alene er omgiven af den

nordlige Polarslröm, og derfor indeholder den heller ikke

noget frennned Element. Der forholde ogsaa Acefalerne sig

til Gasteropoderne som 0,486 : 1. Men ved Massachusetts modes

to modsatle Strömme, en nordlig og en sydlig, og i denne

Kysts Fauna forholde Acefalerne sig til Gasteropoderne som

0,818: 1.

De ydre Vilkaar, som bestemme Havdyrenes Udbredning,

ere udcn Tvivl Havvandets Saltholdighed og Varmegrad. De

Uligheder med Hensyn til Mængden af Kogsalt, som vise sig

i de Regioner, hvis Faunaer have været Gjenstand for vor

Sammenligning, ere dog maaskee endnu for ringe til at kunne

ansees at udöve nogen stor Indflydelse paa Havdyrenes

Udbredning, og det er först i Östersöen, at Ferskvandets

Overhaandtagen virker hemmende og gjör Faunaen fattig, samt

ved Spidsbergen, hvor de smellende Jökler rimeligviis mere

end Havisen, gjör Stranden fattig paa Dyr. En langt större

Indflydelse udöver vistnok Havvandets Temperatur og Aars-

tidernes Vexlen især ved Havets Overflade, og det er ikke

Tvivl underkastet, at naar vi faa saa grundige Opgaver —
hvilket forhaabentlig vil skee ved Hr. Sars's Tilbagekomst —
at vi kunne sammenligne de forskjellige balhymelriske Zoner

i Middelhavet og hos os, vil Ulighedcn ingensteds blive saa

stor som i Liloralbæltet.

Liloralbælfe i Litoralhælfe i

den fjervian. Region. den arhlishe Region.

Lilorina lilorea. Litorina lilorea.

— rudis.

— oblusala. •— groenlandica.
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Litoralbœlle i

den german* Region.

Litorina liinata.

— saxalilis.

— tonebrosa.

— eriloifles.

Patella vulgala.

— lesludinalis.

Purpura lapillus.

Skenea planorbis.

Mytilus edulis.

Rissoa membranacea.

Mya Iruncata.

— arenaria.

Cardium edule.

Nassa reticulata.

Lacunæ species.

Trochus cinerarius.

— tu mi du s.

Margarita helicina.

Palella pellucida.

Palella virginea.

Saxicavæ.

Rissoa parva.

— interrupta.

— rufilabris.

— porifera.

~ cornea.

Akera buUala.

Litoralhælte i

den (ifktisbe Region

Litorina limata

lenebrosa,

Patella lesludinalis.

Purpura lapillus.

Trilonium cyaneuin.

Skenea planorbis. .

Mytilus edulis.

Mya Iruncata.

— arenaria.

Cardium edule.

Lacunæ species.

Trochus cinerarius.

— lumidus.

Margarita helicina.

Patella pellucida.

Palella virginea.

Saxicavæ.

Rissoa arclica.

— interrupta.

Margarita cinerea.
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Delte er Litoralzonens Fauna indenfor Isolheriiibæltet 6°

— 10° i den germaniske og arktiske Ri^gion og i del Hovedsa-

gelige ogsaa paa den anden Side af Allanterhavel. Bællet

15° — 20° har en ganske anden Fauna. Af de Arier, som

her ere opregnede har Liloralfaunaen i Middelhavet kun fem,

af hvilke Mytilus edulis og Saxicava rimeiigviis ikke ere op-

rindelige Beboere, og blandt Italiens tertiære Mollusker ere

kun Patella vulgata, Saxicava rugosa og Mya truncata lilorale

Arter. Det er först i Zonen under Laminarierne, at Middel-

havsfaunaen begynder at vise sig i den germaniske Region;

den er talrigst i Middeldybene og aftager ned mod den dy~

beste Zone, hvor eiendommelige og arktiske Arter have Over-

haand.
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C hr i s I i a n i a fj o r d e n s M o 1 1 u s k fa u II a.

Efter O. F. Müllers „Prodroiiius Zoologiæ Danicæ. Hafniæ

1776," talte Normes Litoralfauna dengang* 118 Havmollusker.

Efler Lovens „Index Molluscorum lilora Scandinaviæ occidentalia

habitantium, Holniiæ 1846" havde Faunaen folgende Antal af

Slægter og Arter:



Christianiafjordens Litoralfauna. 331

De for Skandinaviens Fauna nye Ärtor ere: Aeolis pel-

lucida og- concinna, Nassa varicosa, Denlaliuin larenUnum,Pectpn

abyssoruin og- Niicula pumila. De Ivende forslo vare tilforn

fiindne ved Englands Kyster, den fjerde er anfört som funden

i Middelhavet og ved det sydlio^e England; de trende övrige

ere sanitidigen fundne i Bohuslehn af Professor Loven og

bestemte efter Exemplarer derfra, som ere mig sendte af

Opdageren.

De 19, som tilforn ere fundne i Bohuslehn, men ikke

i Norge, ere folgende: Doris echinata, Tritonia Hombergii, Di-

phyllidia lineala, Cylielina strigella, Amphisphyra hyalina,

Sealaria Trevellyana, Turbonilla rufa og inlerrupta, Lacuna qua-

drifasciata, canalis, albella, Rissoa textilis, costala, cornea og

albella, Nucula sulcata, nitida, iVeæra cuspidata og abbreviata.

De to, som ikke ere fundne söndenfor Bergen, ere: Sca-

phander librarius og Tritonium Gunneri.

Den Form, som ikke för er funden söndenfor Finmarken

er Lacuna labiosa; dog er den efter Forbes og Hanley kjendt

ved Brittaniens Kyster og henföres af dem som en Varietet

under Lacuna vincta, hvortil disse Forfattere ogsaa reducera

Lacuna quadrifasciata og L. canalis.

Hvad der ovenfor S. 310 fgg. er skildret, som foregaaende i

det Store langs de mellemste og nordlige Strækninger af Skan-

dinaviens vidt udstrakle Kyst, foregaaer i mindre Maalestok i

Christianiafjorden. Fra Nordsöen böier som bekjendt en Ström

om Skagen og sælter i sydlig Retning ned gjennom Kattegat,

indtil den ved de danske Öer modes af Östersöslrömmen og med

denne böier nordover, gaaer langs den svenske Kyst og den

bohuslehnske Skjærgaaard og sætler ind forbi Hvalöerne paa

Christianiafjordens Östside, hvor den undertiden viser sig

med ikke ringe Hastighed. Hvor Fjorden kniber sig sammen
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og bliver smalere, bærer den vestover og fölgcr som bekjendt

Vestlandet i sydlig eller sydvestlig Retning udåd forbi Næsset.

Intel er da rimeligere, end at denne Slröin forer med sig flere af

de bohuslehnske eller Kattegattets Arter, og enten det nu skriver

sig herfra, eller fordi muligens de östre Partier af Fjordens

ydre Dele ere bedre undersögte, saa har jeg under de hidlil

anstillede Undersögelser i det Hele fundet disse at være rigere

baade paa Arter og Individer.

Folgende Tabel giver en Oversigt over Chrislianiafjor-

dens skaldækte Molluskers Forhold saavel til Gjæsterne fra

Middelhavet som til de germaniske Arter og til den germa-

niske og arktiske Regions Urindvaanere. Tegnet * angiver

at Arten er sjelden i Fjorden.

Oversigt over de skaldækte Mollusker i

Christiania fjord en.

Skaldækte Mollusker.

« i CB

£
i

Skaldækte Mollusker.

o!

L-.

Gasteropoda. 74
Akera Bullata.

Philine qvadripartita.
— sea bra. *

— scutiilutn. *

Scaphander librarius. *

Cylichna cylindracea. *

— alba. *

— truncata. *

— slrijiolla. *

Ampliisphyra hyaline. *

Acleon tornatilis. *

Triluniuin undatum.
— clalhratum. *

— (iiinneri. *

Defrancia linearis.

IVlaiitfilia eoslala.

Kassa reti(M>lala.

— incrassata.
— varieosa. *

Purpura lapillus. *

Velutina haliotoidea.

Capulus hungarieus. *

Cypræa europæa. *

Aporrhais p. peiicani. *

Scalaria Turtonis. *

— clathrus. *

— Trevellyana. *

Eulima nitida. *

— distorta *

Natica pulehella.
— Montajjui.

Stylifcr Turtonis. *

Turbonilla rufa. *

— inlerrupta. *

Trochus zizyphinus.
— niille«;ranus.

— einerarius.
— tuniidus.

Emarginula erassa. *

— rclieuiata.
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Slialdækle Mollusker.
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Skaldækle Mollusker.

s
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fremslille 36 af Faunaens 43 Slægter, der alle falde sammen

med den germaniske Regions. Af de 7 manglende Slægter

ville rimeligvis Cyamium, Trigonella og Crcnella blive furid-

ne. Panopæa tor man paa Grund af dens Sjeldenhcd ikke

gjöre Regning paa. Hvorvidt Donax vil fiiides, tor ogsaa være

usikkert og det samme gjælder om Limea, der hidtil kun er

funden ved Bergen. Men under enhver Omstændighed viser

det sig, at Christianiafjordens Acefaler i Forhold til den hele

Molluskfaunas ere langt mere komplet tilstede end Gastero-

poderne, og delte deres overveiende Antal synes, efter hvad

der ovenfor Side 315 fgg. er anfört, temmelig bestemt at antyde,

at den omtalte Bevægelse i Christianiafjordens Moluskfauna

finder Sted.



Christianiafjordens Mollusker, ')

a. Gasteropoder.

1. Doris luberciilata Cuv.

Af denne smukke Fonn, der i Christianiafjorden ikke

synes at være alniindelior, er ktin fundet enkelte Exeinplarer ved

Lysaker, i Bundefjorden og ved Svarlebaaerne; paa Bjergbund,

faa Favnes Dyb, Den er almindelig 1^ Tomme lang, oran-

gefarvet med bruunröde Pletter og hvidgule Knuder; Gjæl-

lerne slænkede med Violet. Denne Form svarer saaledes nær-

mest til den ved Bergen forekommende Varietet. See Sårs, „Be-

retning om en zoologisk Reise i Lofoten og Finmarken." S. 75.

2. D. obvelata Müll. Zoologia Danica. Tab. 17. Fig. 1—2.

Ved Næsodlandet og Dröbak paa 10—20 Favne. Synes

at være sjelden; thi jeg bar kun fundet et Par Exemplaren.

3. D. fus ca Müll. sec. descript.

Som Loven har bemærket, er del kun 0. F. Müllers Be-

skrivelse, ikke hans Tegning, der svarer til Arten. Den fo-

rekommer ikke sjelden, især inde i Fjorden, f. Ex. ved Lind-

öen, Rambergöen, Ladegaardsöen, Næsodlandet o. fl. St.,

paa samme Tid og under samme Forhold, men ikke saa al-

mindelig som folgende. Af Loven kun anfört fra Bohuslehn;

men Müller har fundet den ved Dröbak.

4. D. m urica ta Müll., Sårs.

Almindelig paa Laminarier, hvor den her i Fjorden strax

efter Islösningen begynder at lægge sine Ægsnore. Paa de

Tangvaser, Fiskerne bruge til at fange Ragger i, findes den

') Aff^ivct som Bilîig lil Beretninger om zoologiske Reiser og Ex-

cursioner i Christianiafjorden i Aarene 1849, 1851 og 1852.
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ofte i Mængde tillikemed de omtalte Ægsnore, hvilke n>an

saalcdes altid let kan erholde, om rnan vil iagttage Udviklin-

^cn. Medens den paa denne Tid findes fra en halv til el Par

Favnes Dyb, synes den senere paa Aaret at o^aae noget dybere

ned. — Den af Sårs omtalte rustbrune Varietet har jeg ikke

seet her.

5. D. échina ta Loven. an= D. affinis, .Alder & Hancock?.

Denne af Loven som ny, eller muligens som identisk

med Alder & Hancocks D. aflinis, anförte Art er, saavidt

det af Beskrivelsen kan skjönnes, Cthi det 4de Hefte af Alder

6c Hancocks Monograph, hvori D. affinis findes afbildet og

beskrevet, har jeg ikke seel) gjenfunden ved Lindöen og

Næsodlandet i Selskab med D. nmricata og fusca. Da den,

saavidt mig bekjendt, ingensteds findes anfört som funden i

Norge, indföres den herved som ny for vor Fauna.

6. Tri tonia Hombergii Cuv. Annal, du Mus. nat. I, 483.

Pl. 31, Fig. 1—2.

Cuvier citerer paa anförte Sted Ascanius: Act. Nidr. V,

155, men har vist ikke seet Ascaniujs's Afbildning, der fremstiller

Trit. (Dendronotus) arborescens. Et Exemplar fandtes ved

Birköen i Selskab med Doto coronata og Diphyllidia lineata.

Levende var den 2.J Tomme lang; Kappen mörk kobber-

farvet med dybt lakfarvede Knuder og Skygninger af mörkt

Violet; Gjællerne gulröde, Foden smudsig graablaa. An-

föres af Loven som funden i Buhuslehn, men er ogsaa

forhen funden i Christianiafjorden; et Exemplar fra Frogner-

kilen opbevares i Conservator Esmarks Samling. Indföres

först her som henhörende til den norske Fauna.

7. Doto coronata (Doris) Gmelin., Bomme, Verhand-

lungen der Wetenschapp. te Vlissingen, I. 394. Pl. 3. Fig.

1—3, Cuvier, Annal, du Mus. d'hist. nat. V. 435.

Af denne Art, som jeg har fundet ved Kragerö i 1846,

VH. 4. X
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fandtes ved Birköen el Expl. paa 10—12 Favnes Dyb. Efter

Särs er den almindelig i Havösund og forekommer saaledes

rimeligviis langs den hele Kyst.

8. Aeolis pelliicida Alder & Hancock: Ann. of Nal. Hisl. v.

XII. p. 234, A. &H. A Monograph of Brit. Nudibranchiale Mol-

lusca Part III. Fam. 3, PI. 19, Forbes & Hanley: A History of

Brit. Molluscs and their shells III. 596.= Aeolis Cuvieri John-

slon : Ann. and Mag. Nat. Hisl. I. 120 pl. 3 Fig. 9. 10. 11.

Efter Forbes og Hanley falder Aeol. Cuvieri Johnston

rimeligvis sammen med den af A. & H. beskrevne og afbildede

Art; derirnod er den ingenlunde Aeol. Cuvieri Lamarck,

som Professor Rasch har fundet ved vore Kyster og beskre-

vet i Magasin for Nat. Vdskb. 2den Række. II. B. S. 287.

Den i Christianiafjorden fundne Form adskiller sig fra John-

stons Tegning og Beskrivelse med Hensyn til Gjællerne, der

langtfra ikke ere lydeligt kölleformige, men kun svagt for-

tykkede opad. Den hos de citerede Forfattere angivne gule

og rödlige Farve paa Dyrets Krop iaglloges ikke hos de i

Christianiafjorden forekommende Exemplarer. Denne over-

ordentlig smukke- nögne Mollusk, der er ny for Skandinaviens

Fauna, fandl jeg 1849 i faa Expl. paa Delleseria san-

gvinea ved Kalkovnen i Ostsund, men, uagtet gjentagne Un-

dersögelser paa Stedet, har det ikke været muligl at finde

den igjen, hvilket rimeligvis hidrörer fra den eiendommelige

Maade, hvorpaa denne og nærslaaende Former flyde og liv-

ligt bevæge sig ved Havets Overflade. De danne neudig en

huul Skaal af Foden og bevæge sig suspenderede ved denne

i Vandskorpen. Dette iagttog jeg oftere i Glasset, hvori del

var min Agi at hjembringe Dyrene levende, men samtlige

kreperede inden den förste halve Miil var lilbagelagt. I Som-

meren 1852 fandt jeg el enkelt men noget mutilert Exemplar

ved Bollærerne. Hele Dyret er melkehvidl eller hvidblaal,
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g^^jennemskinnende som detsaakaUlle Beenglas med carmosinröde

Kar, der skinne igjoniiem Gjællernes og Vihraclernes ydre

gjennemsigtige, blaaagtige Hylstre eller Skcder. Gjællerne have

opak hvid Spids.

9. Aeolisconcinna Alder & Hancock : Annais and Magaz.

of Nat. Hist. V. XH, p. 23, A. & H. A Monograph of Brit,

r.udibr. Moll. Fam. I. PI. 3, f. 24.

Af en Form, der ikke kan være nogen anden end denne,

fandlcs Exemplarer i Hallangspollen ved Dröbak i 1851 samt

i 1852 paa Riisholmgrunden og ved Bollærerne paa 8—15

Favne. Medens de engelske Exemplarer ikke vare over ^

Tomme, vare de i Christianiafjorden forekommende 1 til Ij.

1 Observalionsglasset kastede de strax Gjællerne af, og inden

kort rumperede ogsaa Kroppen paa flere Exemplarer. Arten

er ny for Skandinaviens Fauna.

10. A e ol i s br a ne hia lis Müll. Zool. Dan. IV, 33, Tab.

149, Fig. 5—7.

En Form, der slemmer med Beskrivelsen og Tegningen

af denne Art hos Müller, men omtrent mellem 1 — LV Tomme

lang, fandtes paa Steenbunden paa Laminarier i faa Expl.

i Hallangspollen ved Dröbak, paa Riisholmgrunden, ved Bol-

lærerne, Færder o. fl. Sleder.

11. Diphyllidia li nea t a Otto: N. Acta Phys. Med. Acd.

Cæsar. Leop. Carol. Nat. Curiosorum. X, 1, 1821. P. 121,

Tab. VH, Fig. 1; Philippi, Fauna Moll. regni utr. Siciliæ;

Loven, om Nordiska Hafsmoll. i Kgl. Vetenskaps Acad. For-

handl. 1844. Pag. 48, fgg. — Kun eetExpl. af denne smukke

og sjeldne Nudibranchiat fandtes paa Sandbund, omtrent 15 Fav-

nes Dyb ved Birköen. Dr. Olto har först beskrevet og af-

bildet denne Art, som han fik i Neapel. Efler Cuv. og Lamk.

have Formerne af Slægten Diphyllidia hjemme i det indiske

Ocean, og ere ligesaa sjeldne som interessante. I 1832 gjen-
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fruidt Professor Loven Oltos Middelhavsforni eller en Vari-

etet af samme i et Expl. ved Kullen ; i 1843 fundi han lo Ex-

emplarer af samme Form ved Boliuslelins Kysl. Her anföres den

for försle Gan^ som heiihörende lil den norske Fauna. Ottos

Beskrivelse og Tegninjj^ svarer til det fundrie Expl. med

Undtagelse af Farve oor Störreise. Heller ikke Lovens Beskri-

velse afFarven slemmer med Exemplaret fra Birköen. Den af Lo-

ven cilerede Afbildning^ i den store colorerede Udgave af Cuviers

Reg-ne animal har jeg ikke havt Anledning til at sammenholde

Exemplaret med. Det levende Dyr er 2J Tomme langt, men

skrumper i Spiritus ind lil lidl over een Tommes Længde. Oltos

Spiritusexemplarer holdt 2J Tomme og have fölgelig levende væ-

ret meget större. Kappen er rödbruun med over 30 hvide op-

höiede, svagt bölgeformige, uregelmæssigt knuddrede, afvex-

lende finere og grovere Længdeslriber. De sorte Punkter,

som Loven anförer Kappen skulde være stænket med, har

jeg ikke seet og endnu mindre den flöielssorle Farve, Otto

tillægger den. Gjællerne ere smudsigt ruslgule; Foden og

Siderne smudsigt hvide.

12. Ake ra bullata Müll. Chemn.= Bullæa fragilis Lamk.

= B. norvegica Brug. — Loven. —
Almindelig overall i Fjorden i stille Bugler og Sund,

paa en Bund af raadnende Tang, Alger eller Saugfliis, fra

2—5 Favne, sjelden dybere.

13. Phi li ne quad ri par tila Ascanius= Lob. quadriloba

Müll.= Bulla aperta Mont. non L.==B. aperta Lamk.— Loven. —
Ahnindelig overalt fra el Par Favnes Dyb ned til 10

—

15, ofte endog lil 30. Forekonnner hyppigst inde i Fjorden

paa Dynd- eller Mudderbund.

14. Philine scabra (Bulla) Müll. = B. peclinata Wood.

= B. granulosa Särs.

Sjelden; enkelte Expl. paa 10 — 20 Favnes Dyb ved
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Raudöer, ligcledes i GarnholmshuUot og i Haahausdybct; SO-
MO Favne.

15. Philine scutuliim Loven, ^=Philine qvadrata Searles

Wood: Ann. Nal. Hist. 1839.

Dcnno Art er af Prof. Loven funden og beskreven som

ny fra Finmarken. Af Exemplarer, han har havl den Godhed

at sende mg, seos oorsaa, at han senere har forefundet Arten

i Bohus. Af Forbes og Hanley sees, at Arten tidligere er

funden i England, hvor den gaaer ned til et Dyb af 100

Favne. Et Par Exemplarer fandles i Haahausdybet og ved

Missingene; 70— 140 Favne.

16. Scaphander librarius Loven. Et Par Exemplarer

fra Haahausdybet, omtrent midtfjords imellrm Vallo og ünsö,

paa 100— 140 Favnes Dyb; Dynd og Leerbund; senere i större

Expl. ved Bollærerne o. fl. St. vest i Fjorden. I 1846 fandt

jeg denne Form ved Arendal. I Lofoten har Sårs fundet den paa

50— 100 Favnes Dyb. Den er ikke för funden söndenfor Bergen,

17. Cy 1 ich na alba (Bulla) Brown. Af denne ved Bergen

almindelige Art fandtcs kun et Par Expl. paa Næskrakken,

10— 15 Favne, Bjergbund.

18. C y lic h na tru nea t a (Bulla) Adams, Mont., Philip. S.

Wood, == B. retusa Mat. et Rack. — Loven.

Exemplarer ere fundne paa ringe Dyb, 11—20 Favne

ved Raudöer, Bollærerne, Færder, Sandösund og afFuldmæglig

Ullmann ved Ormöen. Fra Haahausen har jeg Exemplarer op-

tagne paa 30—80 Favnes Dyb. Den er sjelden.

19. Cylichna cy lindr ace a (Bulla) Pennant, Anglor. =
Bulla convoluta Brocchi. — Sow.

Fra Haahausdybet, Garnholmshullet og flere Steder ved

Missingene, Færder, Bollærerne 50— 120 Favnes Dyb. Paa

Leer og Sandbund; sjelden. Ved Englands Kyster forekommer

den fra Stranden ned til UO Favne.
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20. Cy lieh na slrif^clla Loven.

Af denne nye All, der först er fiinden i Boliuslelin af Prof.

Loven, men senere ikke sjelden ved den skotske Kyst, op-

loges et Exemplar ved Sandösnnd paa 10 — 20 Favnes Dyb.

21. Amphispliyra pel lu ci da Brown, Johnslon, Loven

=^ A. hyalina Alder.

Af denne Art, som Loven anförer fra Bohus, fandt jeg

liun nogle Skalfragnienter ved Sandösund paa ringe Dybde.

Fuldinægtig Ullmann har fundet et enkelt Exemplar ved Ormöcn.

Den synes saaledes at være sjelden og indföres her först i

den norske Fauna.

22. Acteon tornali 1 is (Voluta) L.=^Tornalella fasciala

Lamarck.

Af denne smukke Form fandt jeg et lidet Exemplar ved

Raudöer paa 10— 20 Favne. Af Fuldmæglig Ullmann er ligele-

des et enkelt Exemplar fundet i Klosund ved Haaöen.

23. Tritonium undatum CBuccinum) L., Auet. Almin-

delig overalt fra Stranden lil 40— 50 Favne; hyppigere inde

end længer ude i Fjorden. Længden almindelig mellem 1^

til 2.T Tomme.

24. Tr. G u n n e r i Loven= Murex clathratus Gunn. A. Nidr.,

(non L.D. Demie Form er tilforn funden i Nordland og Fin-

marken, men bliver allerede ved Bergen meget sjelden. Iler

i Fjorden fandles den for förste Gang i faa Expl. paa Slore-

grunden ved Dröbak samt ved Raudöer; 10 — 20 Favnes

Dybde, Koral- Steen- Gruus- og Skjælbund. Senere er den

gjenfunden paa flere Lokaliteter.

25. Tr. clalhratum. L. S. N. ed. 12. Enkelte Exemplaror

ved Bollærerne; 20—50 Favne.

26. Defrancia linearis (Murex) Mont. Forekommer spar-

somt overalt i Fjorden paa 10—20—30 Favnes Dyb.

27. Mangilia costa taCljuceinum) Da Costa, (MurexO Mont.
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Sjoklen, ved Birköen, Nærsnæs, Haaöen, Dröbak, Næskrakkcn.

Forekommer paa 10— 20 Favnes Dybde, ved Missingene paa

60—70 og ligesaa ved Sydoslgrunden, GarnliolmsliuUel, Fær-

der og Bollærerne.

28. Nassa reliculala CBuccinimi) L. Cbem. IV, f. 64.

En af de almindeligste Arter overall i Fjorden fra 2 à 3

ned lil 60—70 Favnes Dybde, dog hyppigst i Bundefjorden.

Paa ringere Dybder findes Skallen ofte beboet af Pagurus

Bernhardus og pubescens.

29. Nassa incrassata (Buccinum]) Ström, Lamk. Desh.,

= B. coccinella Lamk. = B. ascanias Phil. — Loven. —
Sjeldnere inde i Fjorden, f. Ex. ved Malinöen, men almin-

deligere længer ude. Findes paa Steen- og Bjergbund, 10

—30 Favne, i Hallangspolen, Dröbak ved Storeskjær, Röd-

tangen, Raudöer, Björnen, Missingene, Færder, Sandösund, Bol-

lærerne 0. fl. St. Ved Bergen, er den efter Sårs ogsaa almindelig.

30. Nassa varicosa Loven.

Denne Form, der efter Exemplarer, sendte og bestemte

af Professor Loven, bliver at opföre som egen Art, fore-

kommer af og til paa sanwne Lokaliteter som foregaa-

ende.

31. Purpura lapillus (Buccinum) L. Auet.

Forekommer ikke för udimod Havet, ved Raudöer, Bollæ-

rerne, Missingene, Færder, 10— 20 Favne, sjelden levende.

32. Velu tina halio loidea (Helix) 0. Fabr., Möller, Index

Moll. Grönl.,Nat. Tidsskr. udg. af H. Kröyer. IV, 76. = Bulla

velutina Müll.= Hei, lævigata Mont. — Ikke sjelden saavel inde

som ude i Fjorden paa 10— 20 Favnes Dyb.

33. Cap ul us hun ga ri eus L., Angl.. (Pib^opsis) Lamk.

Et Par Exemplarer ved Haaöen, Dröbak og Raudöer paa

Steenbund, 5— 15 Favnes Dybde.

34. C y prea europæa Mont.= C. coccinella Lamk.= C.

"Si'
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norvegica Särs. Sjelden; enkelte Exemplarer ved Dröbak,

Raudöer, Bollærerne, Færder, Missingene.

35. Aporrhais pes pelicani CSlrombus) L., CTritonium)

Müll., (Roslellaria) Laink. Alinindelig overall, især paa blöd

Leerbund, fra 5 — 20— 80 Favne.

36. S ca la ri a Tu r tonis Turt. Enkelte Exemplarer fra Raud-

öer, MissingtMie, Bollærerne og Færder; 20—40 Favne.

37. Sea lar i a cia thru s (^Turbo) L. Sjelden. Optræder

först længer ud i Fjorden, hvor Våndet er salt og Strömmen

stridere. Ved Dröbak, Raudöer, Næs- og Billekrak, Bollærerne,

Missingene, Færder paa 10-20 Favne.

38. Scala ria T revellya na Leach. Af denne Art er funden

et enkelt Exemplar ved Bollærerne og Dröbak. Arien Trevellyana

er af Loven lor funden ved Bohuslehn, men hidtil ikke anfört som

norsk.

39. Eu li m a nitida. (Melania) Lamk. Sjelden. Et enkelt

Exemplar fra Buridefjorden og nogle fra Dröbak samt mellem

Onsö, Bollærerne og Færder paa 50— 60 Favnes Dyb.

40. Eulima distorta, var. gracilis Forbes & Hanley

IlL 233. Pl. 92. f. 4, 5, 6. Medens jeg ikke har forefundet

Hovedarten, har jeg derimod paa betydeligt Dyb 40— 100

Favne i Bundefjorden, ved Haahausen, Bollærerne og ved

Færder faaet nogle Exemplarer af den hos F. & H. be-

skrevne og afbildede Varietet.

41. Na ti c a pu Ich ell a Risso. Viser sig i Bundefjorden,

ved Birköen og Haaöen; forekommer af og til udigjennem

Fjorden: Dröbak, Hullangspollen, Raudöer, Björnen. Ikke

aliin'ndelig; paa 15— 30 Favnes Dybde.

42. N ali ca Monta gni Forbes. Forekommer l<Mnmel)g al-

mindelig overalt i F'jorden, fra 15 — 30 Favnes Dyb.

43. Sty lifer Tu r lon ii Bröd.= Phasianella slylifera Turt.

CSlylina) Macg. Af denne overalt saa saare sjeldne Form
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fandtes enkelle Exemplaror paa Echinus esculentus ved Drö-

bak og paa Skrædderen Qen Fiskegrund ved Skjæloer i Onsöc)

samt paa Fiskeo runden Björnen mellem On.sö og Saltværkel.

44. Turbo ni I la inlerrupta CTnrritella) Toll. ,
— Loven.

Fra Dröbak et Par Exemplarer, 10—20 Favnes Dyb.

45. Turbonilia ru Fa (Ciienm.) Phil. — Enkelle Expl. fra

Raudöer, Missingene, Bollærerne o. fl. St. 20—30 Favne.

Begge do sidslnævnle Arter ere tilforn af Loven kun

anförte fra Bohuslehn.

46. Tro chus zizyphinus L., Auet, Et Par Exeniplarer

ved Raudöer, Haaöen og Næsodden, paa 10— 20 Favne.

47. Tr. mi llegranus Phil. Ikke ahrn'ndelig inde i Fjorden;

i enkelte Expl. fra Næsodden; hyppigere længere ud paa Sand-

og Steenbund.

48. T r. ein era ri us L., Auet. Ikke saa almindelig som

folgende. Hyppigere i de ydre Trakter af Fjorden, paa 10

—30 Favne.

49. T r. tuniidus Mont. Almindelig overalt paa 10— 30

Favnes Dyb, paa Sand- og Bjergbund.

50. Em arg! nul a er assa Sowerby , Forbes. — Loven. Me-

get sjelden forekommer denne Art först længer ude i Fjorden

i salt Vand og Ström, paa 10—20 Favne: ßirköen, Dröbak,

Raudöer, Svartebaaerne, Baaegrundene, Sydostgrunden, Hol-

lænderen ud mod Færder, paa Bjerg- og Sandbund.

51. Em arg. reticulata Sow. = Patella fissura Müll.

Almindelig overalt i Fjorden indtil 20 — 30 Favne. Fo-

rekommer af og til, ogsaa i den af Loven anförte Varietet

/?= E. rosea Bell, der vist burde opföres som en selvstændig Art.

52. Ri m ul a noachina CPatella) L. Temmelig sjelden, paa 10

—20 Favnes Dyb, men forefindes ogsaa paa betydeligere Dybder-

53. Tri for is ad versa (Murex) Mont., Turton.= Cerithium

perversum Lamk. — Loven. — Denne ellers saa sjeldne

X 2
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Form, der ber först anföres som henhörende til vor Fauna, er

af Loven fiinden i Bohuslehn. Den forefandles i ikke ringe

Antal ved Rainlöer, paa Skjælgrund, 10 — 20 Favne, ved

Missingene paa 60—70 Favnes Dyb, samt enkelte Exemplarer

paa Haabausen og ved Bollærerne, 30—50 Favne. AfFuldm.

Ulimann er den funden ved Onnöen.

54. Turritella ungulina (Turbo) L. Müll. Almindelig

overalt fra 5— 20 Favnes Dyb, i de tvende af Loven an-

förte Varieteter.

a. anfractis rotundatis, basi convexa.

ß. anfr. planiusculis, basi carinata, parum convexa.

Denne Sidsle sjeldnere; muligen en egen Art.

55. Li tori na liter ea (Turbo) L. Auet. Den almindeligste

af alle Gasteropoder i Fjorden og findes langs Kysten lige Ul

Finmarken. I Stranden.

56. Lit. rudis Donow. = L. tenebrosa, zonaria, rudissi-

ma, jugosa, patula, neglecta, fabalis, saxatilis & sub fide

Forbesii, L. palliata — Clark. Forekommer i Litoralhæltet,

men ikke saa almindelig, i Bundefjorden, Raudöer, Missingen,

Bollærerne, Færder og næslen overalt.

57. Lit. obtusata (Turbo) L. — Varieteterne ß og 7 fo-

rekomme byppigst i Fjorden, hvor denne Art overalt er al-

mindelig i Stranden.

58. Lacuna quad ri fas ei a ta (Turbo) MonL Tilforn kun

anfört fra Bohuslehn. Jevnt udbredt i Fjorden paa Lami-

narier; 5 — 10 Favnes Dyb.

59. Lac. ca nal i s (Turbo) Mont. Denne Art er hidtil og-

saa kun anfört fra Bohuslehn. Forekommer ikke sjelden især

paa Laminarier i Selskab med foregaaende, ved Lindöen,

Malmöen, i Slæbene, paa Storegrunden, ved Uaudöer o. fl.

St. paa faa Favnes Dyb.



Clirislianiafjordens Litoralfauna. 317

60. Lacuna lab i osa L. AF dcnnoFonn, der tilforn kun

er funden i Finmarken og i England, forekom et enkelt Ex-

emplar ved Rnudoer paa 10—2Ü Favne.

Forbes og Hanley henföre saavel denne som Lacuna

qvadrifasciata og canalis som Varieteter under Hovedformen

Lacuna vincta.

61. Lac. albella Loven. Af denne nye af Loven be-

skrevne Art, som hidtil kun er anfört som funden i Bohuslehn,

fandtes Exemplarer ved Raudöer. Ny for Norges Fauna.

62. Lac. fa sei ata CHelix) Ma cg. Forekommer af og- til

sanmien med Lac. qvadrifasciata og Lac. canalis.

63. Ceri tbium reticulalum (Slrombiformis) Da C, (Murex)

Mont., (Terebra) Flemming, = M. scaber „Olivi," Broccbi,

CCerilh.) Blv., Desb. = C. lima Brug., Lamk., Pbil. = C.

Latreillii Payr. — Loven. — I Mængde overalt ned til 20

Favnes Dyb, ved Missingene endog paa 60— 70 Favne. Ved

Raudöer i tusindviis.

64. Cerithium metula Loven.= C. nitidum Forbes: Annals

of Nat. Hist. v. XIX, (1847) p. 97. pl. 9. f. 2., Forb. & Hanl.

HL 198. Pl. XCL f. 34.

Denne overordentlig smukke Form er först af Dueben

og Sårs funden ved Bergen og efter de derfra sendte Excm-

plarer beskrevet af Prof. Loven. Lidt senere blev Arten

funden mellem Mainland og Zetland og af Forbes beskrevet

i anförte engelske Tidsskrift; men den er ogsaa der overordent-

lig sjelden, da kun tre Exemplarer fandtes. Senere fandt Prof.

Loven den, efter mundllig Meddelelse, igjen i 1850 ved Drö-

bak. I 1852 fandt jeg et balvt Snees Exenjplarer omtrent

midtfjords mellem Vallo og Onsö paa 30— 50 Favnes Dyb.

De störste af mine Exemplarer ere 1 1 Millimeter lange og 3

brede eller tykke.

65. Rissoa t cx t il i s Phil. Af denne Form ere döde Spe-
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ciininer fundnc ved Raiidöer, Missingene, Bollærerne o. fl. St. i

Liloralbællet. Alien er ny for Norges Fauna. Af Pliilippi

er den Kun fundrn fossil paa Sicilien.

66. Rissoa costata Adams,= Turbo coslat.= Cingu!a costal.

Fleni.= Rissoa e.xigua Michaud, Pliilippi, = Cingul. carinata

phil. = Rissoa costata Jonhston. — Forbes & Hanley III. pl.

LXXVIII. f. 6— 7. — Denne Art har en viid Udbredning fra det

sorte Hav gjennem Middelhavet og omkring Englands Kyster.

Den er ikke för henfört til Norges Fauna, n»en funden i Bo-

huslehn. Fossil forekommer den i Italien og i Ayshire. Her

i Fjorden er Arten fundetved Malmöen, Raudöer og Missingen,

10—20 Favne. Paa sidste Sted 60—70.

67. Rissoa striata (Turbo) Adanson, Mont. — Loven. —
Raudöer, Missingene. Sjelden, 10—20, 60—70 Favne.

68. Rissoa parva CTurboD Da C, Mont., — Loven. Af og

tit ved Malmöen, Slæbene, Raudöer o. fl. St. i LitoralbælleL

69. Rissoa porifera Lo\én. Faa Exemplarer fra Raudöer.

5-10—20 Favne.

70. Rissoa membranacea (Turbo) Ad.= Helix labiosa

Mont. — Loven. Almindelig i flere Varieteter overalt mellem

Tang og paa Laminarier i Litoralbæltel.

71. Rissoa cornea Lovén. Af denne, bidtil kun i Bohus

af Loven fundne Art, ere faa Exemplarer fundne ved Malmöen

i Liloralbællet af Fuldm. Ullmann.

72. Rissoa albella Lovén. Af denne, ligeledes kun i Bo-

huus fundne Art, ere ogsaa enkelte Exemplarer fundne paa

samme Lokalitet som foregaaende.

Begge indföres her i den norske Fauna. De ere bestemte

cfter Exemplarer jeg har faaet af Professor Lovén.

73. Patella vulgata L. Auet. Et Par Expl. fra Raudöer,

men findes i Mængde i Litoralbæltet ved P^ærder, paa Missin-

gene og andre i Ilavbrynet liggende öer og Holme.
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74. Patella pel lucid a L. Müll., Loven. Syncs ikko at

forekomme hyppigt, forend ud mod Havel; saah'des ikke sjelden

paa Laminarier og Steenbund ved Raudöer, Riisholnigrundcne,

Björnjen og Svarlebaaerne, paa faa Favnes Dybde.

75. Pat. cæcaMiill. Ikke sjelden paa Skjæl og Stene, ned

til 40 Favne og derover.

76. Pat. rulva]\lüll., Loven. Ikko sjelden saavel i de

ydersle Trakter af Fjorden, paa 10—20 Favnes Dyb, som i

Bundefjorden paa 50—70 Favne. I Haahausdybel forekommer

den endoof paa 100—140 Favne.

77. Lottia lesludinalis (Palella^ Mull. Ikke almindelig;

paa Skjæl og Klipper, nær ved Stranden.

78. Lot. virginea CP «Italia) Müll. Almindelig paa Skjæl

og Stene.

79. Chiton albus L., Gunn., Müll. Raudöer, Baaegrun-

dene, Dröbak, Ildjernet^ Skjærholmene, Næsodden o. fl. St., paa

10—20—30 Favnes Dyb; sjeldnere.

80. Ch. cinerus L. Lamk. == C. asellus, Chemn. Meget

almindelig overalt, fra 5—10— 20 Favne.

81. Ch. ruber L., Müll.= C. punctalus, Ström. Overalt

paa stenetBund, fra 10 ned til 30—40 Favnes Dyb. Usæd-

vanlig store Exemplarer, J— 1^ Tomme ere ikke sjeldne i

Bundefjorden, ved det vestre Næsodland og Haaöen.

82. Ch. lævis Pennant. Sammen med Ch. ruber, men

meget sjeldnere. Maaskee er det en Varietet og ikke nogen

selvslændig Art.

83. Ch. rna rgina tus Penn. Skjærholmene, Næsodden, Haa-

öen, Ildjernet; 10— 20 Favne, paa Sleenbund; er ikke almin-

delig. Findes ingensteds henfört til den norske Fauna, men

forekommer ved Bergen, hvorfra Sårs har sendt mig Expl.

84. Dentalium en ta lis L. Almindelig overalt, fornem-

melig paa Leerbund, fra 10—80 Favne, ja endog dybere.
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85. Den ta I i um ta ren ti num. Lamk., Forb. & Hanley II.

451. Pl. VII. f. 12. Denne Form viser saavel ved sin egne

Krumning, sin Rosenfarve mod Spidsen, der især hos yngre In-

divider er meget iöinefaldende, som ved sil kantede og stri-

bede Udseende og ved sin Forekomst paa större Dybder,

saamange Egenheder, at det vist ikke kan anlages at være

Dental, ental. var. /5, Loven. Her i Fjorden findes den först læn-

ger ude paa store Dybder mellem 40— 100—140 Favne, Leer- og

Sandbund, samt opnaaer en LæMigde af 45 til 49 Millimetre,

altsaa ligesaa betydelig en Störreise som foregaaehde.

b. Brachiopoder.

86. Terebratula cranium Müll. Ved Dröbak findes denne

Art paa 5—15 Favnes Dyb
;
paa Sloregrunden, paa Björnen,

omtrent midt mellem Vallö Saltværk og Onsö, ved Bollærerne

og Færder paa 10— 20 Favne; Bjergbund. Paa alle de an-

förte Steder er Strömmen meget stærk. I störste Mængde

ved Stakkenæbbet paa en Bjergvæg 30—50 Favnes Dyb.

87. Ter. caput serpentis (Anomia) L. — Bundefjorden,

30— 40 Favne, Leerbund; Dröbaksgrunden og Sloregrund

'5— 15 Favne paa Koralgrund; Baaegrundene og Svartebaa-

erne, 10—20 Fv. og ved Missingene, Færder og Bollærerne paa

60-70 Favnes Dyb.

88. Crania anoma la (Palella) Müll.= Orbicula norvegica

Lamk. (non Sow.) — Loven. Ormoen, Bundefjorden, Næsodlan-

det, 20—30 Favne, Bævokollen, Bille- og Næskrak, Raudöer,

Bollærerne, Færder og Haahausen; paa det sidste Sted i Mængde.

c. A c e p h a 1 e r.

89. Anomia striata Phil. Ikke hyppig; paa 5

—

15Favne;
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Biiiulefjorden, Skjærholmene, Slæbcnc, Dröbaksgrunden o. fl.

St. ud i^jennem Fjorden.

90. An. palelliform is L. Almindflioere end de övn'oe

o^ mere jævnt udbredt; 5— 20 Favne. Bliver underliden, naar

den sidder paa ril)bede eller stribede Konkylier, f. Ex. Cardiuni

faseial., slribet.

91. An. aculeata Müll., Ström., Mont. Temmelig sjelden.

Ved Dröbak, hvor de övrige Anomier ogsaa ere almindeligere,

paa 5— 15 Fv., medens den ellers findes paa en Dybde af

40—50 Fv. Hyppig-st forekommer den paa Dröbaksgrunden.

92. An. squamula L. Skjærholmene, Dröbaksrevet. o. fl.

Steder 10—15 Fv. Dybde.

93. Os trea edulis L. Almindelig, ofte paa 3— 4 Favne,

sjelden dybere end 10 à 12 Fv. sammen med Mytilus edulis

og Modiola vulgaris. I Bundefjorden fandtes den ofte paa

betydeligere Dybder. Jo længre ud i Fjorden Östcrsen

tåges, desto bedre synes den at blive.

94. Pecten maximus (Ostrea) L., Auet. Enkelte Exem-

plarer paa 10— 20 Favne ved Skjæloei', Raudöer, Bollærerne

og Sandösund.

95. Pect, opercitîaris (Ostrea) L., Auet., (non Müll.)

= Pecten 20 - sulcatus Müll. Denne smukke Art er meget

sjelden og kun funden i enkelte Exemplarer paa Storegrund,

ved Bollærerne og Sandösund 20—30 Favne.

96. P. sulcatus Müll. Prodr. Zool. Dan. = Ostrea arata

Gml. — Loven. Ved Fildtvedt, Skibhelmeje, Næs- og Bil-

lekrak, Haahausen, Sydoslgrundcn o. fl. St., men sleiden;

fra 25 — 80 Fv. paa Leerbund. Forekonuner i begge de af

Loven opstillede Varieteter a og j3. Det bemærkes, at der

kun fandtes halve Skaller. Ved Bergen findiîs den kun paa

store Dyb og ligeledes sjelden levende.

97. P. varius (Ostrea) L. Auet. Denne er heller ikke a

^ILIBRARY
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inindrlitr, mkmi forekommer dojr paa flere Lokalileier: Dröl)ak,

HailHiigspolleii, Bævukoilen, Raiulöer, Bollærerne, 10— 20 Fv.

Skjæl- o^ Gruusbiind.

98. P. island i eus Müll. Denne store og smukke Art, der

efter Sårs er yderst almindelig fra Helgeland og Lofoten gjen-

nem hele Finmarken, hvor den kaldes Hesteskjæl og spises,

er allerede ved Bergen sjeldnere. Her i Fjorden synes den

at være meget J^jel(len, da jeg kun har fundet den i faa

Expl. paa faa Lokaliteter, Hallangspollen og Dröbak, Bol-

lærerne og Haukkö, paa Leerbund; 10—15 Favnes Dyb.

99. P. semptemradiatus Müll. Aln.indelig overalt

paa Leerbund især inde i Fjorden; den gaaer ned paa

store Dyb lige til 140 Favne og varierer i det Uendelige.

De störste Expl. af denne Art findes almindelig levende paa ringe

Dybder inde i Fjorden; længer ud bliver den mindre almin-

delig og aflager i Störreise. Dog er der i de ydre Dele af

Fjorden h(^le Banker af Ska 11 er af denne Art. Expl. fandles i

Begyndeisen af Mai fulde af Rogn og Mælke.

100 P. t i grin us Müll. Findes overalt i Mængde, saavel

paa Leer- som Sleenbund 10— 20 Fv. og dybere. Varierer

fast i det Uendelige.

101. P. furtivus Loven. Faa Expl. paa Sleenbund, 10

— 20 Fv, llaaöen og Dröbak, Raudc«T, Bollærerne o. m. fl. St,

102. P. slrialus Müll.= P. rimulosus Phil., Sårs. —
Lysaker, Skjærholmene, llaaöen, Dröbak, Raudöer; sparsomt

overall.

103. Pect en abyssorum Loven ms. == Pect, vi I reus var.

indicus? (fide Lovéiiii). Denne nye Art, der af Loven

san»tidigen er funden i Bohuslehn og hvoraf han har havt

den Godhed at sende mig Exemplarer, fandtes ikke sjelden

paa store Dyb fra 30— 40— 100 Favne i Forneborenden,
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Buiidrfjorden, Altrrdyboi, llaaliaiisdybcl, Garnholuishullct ved

Missingene, Bollærerrie o. fl. St.

104. P. lumidus Turt., Macg., Särs. D und (-fjord en, Forne-

borenden, Skibbeiineje, Fildtvedt, Ilaahausdybet, 40— 140 Fv;

paa Leerbuiid, ikiie alniiiidelig. Allen er bidlil ikke funderi

söndenfor Bergen.

105. Lima excavata (Ostrca) J. C. Fabricius, Örsled.

Et halvt Skal af denne Art fandtes paa Dröbaksgrunden
,
paa

10— 15 Favnes Dyb; lignende fandtes i Ilaahausdybet 100

—

140 F. og i Slakkenæbrenden, 40— 60. Denne Art lindes le-

vende og af en Haands Slörrelse ved Bergenskanten paa det

enorme Dyb af 120— 300 Favne. Er ogsaa funden fossil i

Leer paa Haaöen.

106. Lima h i an s (Ostrea^ Gm., Schröter. = L. Sarsii

Kröyer. — Loven. — Enkelte Exemplarer paa Sloregrunden ved

Dröbak, 8— 15 Fv. samt enkelte ved Missingene, 20 — 30 Fv.

107. Lima Los co mb ii Sow. = L. bnllala Tnrt., Phil.,

(non Chemn.), Haaöen, Dröbak, Næskrakken, Bollærerne. Bliver

mere almindelig jo længer man kommer ud i Fjorden. Paa

5—20 Fv., Bjerg- og Steenbund.

108. L. s ubauricu lata (Peclen) Mont. Turt. Paa Sand- og

Steenbund, 10— 15 Fv. ved Birköen, Biisholmgrundene, Bol-

lærerne, Björnen, Storegrund, Sydoslgrund, llollænderen o. fl. St.

109. L. sul cuius Leach. Denne Art, der hidtil ikke er

funden söndenfor Bergen, forekommer sjelden paa Dröbaks-

grunden, Næskrakken o. fl. Sl. længer ud i Fjorden paa omtrent

12— 15 Fv. Koral- og Bjergbund.

110. Modiolaria marmor a ta (Modiola) Forbes. Fo-

rekommer af og til, som oftest indeslultet i Hylstret afAscidia

mentula. Næsodlandet, Snarösund, Dröbak, Haahausen o. 11.

St., hvor der er Ascidier, fra 10—40 Favne.

VII. 4. Y
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111. Mod iolaria dis cors (Mytilus) L. Af og til paa

ringe Dyl)di'r i do ydre Tråkler af Fjorden.

112. M od i ola vulgaris Flmg. Er ahnindelig overalt

paa 5— 10 Fv. og enkelte lige ned liTiO— SOJa endnii dyberc,

t'. Ex. paa Haaliausen.

Fiskerne kalde den Troldskjæl og angive, at de Forgiftning

lignende Sygdoinslilfælde, der ofte opstaae efter Nydelsen af

Muslinger, skrive sig derfra, at et enkelt Troldskjæl er fortæret

eller kastet iniellein disse. Undertiden kan del gjerne væreTilfæl-

del, men, at saadanne Forgiftning lignende Tilfælde ogsaa opstaae

efter Nydelsen af den spiselige Musling, er vist. Del er imidlertid

en Kjendsgjerning, jeg har hört af erfarne og paalidelige Fiskere,

at om man forsöger at tage Troldskjæl til Agn, saa bider der

om der staaer nok saa fuldt af Torsk paa Grunden, som

hvert Öieblik napper paa andre med Graaskjæl agnede Snorer,

aldrig en eneste Fisk paa Troldskjællene.

113. Mytilus edulisL., Auet. Blaaskjæl, Graaskjæl &c.

Almindelig overalt i Stranden paa Steen, Klipper og Pæle-

værk, hvilket Fiskere have forsikkret ved denne beskyttes

mod Odelæggelse af Træmarken eller Pæleormen, Teredo

navalis. — Vigtigheden af denne Art som Agn til Snöre-

fiskeri lör vært; bekjcndt; men der , er vislnok Faa , som

have en Forestilling om hvilke uhyre Masser, der aarlig

forbruges. Jeg skal derfor af Forbes og Hanleys ypperlige

Værk over de brittiske Mollusker tillade mig at hidsætte fol-

gende Data, angaaende det aarlige Forbrug af Mytilus edu-

lis ved the Firlh of Forth. 1 Edinburgh og Leith forbru-

ges der til Föde omirent 10 Bushels O o»" Ugen; en Bushel

anslaaes at iiideholde 3 til 4 Pints af rensede SKjæl eller 900

— 1000 Stykker, fölg<>lig i de 40 Uger afAarel, da de spises.

*) En Bushel er = 2yu ^Ujirppc o^ iiiddiuhU r 64 Pints; en Pint

= 'all Pægle.
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400,000 Musling-er. Men delte er en reen Bagatel, i Sam-

menligning med de uhyre Kvantiteter, som anvendes til Agn.

Efter et paa Baadenes, deres Mandskabers og FisKeredsKabers

Anlal gründet Overslag, faar Dr. Knapp ud, at der i New-

haven alene aarlig forbrugcs 4,320,000 Skjæl til Agn, og al

det aarlige Forbrug for Fiskepladsene ved the Firth of

Forth udgjör mellem 30—44 Millioner Skjæl.. Forbes & Hanley

II, 175. Hvor overordentlig vigtig denne Muslingart er vil heraf

være fuldkommen indlysende. I mange, ja i de fleste Dele

af Christianiafjorden er Arten saa aldeles ödelagt, at man

ofte langveis fra maa hente Skjæl til Agn. Foruden Fiskernes

stadige Skraben og Gniden paa alle Klippevægge efler den,

er den ogsaa udsat for mangehaande Fårer. Aviserne for-

talte saaledes i Sommer (1852), at der var kommen Pest eller

Cholera blandt Skjællene i Raudöerfjorden, fordi de flod op og

befandtes döde ograadnede. Men denne Pest var ikke andet

end den betydelige Mængde Ferskvand, der i den förste Deel

af Sommeren til henved St. Hanstid vedvarende stod i Fjorden,

og ytlrede sine Virkninger til en Dybde af sex Favne saavel

paa Skjællene som paa Torske- og Makrelfiskeri. Ungskjællen

eller Brændskjællen er udsat for andre Farer; den sælter

sig i selve Flömaalet, steges af Solen, pidskes af Brændingen,

og knuses og bortrives aldeles i Isgang. Mod nogle af disse

Ulemper kan Skjællen sikkres ved Anlæg af egne Reservoirer

for Forplantning og Opbevaring. Saadanne har man i Skot-

land og England, men saavidt bekjendt har man hos os hidtil

ligesaalidt forsögt delte, som noget Andet, der kan tjene til

Gavn og Fremme for Krogfiskeriet, der dog for den faltigste

Deel af Befolkningen er dagligt Bröd. Artificielle Musling-

leier har man ved Anstruilher i Fifeshirr. De kaldes der

Muslinghaver, og anlægges i större Fordybninger i Fjæren,

som omgivrs med Steenmure. I Northumberland opförer man,
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eflor Alders Berelninjj, Sloenbygninger mellem Klipperne for

deri at opbevare Muslinger til Brug ved Agnfiskeriel.

Som antydet betraktes den spiselige Musling- overalt som

en af de mest velsmagende Arter af de Tveskalledes hele

Orden. Den spises enten raa, kogt eller stegt. „Men undertiden

hedder det i det ovenfor citerede engelske Værk, falder först

en eller anden uheldig Mytilofagist og siden det avislæsende Pub-

likum i Konvulsioner ved nogle giflige og fordærvelige Egenska-

ber, som hverken Stegning eller Kogning kan tilintetgjöre. Den

eneste Prove man anseer for sikker er at koge Muslingen i

smaa Portioner med en Söivske; anlöber ikke denne, er der

neppe nogen Fare paafærde. Den angrebne Person siger

man i England er bleven „niusseled," hvilket vi paa Norsk

neppe tilfredsstillende kunne gjengive ved „bleven skjællet eller

muslinget." Han lider under alle Symptomer af en Forgiftning.

Chemi og Anatomi have ikke slaaet til at opdage Aarsagerne til

delte og heller ikke synes, efter nöiagtige Undersögelser, Aarsti-

den eller Kogningsmaaden, Friskheden eller Raadenheden at staae

i nogen Forbindelse med Sygdohiuien. Tilfældene ere blevne

undersögte af Dr Burrows*), som anförer, at Lokalaffektio-

nerne i Almindelighed ere ubetydelige, medens de forherskende

Symptomer næstcMi altid ere sekundære og fornemmelig nervöse.

Undertiden kommer hertil et Udslel, der ligner en Urticaria, led-

saget af heftig Asthma, undertiden afen komalös eller paralytisk

Tilstand, Stivhed eller LamluMl i Munden, der efterhaanden ud-

strækker sig til Armene, stor Dobilitet i Lemmerne i det

Hele, Siimt Vanskeliglied ved at synke og tale. Det er

Î Regelen de dödelige Tillælde, dor oj)vise epileptiske Symp-

tomer, Delirium, Konvulsioner og Sovesyge.

Hurtigt virkende Brækmidlcr have vist sig probate; Ælher

letter det besværlige Aaiidedræl og de övrige nervöse Symp-

*) JIV. London in(Mli(:il [{tpo.siloiy vol. III, p, 445.
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tomer, og engelsk Salt med Acid, sulph. dilut. i smaa og

hyppige Doser fjerner Udsh'ttet.

114. Area navicularis Desh., Phil., Loven. Et eneste

helt men Icmit Skal paa Svarlebaaerne, 10—20 Favne.

115. A. nodulosa Chem. VII, 201.— Loven. Kun Skaller

fandtes paa Dröbaksgrunden
,
paa 10— 15 Fv. mellem Koral-

lernes Ramifikationer, Döde Skaller ogsaa. paa flere Lokali-

teter længer ud i Fjorden, 20—40 Favne.

116. A. pectunculoides Sacchi, Phil. = A. rariden-

tata Searles Wood. Denne smukke Form, der efter Loven og Sårs

ikke för er funden sondenfor Bergen, anföres af Forbes og

Hanley at have en Udbredning fra Finmarken til Danmark,

samt at være funden ved Hebriderne, Irland og i Ægæerhavet

paa 50— 60 Favne. I Chrislianiafjorden forekommer den ved

Haahausen paa 30—50 samt et Par Steder ved Bollærerne paa

lignende Dybder.

117. Nucula sulcata Phil. Almindelig paa stenet Grund,

f. Ex. paa Baaegrundene og Svarlebaaerne, 15— 20Fv. Denne

Art findes hos Loven kun anfört fra Bohuslehn og indföres

her i den norske Fauna.

118. Nuc. nucleus CArca) L. — Loven. Almindelig; Hal-

langspollen, Nærsnæs, Storegrunden ved Dröbak o. fl. St. længer

ud paa Leer og Dynd, 5—30 Fv.

119. Nuc. nitida Sovverby; an= Abra nitida? Örsted.

Denne Art er ikke sjelden i Fjorden paa enkelte Lokaliteter;

forekommer almindeligst i Bugter paa 10— 20 Fv., Leerbund.

Slæbene, Bundefjorden, Malmöen, Skjærholmene, Lysaker, Nærs-

næs, Hallangspollen, Storegrunden; længer ude bliver den sjel-

den. Loven anförer Arten kun fra Bohuslehn; men den er

nok ogsaa af Mag. Örsted funden ved Dröbak.

120. Nucula tenuis Mont., Loven, Örsted i Kröyers,

Nat. ïidssk. 2 Rk. I B. 421. Denne Form, der af Sårs for nylig
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er anfört som tilhörende vor Fauna fra Bergen og Finmarken,

er af Magister Örsted fiindon ved Dröbak, og forekommer

ogsaa paa andre Steder i Christianiafjordcn, f. Ex. ved Baae-

grundene, Næskrakken o. fl. St. paa 5— 30Fv. Den er ogsaa af

Loven i Öfversigt af Kgl. Vetskp. Akadm. Handi. 1846. S. 259

opfört blandt Aborigines i den arktiske Region.

121. Nucula p um ila n. ,,an N. delphinod. Mugher?*

Loven ms.

Denne nye Art, livoraf Professor Loven har sendt mig

Exemplarer fra Bohuslehn, er ikke sjelden i Fjorden paa

större Dyb fra 40-140 Favne f. Ex. Skibhelmeje 80 Favne,

Haahausdybet 100-140, Garnholmshullet 60-80 Favnes

Dyb.

122. Leda pc mula (Area) Müll. Næs- og Billekrak,

sjelden paa 10—20 Fv. Steen -og Sandbund. Almindeligere

paa lignende Dybde længer ud i Fjorden.

123. Leda caudala Don., Loven. Ved Haaöen, Hal-

langspollen, ved Dröbak, Raudöer, Missingene, Hollænderen,

Bollærerne, paa 10— 20 Fv. De fundne Expl. svare til Lovens

Var. ß.

124. Yoldia luJida Loven. Ved Missingene o. fl. St.;

60—70 Fv. Almindeligere end folgende.

125. Yol. pygmæa Muenst., Phil. Fra Haahausdybet, 100

—140 Fv. fra Missingene, 60— 70 Fv., Skibhelmeje ved Dröbak

60—80 Fv., — blöd Leerbund, Garnholmsdybet ved Bollærerne

o, m. fl. St. Ved Raudöer er den funden paa 10 — 20 Fv.

126. Ca r di um norvégien m Spengl., Loven. Synes al

være sjelden; kun funden ved Haaöen af Fuldmgt. Ullmann i

et lidet Expl. Forresten er àew overalt, hvor den findes,

sparsomt udbrcdt.

127. Card. echinatumL. Af og til ved Snaröen, Nærsnæs,

Birköen, Næskrakken. Ved Missingene, Sydostgrunden, Hollæn-
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deren, Sandösund i smaa Expl. paa 60—80 Fv., ellers i Bugler

paa 10-20—30 Fv.

128. Card. ed ule L. Almindelio^ overalt i Liloralbællet.

129. Card. fascialum Mont. Almindelig overalt til 10

—25 Fv. og dybere.

130. Card. nodosum Mont., Turt. Kun funden i enkelte

Exemplarer paa Haaliausen og lignende Lokaliteter længer ud

i Fjorden; 20— 60 Favne.

131. Card. suecicum Reeve = C. Lovéni Thomps.

— Loven. Ikke almindelig. Storegrunden ved Dröbak, Svar-

tebaaerne og Baaegrundene mellem Onso og Vallo Saltværk,

10-20 Favne.

132. Isocardia cor Lamk., (Chama) L. Ved Toftehol-

mene fandtes paa en Dybde af 50—60 Fv. et halvt Skal, der

havde sin Overhud. Der lör saalodes være Sandsynlighed for, at

Arten ogsaa findes levende i Fjorden. Af Lovens Index Moll.

Sean. sees Arten at være funden i Bohuslehn. Den findes

ingensteds anfört som funden i Norge för. Men af Sårs har

jeg hört, at et levende Exemplar af Stiftamtmand Christie er

optaget i Sognefjorden fra en lignende Dybde. Det opbevares

i det bergenske Museum. I Universitetets gæol. Musæum opbe-

vares tvende Expl., tagne i Leer ved Nedre Foss. For-

modentlig er det ene af disse fundet af Professor Boeck,

der har sagt mig, at han i Leerbakken ved Teglværket sam-

mesteds har fundet Skallet af denne Art, som forövrigt tilhörer

Middelhavet.

133. A s ta rie danm o ni ens i s (Venus) Mont., CCrassina)

Lamk. Forekommer mere sparsomt end de övrige Arter af

Slægten> hyppigst paa Leerbund paa en Dybde af 20—30 Favne.

134. Ast. SCO tica CVenus) Lamk. Meget almindelig

overalt ned til 30 Favne; forekommer baade paa Leerbund

og Sleenbund.
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135. Ast. semisulcala (Crassina) Loach., Möller. Al-

inindelig ovoralt, fornemmelig paa Leerbund fra 5—30 Fv.

De slörsle Exemplarer omtrent eti Tomme lange.

136. Ast. striata (Nicania) Leach. Almindelig overalt,

og gaaer i Haahausdybet ned til en Dybde af 80 — 140 Fv.

137. Ast. Ban ksi i (Nicania) Leach. Gjennem en Mang-

foldighed af Overgange synes denne, som Sårs ogsaa har

bemærket, atgaaeover i ôcn foregaaende, hvis Aarsag disse

tvende Arter maaskee rettest burde reduceres lil een. Fore-

kommer temmelig hyppigt paa Leerbund sammen med foregaa-

ende til et Dyb af 100 Favne. Hos Forbes og Hanley har

jeg nu, efter at dette Værk er kommet hid, fundet en Be-

kræftelse paa detAnförte, at Astarte striata og A. Banksii kun

bör betragtes som een Art, men naar disse Forfattere ogsaa

sammensmelte Astarte danmoniensis og scolica, gaae de vist-

nok forvidl i sin Reduktionsiver. Delte have de gjort, i del

de have henfört begge Former under Astarte sulcata da Costa.

De anföre, at de have sammenlignet flere 100 Exemplarer «f

disse Former fra de forskjelligste Lokaliteter; de have hos

disse ikke formaaet at finde nogen anden væseutlig Forskjel end

den krenulerede Rand hos Formen danmoniensis, og delte ene

Mærke ansee de ikke tiistrækkeligt til at skille Formerne som

Arter. Med Hensyn lil den större eller mindre Nærhed af

Ribberne og deres bestemte Forhold til MellemrummeTie, hedder

del videre, da kan der ikke lægges nogen Vægl paa dette,

fordi del beror paa Dyrets hurtigere eller langsommere Væxt;

saaledes slaae Ribberne langt fra hverandre hos de sydlige

Astarler, hvis Udvikling er gajiet langt hurtigere for sig,

medens de hos de nordlige, som have udviklet sig langsom-

mere, og ere kuede i Væxteii, ere skarpere begrændsede og slaae

tættere sammen. Dette Raisonenumt kan synes meget antageligt,

men det forekommer mig, al del maa falde, naar man som
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her i Fjorden finder begge Former paa de selvsamme Lokaliteter.

138. C y pri na island! ca CVenus) L. Müll. Zool. Dan.

Tab. 28. Er en af de alinindeligste Bivalver inde i Fjorden

og opnaaer ber en meget betydelig Slörrelse. Medens (\{^n

her findes lige fra Stranden ned til en Dybde af 15 — 20Fv.,

synes den længer ud at gaae dybere ned; den bliver ogsaa

sjeldnere, og udenfor Dröbak fandles i Regelen kun tomme Skal.

139. Lucina spinifera (Venus) Mont., Piiil. Faa Ex-

emplarer paa Steenbund, 10— 15 Fv« Riisholmsgrunden, Kæs-

krakken, Sydostgrunden o. fl. St,

140. Lucina b orealis 0't;ii"s) L. Forekommer spar-

somt, men synes at være alinindeligere i de ydre end i de

indre Trakter af Fjorden. Paa forskjellig Bund 5—30 Fv.

141. Axinus flexuosus (Tellina) Mont., — CAmphi-

desma) Laink, (Axinus) Sowb., Phil., — Loven. Ved Missin-

gene paa 60—70 Fv,, ved Raudöer 10—20 Fv. faa Expl,

14?. Axinus Sarsii Philippi; Sårs Beretning S. 48 fgg.

Denne Art er her i Fjorden langt almindeljgere end den

foregaaende. Forekommer paa forskjellige Dybder lige fra

10—140 Fv. ved Lysaker, Nærsnæs, Malmöen, Skjærholmen,

Birköen o. fl. Steder.

143. Artemis ex o le ta (Venus) L. Mont., (Cytherea)

Lamk., Macg. Ikke almindelig, paa ringe Dybde 5— 15 Fv.

Hallangspollen, Slæbene o. fl. Sl.

144. Venus fasciata. (Pectunculus) Da C, Don., Desh,,

Phil. — Loven, Kun halve Skaller af enkelte Exemplarer

ere fundne ved Missingene paa 30— 70 Favne,

145. Venus slriatula (Pectunculus) Da C. — Loven.

Denne forekonnncr endnu alinindeligere end folgende, saavel

paa Sand- og Steen- som paa Leerbund, almindeligst paa

10—20 Fv. , men gaar ved Missingene ned til 70 Fv. Fore-

kommer i de af Loven anförte Varieteter « og ß.

Y 2
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146. Venus o vata Pennant. Almindelig, især længer

ud i Fjorden, hvor den findes paa Sand- og Stecnbund fra

10— 20—30 Fv. Ved Missingene gaaer den ned til 70 Fv.,

formodentlig paa Grund af Brændingens Virksomhed.

147. Venus undata Pennant. Findes i Hallangspollen

og paa Baaegrundeno i enkelte Exemplarer paa Sand- og

Bjergbund, 10-20 Fv. dybt. Ved Missingene paa 60—70

Favnes Leerbund.

148. Ven. a urea Gm., Lamk. ISlæbene, Hallangspollen,

ved Nærsnæs, Bollærerne o. fl. St.; sjelden, paa 5— 10 Fv.

Leerbund.

149. Ven. pullaslra (Mont). Forekommer af og til i

enkelte Exemplarer paa forskjellig Bund, dog oftest paa Sand-

og Steenbund; 10—20 Fv., Slæbene, Nærsnæs, Malmöen,

Birköen , Sloregrunden ved Dröbak samt Hallangspollen, Bol-

lærerne, og Sandösund.

150. Saxicava rugosa (Mylilus) L., Mont., Don., Turl.,

Lamk. = Myt. pholadis L., Müll., (Saxicava) Lamk., Desh.,

Turt. = Mya byssifera O. Fabr. — Loven. — Forekommer

i Mængde paa Dröbaksgrunden i Aabningerne mellem Koral-

grenene og antager ber ofte besynderlige og forvredne For-

mer. Forövrigt er denne Art almindelig i Fjorden paa ringa

Dybder; 8-10—20-40 Fv. Steengrund.

151. Sax. arctica (Mya) L. Müller. Fandtes paa Drö-

baksgrunden i Aabningerne mellem Koralforgreningerne; 8

—15 Fv. Noget sjeldnere end foregaaende,

152. Tellina lata. Gm. (non Quoi & Gaimardii) — Loven.

Almindelig overalt i Fjorden paa Leerbund og Dynd, fra O

—10, sjelden 20 Fv.

153. Tel. tenuis Da C, Mont., Lamk. (Psammobia) Turt.

— Loven. Synes ikke at være almindelig. Hyppigere ved

Haaöen og Ildjernet, Færder og Bollærerne paa 10— 15 Fv.
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154. Tel. pygmæa „(Phil, ms)" Loven. Af denne Art

fandles kun el eneste Exemplar paa skarp Sand- og Sleen-

bund, 10-20 Fv. Næskrakken.

155. Tellina solidula Laink. Af og til ved Haaöen

Dröbak, Slorgrund, Sandosund o. fl. St.

156. Psammobia feroensis (Tellina) Gin., Mont. Paa

10—15 Fv. Leerbund fandtes et Exemplar ved Nærsnæs og

et Par ved Bollærerne.

157. Montacutasubslriata (Ligula) Mont., (Montacula)

Turt., Macg. Almindelig fandles 2—4 paa Underfladen af

hverl Individ afSpalangus purpureus, ved Dröbak, og paa Syd-

oslgrunden ved Bollærerne.

158. Kellia suborbicularis (Mya) Mont. — Loven. Al-

mindelig saavel paa Dröbaksrevet som paa Sloreskjær, Baae-

grundene, Næskrakken, ved Raudöer o. fl. St. 10—20 Fv. I

tomme SkjæL

159. Kellia lactea (Brown) — Loven. Faa Exemplarer

mellem Forgreningerne afOculina proliféra paa Dröbaksrevet,

10—20 Favne, ved Raudöer o. fl. St. i tomme Skjæl.

160. Syndosmya alba (Mactra) Wood. (Amphidesma)

Lamk. — Loven. — Almindelig paa blöd Leerbund og raad-

nende Tang; 5 til 20 Favne.

161. Syndosmya nitida (Mya) Müll. Prodr. Almin-

delig overall paa samme Slags Bund som foregaaende, indlil

20 Fv. Ved Missingene paa 60—70 Fv.

162. Syndosmya prismatica (Ligula) Mont., (Amphi-

desma) Lamk. Sjeldnere end foregaaende paa lignende Lo-

kaliteter.

163. Maclr^ el li pli ca Brown., Macg. Ikke almindelig,

ved Lysaker, Nærsnæs, Næskrakken, Birköen, Dröbak, paa

10—15 Fv. oftest paa Steengrund.
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164. T h ra cia pha seolina (AmphidesmaJ Lamk. Expl.

fra Fjorden sleinnie fuldkuiiitnen med Expl. af samme Art

fra Middelhavet, som jeg- har faaet i Neapel. Den forekommer

ikke i Mængde men sparsomt udbredt paa Steenbuiid. Birköen,

Dröbak, Billekrakken, Næskrakken, Björnen, Baaegrundene,

Missingene, Bollærorne, Færder, Sandösund, paa 10— 20 Favne.

165. Lyonsia Norvegica CMya) Chemnilz. Sjelden.

Faa Exemplarer fra Baaegrundene og Næskrakken, 10—12

Fv. Steenbund. Ved Missingene og udenfor Bollærerne paa 60

—70 Favnes Dyb, Leerbund.

166. Neæra r os trala (My a) Spglr. , Chemn., non =
Anatina longirostris, Lamarck. Et Par Exemplarer ere fundne

ved Haaöen, paa Dröbaksgrunden og ved Raudöer, paa 10—12

Fv. , men længer ud er den almindeligere end nogen af de

övriga Neæraarler, 30— 60— 70 Favne, forskjellig Bund.

167. Neæra cusp i da t a Oliv.= N. brevirostris Loven.

Denne Form, der har været kjendt som fossil fra den

ældre pliocene Epoke, og forekommer i Middelhavet paa 12

—

185 Favnes Dyb, er af Loven funden i Bohus, og indföres her

i den norske Fauna. Den er sjeldnere end foregaaende

og forekommer paa samme og nogle Lokaliteter længer ude

i Fjorden; 40— 100 Favne. Ved Schellandsöerne gaaer den

ned til 185 Favne.

168. Neæra costellata Deshayes = Gorbula costellata

Desh. Exped. scientif. de Morée= N. costellata Hinds, Jeffereys.

= N. sulcata Loven. Af denne ved Englands Kyster meget

sjeldne Form er fundet enkelte Exemplarer paa Dröbaksgrunden,

10—12 Favne. Senere har jeg fundet ikke faa paa Haahau-

sen, ved Sadelbaaen og Sydostgrunden, 25— 100 Favne. Denne

Form forekommer fossil i Grækenlands tertiære Lag, hvorfra

den er beskreven af Deshayes, og er af Forbes funden i Ægæer-

havet lige ned til 185 Favne. Flere Neæraformer fra de in-
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diske Have skulle stemme mærkelig- overeens med denne,

neml. N. concinna, Gouldii og sini^aporensis.

169. Neærea abbreviata Forbes; Procedings of Ihe

Zool. Soc. 1843. = N. vitrea Loven.

Denne Form, hvoraf först döde Skjæl ere funden i Ægæer-

liavet paa 80—200 Favne, er ny for Norges Fauna, men af

Loven funden i Bohus. Forekommer sparsomt midtfjords

mellem Vallo og Onsö 40— 100 Favne.

170. Corbula gibba (Tellina) „Olivi," Brocchi,= Mya

inæquivalvis Mont. C. nucleus Lamk. — Loven. Er temme-

lig almindelig, oftest paa Leerbund. Opnaaer i enkelte Ex-

emplarer fra de ydre Trakter af Fjorden næsten samme Slör-

relse som Exemplarer, Sårs har sendt mig fra Bergen, Inde

i Fjorden er den mindre og findes her paa ringe Dybder,

medens den nærmere Havet, f. Ex. ved Missingene, forekom-

mer paa 60— 70 Fv. Malmöen, Bundefjorden, Lysaker, Skjær-

holmene, Nærsnæs, Haaöen, Sloregrund, Hallangspollen, Bol-

lærerne, Sandösund o. fl. St.

171. Mya arenaria L., Auet., 0. Fabr. — Loven. Al-

mindelig overalt paa Sandbund og findes paa enkelte Sleder,

f. Ex. i Bundefjorden i Exemplarer af 5— 6 Tommers Længde.

172. Mya tru nea ta L. Auet., 0. Fabr., — Loven. Paa

ringe Dybder, — 10 Fv., Sand- og sandblandet Leerbund.

Den erholdes ikke ofte levende i Skraben, da den sidder

for dybt ned i Sandet.

173. Mya Swains o ni i (Sphenia) Turt., Flmg., Ma cg.

Tomme Skaller forekomme ikke sjelden opkastede i Tang ved

Malmöen, Bollærerne, Sandösund. Efter Forbes & Hanley er

det kun unge Individer af foregaaende.

174. Solen vagina L. Enkelte Expl. ved Malmöen og

i Bundefjorden, Leerbund O— 10 Fv.

175. Solen pellucid us (Penn.) Mont. = Solen pygm.
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Lamck. — Loven. — Er ikke sjelden paa blöd Leerbund fra

5-20-40—50 Fv., f. Ex. ved Malmoen, Slæbene o. in. fl. St.

I störste Mængde findes den paa 3—6 Favne i Sundet mellcm

Skjælo og Engelsvigöen i Onsö.

176. Ph olas crispa la L. Auet., Sårs, Beretning S. 44.

Kun halve Skal fandtes paa Drobaksrevet og Storegrunden,

5—10 Fv., ved Missingene paa 10—20 Fv.

177. Xylophaga dorsalis Turt. == Pholas xylophaga

Desh. — Loven. Paa Dröbaksgrunden fandtes paa 10—15

Fv. eet levende Individ af denne Art.

178. Teredo navalisL. Forekommer almindelig i Træ,

der nogen Tid har ligget i Våndet. Bekjendt mellem Fisker-

ne under Navn af Træmark og gjör megen Skade paa Baade

og andet Træværk, overalt i Fjorden.



XF.

Bemærkninger over det AdriaCiske Havs Fauna sammen-

lignet med Nordhavets.

Af

3/. s ar s.

I den nyere Tid er man, som bekjendt, kommen til Kundskab

om, at Havets Frcmbringelser, Dyr og Planler, ligesom det

længe har været bekjendt om Landets, ikke ere tilfældig eller

paa Maafaa udbredte paa Havets Bund, men at deres Fore-

komst og Fordeling ordnes efter visse bestemte Love. —
Opmærksomheden henvendtes herpaa först af Audouin og M.

Edwards (Recherches pour servir å l'histoire naturelle du

Littoral française Paris 1832. pag. 234) for den franske, og

dernæst af mig CBeskr. og lagtL over Dyr ved den Bergen-

ske Kyst. Bergen 1835 pag. 5) for den norske Kyst. Hine

franske Naturforskeres ligesom mine lagttagelser derom vare

dog, af Mangel paa de fornödne Midler, for störste Delen

indskrænkede til den överste eller nærmest Stranden belig-

gende Deel af Havbunden. — Först den geniale E. Forbes
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lykkedes del ved hans ufortrödne Iver, og de anseelige lil

hans Disposition slillede Midler at trænge længero frern i

delte ubelvjendte Feldt, og nöiere at fastsætte Södyrenes For-

deling efter bestemte Dybde-Regioner (Report on the Mollusca

and Radiata of the Ægean Sea. London 1844).

Disse Forbes's vigtige Undersögelser, som danne Epoke

i Naturhistorien, bleve anstillede i det Ægeiske Hav, og ledede

lil höisl interessante Resultater. At disse sidste, naar de

befindes al være rigtige, maae, hvorvel med de fornödne

Modificationer, finde deres Anvendelse ogsaa paa andre Have,

forstaaer sig af sig selv.

Da jeg i den senere Tid ogsaa har arbeidet i denne

Retning, var det mig af Vigtighed at overbevise mig om Rig-

tigheden af de her omhandlede lagttagelser og Slutninger af

Forbes, og jeg besluttede derfor i afvigte Sonmier al besöge,

Middelhavets Kyst i denne Hensigt. Omstændighederne ind-

skrænkede mig imidlertid kun til el korl Ophold i Triesl.

De folgende Bemærkninger over Adriaterhavets Fauna, for-

saavidt jeg har havt Leilighcd til al lære den al kjende, maae

derfor kun betragtes som en ufuldslændig Forlöber for el

udförligere Arbeide i samme Retning, som jeg efter el læn-

gere Opiiold i Neapel og Sicilien lil næste Aar haaber at

istandbringe.

Naar man taler om Havdyrenes Fordeling i Regioner,

maa man skielne mellem de horizontale eller geographiske og

de verticale eller Dybde-Regionerne. Af de forste antager

saaledes M. Edwards (Histoire naturelle des crustacées. Vol.

3 p. 558) for Europa tre, hver udmærkel ved eiendommelige

Arter udgangne fra et særeget fælles Skabelsescentrum, nem-

lig d(^n Middelhavske, den Celtiske og den Scandinaviske (af

Andre niaaskce rigtigere benævnel den Geimaniske). Hertil
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îriaa dog endnu foies en fjerde, nemlig den Arcliske Region,

som berörer Europas nordligste Deel i Norge fra Vestfjorden

af (See niine Beiuærkniiiger herover i Magazin for Nalurvid.

Christiania 1850 p. 121. fgg.). Det Adriatiske Havs Fauna

horer til den Middelhavske Region,

Forbes antager for det Ægeiske Hav otte Dybde-Regi-

oner. Af disse undersogte jeg ved Triesl de fire överste.

Hvorvel man nu ingenlunde maa troe, al de af Forbes fast-

salte Grændser for disse Regioner ere saa skarpt betegnede

i Naturen og saa uforanderligen bestemte, al jo talrige Mo-

dificalioner efter de forskjellige LocalilelerO heri finde Sted,

saa at deeis den ene Region umærkeligen gaaer over i den

anden, deeis den enes Dyr hyppigen gribe noget over i den

ovenfor eller nedenfor beliggendes Gebeet, saa bekræfte mine

lagttagelser dog i Hovedsao^en Forbes's. — Et andel Spörgs-

maal bliver det, om disse Regioner stemme overeens med

dem, man har Grund til ut anläge for Nordiiavet. Man vil i

det Folgende faae at see, at de, med nogle Modificalioner, i

del Hele taget virkelig svare til disse.

Jeor gaaer nu over til en kortfattet Skildring af de fire

överste Dybderegioner ved Triest, hvori jeg ikke vil anföre

andre Dyr end dem, jeg selv har iagltaget der. De med

*) Det er fremfor alt Söbiuiflens Besliaffenhed (om klippefuld, afSmaa-

steen eller Skjæl bestaaende, sandig, leeret, dyiidet, bevoxen med

Planter eller nögen) det her lionimer an paa. Hvor saaledes en

vis Art af denne strækker sig fra en vis Region op i en ovenfor

eller ned i en lavere beliggende, der drager den som oftest hiin

Regions eiendommelige Dyr saa langt op eller ned med sig, som

disse kunne udholde at leve der. Saaledes skulle f. Ex. Terebra-

tuler, efter Hr. Asbjörnsens Beretning, paa enkelte Steder i Chri-

stianiafjorden forekomme paa et langt ringere Dyb, end det her ved

Kysten normale af 20—30 Favne.

YH. 4. Z
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en Stjerne ^ beteg^nede Arier ere fælles baade for Middel-

havet og Nordhavet.

Forste Region.

Udstrækning fra til 2 Favne. Denne Region (Lilto-

ralzonen) lader sig, som Audouin, Ed vizards og jeg have paa-

viist, dele i flere underordnede Bælter:

1) Ovenover Havets Niveau og udsatle for Luftens

Indvirkning findes paa Klipper og Slene Liltorina neritoides*

(Turbo) L., som horer til de cosmopolitiske Species og skal,

efter Forbes, have en Udbredelse ligefra Tristan d'Acuna

indtil Norges sydlige Kyst. Den forekommer her i Mængde

1—2 Fod over Soens Speil, og synes aldrig at stige ned

under delte, men kun af og til at blive ved Bölgeslaget be-

sprængt med Sövand. Den sad allid fasthæflet indeni en

rundagtig Fordybning, som den synes selv at danne sig i

den Kalksteen, hvoraf Strandklipperne ved Triest bestaae, og

hvorfra den kun med Möie kan pilles ud. — Endvidere paa

samme Sleder Mytilus minimus Poli familieviis tæt sammen

siddende eller hobeviis pakkede paa hverandre ligesom My-

tilus edulis i Nordhavet.

Mellom og under Slene i Stranden, hvilke beskylles i

Flodtiden, forekommer Gammarus locusta* Mont. lalrig som i

Nordhavet, hvor den findes ligelil Nordcap, ja endog til Grön-

land, hvorfra jeg har Exemplarer, der langt overgaae de

norske i Slörrelse. — Ligesaa under Slrandslene i stor Mængde

den som en Kugle sig sammenrullende Sphæroma serratum

(Oniscus) Fabr., saml don lille Jæra* Cformodenllig J, albi-

frons Leach), som er almindelig i Nordhavet, men hidlil ikke

er iagltagel i Middelhavet. — Endelig ogsaa sammesteds af

og til Grapsus varius Latr., som, na ar Slenene, mellem hvilke

den f-kjuler sig, löfles op, lober bort med stor Hurtighed,
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saml Carcinus inænas* (Cancer) L. , her dog mindre hyppig

end i Nordhavet.

2) Tæl under Soens Speil findes talrige og borende i

Sand: Lucina laclea Lamk. — Venus decussala L. — Solen

siliqva L. — Cardium edule* L. — C. tuberculatum L. —
Trigonella piperala CScrobicularia) Phil., som her er almin-

delig CPhilippi fandl den kun i enkelte Skaller ved Neapel)

og er ganske forskjellig fra Nordens Ï. plana da Cosi., med

hvilken Loven urigligen identificerer den.

Paa Klipper og Stene: Fissurella costaria Desh., en slor

og characleristisk Middelhavs-Form — Palelhi sculellaris Lan»k.

— Haliotis tuberculata L. — Trochus adriaticus Phil. — Ï.

fragarioides Olonodonta) Lamk. — Murex trunculus L. —
PoUia pusio (Buccinum) L. — Her forekomme ogsaa lalrige

Actinia rubra* Auet. (A. mesenibryanlhemum Rapp) og Echinus

lividus Lamk., den for denne Region characterisliske Echino-

derm, som kun ved dens længere og tyndere, allid mörkviolet

farvede Pigge skiller sig fra vor nordiske E. droebachiensis

Müll. —
Forskjellige Nudibranchier krybc om mellem Algerne her

saavelsom i den folgende Region: den anseelige Doris lim-

bala Cuv. — D. grandiflora Rapp, som jeg ogsaa med Philippi

kun holder for en Varielel af D. limbala — en liden graa-

hvid Æolis med flaskeformige Gjeller — og fremfor alle Kjæm-

pen blandl Nudibranchierne, den skjönne, for Middelhavet

characlerisliske Thelys loporina L.

3) I den lavere Deel af denne Region begynder paa

sandig og dyndet Grund Zoslera-Bællel, der slrækker sig

langt ned i Dybet. Her findes den kjæmpemæssigePinna mu-

ricala Poli slikkende i Dyndel. Paa Zostera leve forskjellige

Arier af Rissoa: R. venlricosa Desm. — R. Ehrenbergii Phil.

— R. Montagui Payr. Pan Klippegrund hyppig: Area Noæ
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L , i Hulinger i dennes og andre Bivalvlers Skaller eller mal-

iern Algerödder den lille Saxicava arctica* (^lya) L. — frem-

deles Oslrea crislata Born, oflesl kun med Toppen (apex) af

Underskallen fastvoxen lil Stene eller lomme Conchylier —
Fissurella costaria Desh. — Murex Irunculus L.

Her og i den folgende Region leve paa stenig Grund

forskjellige Cephalopoder, af hvilke flere ogsaa sværme vidi

om i den aabne So: Octopus vulgaris*^ Lamk. — Eiedone

moschala (Octopus) Laink. — Loligo vulgaris* Lamk. — L,

subulala* Lamk. — Sepia officinalis* L. — Sepiola Rondeleli*

Leach.

Af Polyper fandtes her Cladocora cæspitosa (Caryophyllia)

Lamk. dog uden Dyr, Fluslra coriacea Esper og flere Arter

Lepralia paa Skjæl dec. Paa Stene, Skjæl dre. sidde lalrige

Serpuler fast. Serpula echinata* Gmel. — S. aspera Phil. —
Pomatoceros tricuspis* Phil. (Serpula Iriqvelra L., Müll.) —
Eupomalus uncinatus Phil. — Spirorbis cornu arietis Phil.

Endelig forekommer her talrige Crustaceer: Palemon

sqvilla Fabr. — P. antennarius Edw. — Crangon vulgaris

Fabr., som hidtil ikke er funden i den Middelhavske Region

(M. Edwards anförer ilen ikke der i hans carcinologiske Ta-

beller, Annales des Sciences nal. 1838 Vol. 10 p. 163) —
Sicyonia sculpta Edw. — Gebia litloralis Desm. — Porcellana

longicornis (Cancer) Penn. — 2 Arter Tanais — Praniza

spec. —
2den Region.

Udslrækning fra 2 lil 10 Favne. Den i denne Region

(Larninariaregionen i Norden) almindeligsle Grund er sandet

eller dyndet og paa store Strækninger bevoxen med Zoslera (Z.

oceanica), der danner ligesom grönne Enge belivede af en

Mængde Dyr. Den lille Fisk Hippocan»pus bn^virostris Cuv.

er her ydcrsl almindelig og faaes jænnligen op i Skraben.
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Characteristisk for denne Region er af Mollusker fornen>nielig

Cerilhintn vuli^atum Bru^. , som her lever i uhyre Mængde,

samt Trochus canaliculalus (Monodonla) Larnk. , der neppe

er mindre lalrigr, ligesom og Nassa reticulata* (BuccinunO

L. (afvigende fra vor nordiske Form ved fladere Vendinger,

længere Spira og færre Ribber). — Hyppige ere ogsaa Ceri-

Ihium reticulalum* da C. (C. lima Brug.), her af betydeligere

Slorrelse og Tykkelse og med fladere Vendinger end i Nord-

havet — Murex trunculus L. — Lucina lactea Lamk. — Os-

trea crislata Born — Anomia polymorpha Phil. — Venus

aurea* Gmel. — Her oplræde först i talrig Mængde de char-

acleristiske Mollusker: Murex brandaris F. — Akera bullata*"

Müll, (denne nordiske Art nævnes ikke af Philippi blandt

Italiens Mollusker; ikkun Forbes omtaler at have fundet döde

Exemplarer af den i Ægeerhavet meget sjeldent paa 20 Fav-

nes Dyb) — Modiola barbata Lamk. — Af og til forekonnne

Trochus rugosus CT"i*l'^>) L- Fusus syracusanus (Murex) L.

— Nassa incrassala* (Buccinum) Ström (Bucc. Ascanias Phil.)

— Cerithium pygmæum Phil. sjelden. — Besynderlig charac-

leristisk for denne Region er Echinus microtuberculalus Blainv.

(en Art, som staaer overordentlig nær ved E. miliaris Leske

(E. virens Düb. & Kor.), men dog er distinct, som i usigelig

Mængde beliver Zostera-Engene.

Her sadvelsom i den folgende Region forekomme ikke

sjeldent forskjellige Hololhurier: H. lubulosa Tiedem. — 3

Arter Cucumaria, hvilke det er vanskeligt at henföre til nogen

af de mest meget ufuldstændigt af delle Chiaje og Grube be-

skrevne Arter, men som alle ere forskjellige fra vore nordiske

(den störste af dem ligner i ydre Udseende C. frondosa

Gunn., men 2de af dens Tentakler ere meget kortere end de

8 andre, ogsaa ere Kalkpartiklerne i Huden meget afvigende

og eiendonmielige; den anden turde maaskee være C. dolio-
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luiii (1. CIliaje, den Iredie maaskee C. cucumis d. Ch.}. —
Synapla digitala (Holollniria) Mont, begynder her at vise s\g,

men bliver dog först hyppig- i den folgende Region.

Paa Skallen af Murex brandaris mod det levende Dyr i

finder man meget hyppig Actinia elToeta Rapp. En Art

Lepralia er yderst almindelig paa Conchylier. Af Annelider

forekommer i Dyndet meget almindelig en Art Siphonostoma

(maaskee S. uncinala Edw.?), som staaer nær ved vor nor-

diske S. vaginiferum H. Ralhke, men har langt talrigere Gjel-

letraade, nemlig 40—50 i' hvert af de 2de Partier eller Qvasle,

og 3 i Enden krogede Börsler i den nederste Fodfinne —
saml Terebella cirrata* (Amphitrite) Müll.

Af Crustaceer er her Portunus Rondelelii'''^ Risso almin-

delig — ligesaa Pagurus angulalus Risso, sjeldnere P. macu-

latus Risso, hegge i tomme Conchylier — af og til Pilumnus

hirtellus (Cancer) Penn. og Cymodocea Lamarchii Leach.

Pen mest characteristiske Krebs for denne Region er dog

Maia verrucosa Edw., som her er almindelig; sjeldnere er

M. sqvinado, den störste her forekommende Krabbe (Cépha-

lothorax var hos et Exemplar 4^" langt).

3die Region.

Denne Region, som slrækker sig fra 10 til 20 Favne,

hvor Grunden snart er sandig eller dyndel, snart kiesig eller

belagt med Smaasteen, og hvor Zostera-Engene, som endnu

hyppigen indlage dens övre, begynde al forsvinde henimod

dens iKMlre Deel, frembyder efter Forbes ikkun faa Sære-

genheder, hvorfor han betragler den som et Overgangsbælte.

Af Mollusker forekomtne her mest AcephaliM*: Lucina

laetea Latnk. — Syndosmya alba* (Maclra) Wood — S. pris-

matica* (Ligula) Mont. — Corbula gibba* (Tellina) Olivi —
Telliiia pulchella Lamk. — Venus verrucosa L. — V. rudis
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Poli — V. Cyriili Phil. — Cardium exig^uuin Gm. — Modiola

barbata Laink. — Pecten griseus Laink. Q-l\ siilcalus Lamk.,

non Älüll.) — P. varias* (Ostrea) L. — Anomia polymorpha

Pbil. —
Af Gasleropoder: Turrilella ungulina* (Turbo) L. (-I'-

communis Risso) — Cerilhium rrticulalum* da C. — Nalica

pulchella* Risso — Aporrhais pes pclicani--- (Strombus) L.,

som er s'.örre, Læbens forste og Ircdie Finger længere og

spidserc, og Indsniltet mellem den forreste og anden Finger

meget dybere, end hos vor nordiske Form.

Den for denne Region characterisliske Echinoderm er

Synapta digitala (Holothuria) Mont., som er yderst almindelig

paa dyndet Grund, saa at man ofle faaer op i Skraben hele

Klumper af flere om hverandre slyngede Dyr af denne Art,

hvis Hud overall klæber fast ved Fingrene, naar man rörer

ved dem.

Annelider forekomme her ikke sjeldent i Dyndet: Nereis

fucala Sav. — Glycera Rouxii Aud. & Edw. — Psanmiate

eller Castalia spee. — Lumbrinereis spee. — Af Crustaceer

træffes her Inachus scorpio^ Fabr., og den characterisliske

Middelhavsform Dorippe lanala Bosc.

4de Region.

Udstrækning fra 20 lil 35 Favne. Grunden er her over-

alt ved Triest dyndet.

Af Mollusker forekommer her: Corbula gibba^* (Tellina)

Olivi — Syndosmya alba* (Maclra) Wood — Solen coarcta-

lus* L. — Nucula sulcata* Bronn — N. pella (Area) L.

(-N. emargiiiata Lamk.) — Modiolaria marinorata*^ Forb. i

Hylsteret af Ascidier — Peclen varius* (Ostrea) L. — P.

opercnlaris* (Oslrea) L. — Aporrhais pes pelicani* (Slrom-

bus) L. — Cerilhium reliculalum* da C. — Hyppige og char-
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aclerisliske for denne Region ere Philine qvadriparlila* Ascan.

(-Biillæa aperla Lanik.) og Denlalium denlalis L.

Af Tunicata Ondes herPhallusia mamillala (Ascidia) Cuv.

og Cynthia uucrocosuius (Ascidia) Cuv.

Characlerisliske Ecliinodernier for denne Region ere Aleclo

puropæa Leach (Comatula medilerranea Lamk.), som her er

temmelig hyppig, og Schizaster canaliferiis (Spatangus) Lamk.,

sotn her synes at repræsentere vor nordiske meget lignende,

endskjönt generisk forskjellige Tripylus fragilis CBrissus)

Dül). & Kor., og ligeledes er almindelig.

Paa Astcrider synes denne Region al være rig. De

hyppigste ere Astropecten penlacanthus Müll. & Trosch. (i

hvis Bugfurer melleni Tenlaklerne man hyppig træfler Polynoe

aslericola della Chiaje, som iövrigt udentvivl er generisk for

skjellig fra Polynoe) og A. bispinosus M. T.; sjeldnere ere

A. platyacanthiis M. T. og A. aurantiacus M. T., den störste

afMiddelhavels Asterider (11 — 13" i Diameter). — Ophiothrix

fragilis* finde«; her langt hyppigere end i Nordhavet, mindre

almindelig Ophiolepis ciliala*-- M. T., sjelden 0. filiformis M.

T., som hidtil ikke er funden i Middelhavet.

Af Crustaceer forekomme i denne Region den for Mid-

delhavet characterisliske Sqvilla mantis Fabr. i Mængde, og

den besynderlige Dromia vulgaris Edw., samt paa lorskjelligc

Fiske Anilocra mediterranea Leach.

Den foregaaende Skildring af Fordelingen i Dybden af

de vislnok ikke ret mange observeredtî Dyr giver vel kun

el ufuldstændigt Billede af Adrialerhavels Fauna, men sætler

os dog allerede i Stand til at kunne anstille en Sammenlig-

ning med samme i Nordhavets Germaniske Region Cvi ude-

lukker her af Belraglningen den Arctiske). Vi xlUc da vel
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i det Hele lao^et finde mange Liorheder, men oofsaa talrige

Forskjelliglieder og Modificationer. For nöiere at oplyse disse,

vil jeg, da en saadan endnu savnes, her give en mere ud-

förlig Fren»slilling af Nordhavets fire överste Dybderegioner,

og i denne opföre Fleerlallet af de deri forekommende Dyr,

saavidt vi hidlil kjende dem. Forlrinsviis tåges her Hensyn

til Molluskerne, hvis Arter i de forskjellige Haves Faunaer

ere blevne mest undersögle, og som derfor for Tiden bedst

egne sig til Sammenligning. De med en Stjerne* betegnede

Arter ere fælles for Nordhavet og Middelhavet.

Forövrigl er jeg langt fra at ansee den folgende Frem-

stilling, som er det förste Forsög i denne vanskelige Sag og

kun heroer paa min individuelle Erfaring ved den Bergenske

Kyst, for et saa fuldkommet Billede af Naturen, at jo deri

for Fremtiden skulde være Meget at rette og modificere eller

foie til.

Iste Region (Littoralzonen).

Udstrækning fra höieste Flod indtil laveste Ebbe. Den

svarer til Adriaterhavets Iste Region, og blottes hos os for

störste Delen ved almindelig Ebbe.

Ved höieste Flodmærke findes her paa Klipper og Stene

Littorina grönlnndica Moller (formodentlig= L. rudis CTurbo)

Mont.) og L. lillorea (Turbo) L. ; derunder Balanernes hvide

Bælte (Balanus balanoides (Lepas) L.), mellem og nedenfor

disse Purpura lapillus (Buccinum) L., Patella vulgala L., Lit-

torina obtusata (Turbo) L., Mylilus edulis L. Her sees hyp-

pig Asleracanlhion rubens* M. T. Under St«"ne: Gammarus

locusta* Mont., Amphiloe podoceroides H. Ralhke, Jæra (for-

modentlig J. albifrons Lench), Carcinus mænas* (Cancer) L.,

Nereis pelagica L., Cirratulus borealis Lamk., Rissoa striata*

(Turbo) Ad., Lumbricilli. — Paa de forskjellige her voxende

Z 2
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Fucus-Arter leve mang-e Zoophyler: Coryna sqvamala (Hydra)

Müll. — Syncoryna ramosa (Stipula) Sars — S. Sarsii Loven

sjelden — Serlularia pumila L. — Sarcochilum dolyoum Hass.

— Bowerbanksia inibricala Johnst. — Farrella repens Farrc.

— Spirorbis nauliloides* Lamk. (Serpula spirorbis Müll.)

findes i talrig Mængde paa Fucoiderno, paa hvilke Idolea

Iricuspidala* Desm. og-saa er hyppig; Klipper og Slene ere

ofte bedækkede af Pomatoceros tricuspis* Phil. (Serpula tri-

qvetra L.) og Spirorbis granulata (Serpula) L. — Paa Skjær

ude ved det aabne Hav forekommer paa Fucus den skjönnc

himmelblaa Analifa cygnea (Lepas) Spengler.

I den laveste Deel af denne Region findes paa Klipper

og Slene: Lottia testudinalis (Patella) Müll. — Tritonium un-

datum (Buccinum) L. — Actinia rubra* auet. (A. mesem-

bryanlhemum Rapp) — A. coriacea Cuv. i Klipperidser —
Lucernaria cyathiformis Sars sjelden.

I Strandhuller mellem Alger: Cyaminm minutum (Venus)

0. Fabr. — Skenea planorbis (Turbo) Fabr. — Pontolimax

niger (Limapontia) Johnst. — Lacuna pallidula (Nerita) da

C. — Paludinella ulvæ (Turbo) Penn. — Rissoa vitata (Turbo)

Don. — Amphicora Fabricii (Sabella) Blainv. Tubularia slel-

laris Fabr.) — Lumbricilli — Lucernaria awricula L Rathke

sjelden — Idotea pelagica Leach. — Sammesteds mellem

Rödderne af Corallina ofTicinalis Modiolaria discors (Myti-

lus) L. -
Borende i Træstokke: Teredo norvegica Spengler, og

Limnoria terebrans Leach. — Der, hvor Grunden er sandig,

finder man nedgravne i Sandet niange Acephaler og Anneli-

der, hvilke dog egentlig mere tilhöre den folgende Region,

og derfor ville blive opregnede der.

2d en Region (Lam inariazonen).

Udstrækning: fra laveste Ebbemaal indlil 10 Favnes Dyb.
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Hor vo\e paa slenig^ Grund de mæglipre Laminarier, der

ere at li^ne iikhI Landels Skove, og som ere belivede af en

stor Mængde Dyr af de niaiigroldigste Former og hyppig af

meget livlige Farver.

Saaledes af Anlhozoa: Laomedea geniculala (Serlularia)

Müll. — L. gelatinosa (Sertularia) Pallas — Sertularia poly-

zonias L. — S. pumila L. — S. nigosa L. -- Tubularia

larynx Ellis — Eudendrium ramosum (Tubularia) Ellis —
Lucernaria qvadricornis Müll. — L. auricula I. Ralhke sjel-

den — L. cyalhiformis Sårs paa Stene, udsalle for stærk

Sögang, sjelden.

Af Bryozoa: Cellularia reptans L. — C. scruposa Eli.

— Crisia oburnea (Serlularia) L. — C. geniculata M. Edw.

— Membranipora pilosa (Flustra) L. — M. membranacea

CFlustra) Müll, mest paa Slene og Skjæl — Flustra mem-

branacea L. — Lepralia annulala (Cellepora) Fabr. — L.

hyalina (Cellepora) L. — L. ciliata (Cellepora) L. — L.

coccinea (Bellepora) Abildg. — Tubulipora serpens* L. — T.

patina Lamk. — T. hispida (Discopora) Flem. — Alcyonidium

Iiispidum (Flustra) Fabr. — Cycloum papillosum Hass. —
Pedicellina nutans Dalyell er hyppig paa flere af disse Bryozoer,

paa hvilke saavelsom paa forskjellige Alger ogsaa findes Val-

keria cuscuta (Sertularia) Müll.

Paa större Laminariaslammer saavelsom paa steilt ned-

gaaende Klipper og paa Slene er Lobularia cydonium (AI-

cyonium) Müll, faslhæftet; her ogsaa, især ude ved Havet

tallig, den slore mangfoldig farvede Actinia plumosa Müll.,

iiisl og her enkellviis den lille Gonaclinia proliféra (Actinia)

Sårs. —
Af Echinodermer leve paa Laminarierne og den slenige

Grund mellem dem: Echinaster oculalus* M. T. (Aslerias

sansvinolenlus Müll. = E. Sarsii M. T.) — Asteracanlhioa
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glrtcialis* M. T. — A. ÄlüIIeri Sars - A. rubens* M. T. —
Slichaslcr rosrus M. T. — Solaster endrca M. T. — Echinus

escultMilus L. CE. sphæra Müll.) — E. miliaris Leske (E. virens

Dyb. & Kor.) — paa Laniinariernes Stammer o^ mellem deres

Rodder Ophiolepis scolopendrica M. T. og Cucumaria laclea

COcnns) Forb.

Talritre Gasferopoifer krybe om paa Laminariernes Löv:

Trochus cinerarius L. — T. zizyphinus* L. — Margarita

helicina (Trochus) Fabr. — M. undulata Sow. — Lacuna so-

lidula Lovén — L. divaricala (Turbo) Fabr. — Cypræa eu-

ropæa* Mont. — Rissoa interrupla (Turbo) Ad. — R. pori-

fera Lovén — R. parva (Turbo) da C. — R. rurihil)ris (Al-

vania) Leach og R. Sarsii Lovén sjeldnere — Velulina ha-

lioloidea (Helix) Fabr. — Lamellaria latens (Bulla) Ström —
Patella pellucida L. — Amphisphyra globosa Lovén sjelden.

— Paa Slammerne og mellem Rödderne samt paa Stene og

Skjæl. Chiton einerens L. — C. fascicularis* L. — C. ruber

L. — C. lævis Penn. — C. marginatus Penn. — C. corallinus*

Risse sjeldnere. — Endvidere mangfoldige Nudibranchier, de

mest characterisliske Dyr for denne Region: Dendronolus

arborescens (Doris) Müll. — Tritonia plebeia Johnst. og T.

Hombergii Cuv. sjelden — Doto coronala (Doris) Gm. —
Æolis branchialis (Doris) Müll. — Æ. auriculata Müll. — Æ.

papillose (Limax) L. — Tergipes lacinulatus (Doris) Gm. —
T. fustifer Lovén — Triopa claviger (Doris) Müll. — Polycera

cornuta (Doris) Abildg. — P. dubia Sars — Doris muricata

Mull. — D. lubcrculata* Cuv. — D. obvelata Müll. D.

tomentosa^ Cuv, — Aplysia punctata* Cuv. (A. guttata Sars)

— Actæon minulum Sars.

Spirialis stenogyra (Scæa) Phil. sees stundom svommende

lalrig omkring tæl under Soens Speil, lig(\som ogsaa sjeldent

iWn besynderlige Tomopteris onisciformis Esch.
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Af Acephaler fiiules litM* Modiola vuloaris Flem. faslhæf-

tet til Slene &c. og paa LaininariiM': Auoniia sqvamula L. —
A. aculcala Müll. — Frelon ligrinus Müll. — P. sirialus

Müll. — niellem deres RöddtT Saxicava rugosa (Mylilus) L. —
Paa Laniinarierrie forekoinme ogsaa vn Mængde Tunicala

faslliæHede: Phallusia intcslinalis* (Ascidia) L. — P. scabra

<Ascidia) Müll. — P. asporsa CAscidia) Myll. — P. venosa

(Asc.) Müll. — P. parallelograniina (Ase.) Müll. — Cynthia

eehinala (Ascidia) Müll. — C. monoceros Möller — Clavelina

lepadiforniis (Ascidia) Müll. — ligelcdes mange saminensalle

Ascidier af Slffgferne Botryllus, Botrylloides, Aniaroucium,

Dideriinum, hvis Arier endnu langtfra ikke ere noiagligen

besleinle.

Hvor Grunden i denne Region er sandig, findes överst

oppe ved Stranden, saa at man i Ebbeliden ofle kan med

Spaden oplage dem, mange Acephaler nedgravne i Sandet:

Mya arenaria L' — M. truncala L. — Cardium edule* L. —
Pholas crispala L. — længere nede Trigonella plana da C.

— Solen ensis'" L. — Tellina solidula Pult. — Venus pullaslra

Mont. — V. aurea* Gm. — Her leve ligeledes i Sand og

Dynd, saa at man ved de slærke Ebber kan opgrave dem

ved Spaden, en Mængde Annelider: Arenieola pisealorum*

Lamk. — A. Boeckii H. Ralhke sjelden — Nerine foliosa

Sårs, Spio eonocephalus Johnsl.? — Spioneresis eæca Sårs

— Ophelia limacina (Ammolrypane) H. Ralhke — 0. mamil-

lata Orst. — Scoloplos armiger (Nereis) Müll. ~ Nephlys

borealis Orst. — N. eæea CNeieis) Fabr. sjelden -— Scali-

bregma roseum (Oligobranehus) Sårs sjelden — Eleone flava

(Nereis) Fabr.? sjelden — Goniada maculala Örsl. og No-

tomastns lalericeus Sårs sjeldne — paa dyndede Sleder Sipho-

no>loma vaginiferum II. Ralhke og S. plumosum (Ampliitrile)

Müll. — samt Priapulus candatus Lamk. sjelden.
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Paa saiulior og dyndct Grund voxe hyppig her, ligesoin

i Adriaterhavet, fra Stranden af og nedad til 8—10 Favnes

Dyb, Zoslera marina, dannende grunne Enge ligesom Landets,

hvorpaa leve: Rissoa nienibranacea (Purbo) Ad. — Cerilhiuni

reticulatuni* da C, som dog ogsaa forekommer paa Lamina-

rier og andre Alger — Akera bullala* Müll. — Æolis pa-

pulosa (Limax) L. — Goniodoris nodosa (Doris) Mont. —
Aetinia viduata Müll. — Phallusia intestinalis (Ascidia) L. —
Paa Grunden melhm Zostera ere her Eehinus dröbachiensis

Mull. og Ophiocoma nigra M. P. almindelig, hist og her Synapta

inhærens (Holothuria) Müll., og mest paa stenig eller Skjæl-

bund den störste af vore Hololhurier Cucumaria frondosa

(Holothuria) Gunn.; af Mollusker: Nassa reticulata*^ CBucci-

num) L. og N. incrassata*"' (Buccinum) Ström.

Her findes ogsaa hist og her Banker af Ostrea edulis

L,, paa og mellem hvilke forekomme Cynthia monoceros Möller,

og andre Ascidier, samt Lotlia virginea (Patella) Müll, og

Pilidium cæcum (Patella) Müll.; endvidere Modiola vulgaris

Flem., og talrige Annelider, saasom Nereis pelagica L. — N.

arctica (Heteronereis) Örst. — N. paradoxa (Heleronereis)

Örst. og N. virens Sårs sjelden — N. assimilis (Heteronereis)

Örst. — Phyllodoce mucosa Örst. — Eulalia viridis (Nereis)

Mull. — Syllis armillaris (Nereis) Müll. — S. proliféra (Nereis)

Müll, sjelden — Castalia punctata (Nereis) Müll. — Lycastis

incisa (Nereis) Fabr.? — Polynoe punctata (Aphrodila) Müll.

— P. cirrata (Aphrodila) Fabr. — Terebellides Stroemii Sars.

— Mellem Laminariarödder lever den ofle et Par Alen lange

og kun lidt mere end 1 Linie tykke Nemertcs striata H. Ralhke

(Ascaris longissima Gunn.), og paa deres Slammer samt paa

Klipper og Slene dere Serpuler: Pomatoceros tricuspis* Phil.

(Serpula lri(|velra L.) — Eupomalus vermicularis (Serpula)

Müll, — samt Balanus sulcatus Lamk. og Ochlhosia Slroemii*
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(Lepas) Älüll. — Paa Laminarier og andre Alger fæste Nereis

zostericola Örsl. og N. fucicola (Ileteronereis) Örst. deres

Imdaglige Ror, hvori de skjule sig, og i Skaller af Ostrea

edulis og andre Skjæl bore Cirralulus concharuin-' (Dode-

caceria) Örst. og Leucodorum cilialum Johnst. sig slyngede

Gange.

Af Crustaceer forekomme her: Porlunus plicatus* Risso

— F. Rondeletii* Risso — P. marmorens* Leaeh — Platy-

carcinus pagurus* CCanccr) L. Pagurus bernhardus CCancer)

L. — Hyas araneus Leach. — H. coarclatus Leach — Ho-

marus vulgaris"""^ Edw., som dog ofte gaaer langt dybere ned

— mange Arter Hippoiyle — Pandalus annulicornis Leach —
Crangon vulgaris* Fabr. — Mysis flexuosus (Cancer Müll. —
Thysanopoda inermis Kröyer?, som dog er sjelden i denne

Region — Calanus hyperboreus Kr. ofte svömmende i stor

Mængde tæt under Soens Speil.

Paa Laminarierne leve: Idotea tricuspidala*-" Desm. — 1.

emarginala* Fabr. — Asellus spee. — Caprella lobata (Sqvilla)

Müll. — Leptomera pedata Abildg. og Munna Boeckii Kr.

sjeldnere — Gammarus Sabinii Leach — Podocerus capillalus

II. Ralhke — P. calcaralus H. Ralhke — Ainphiloe albomacu-

lala Kr. — samt forskjellige Pycnogonider: Pycnogonum

lillorale (Phalangium) Ström, ogsaa hyppig paa Stene ved

Stranden — Nymphon grossipes Fabr., sjelden her, men al-

mindelig i den 4de Region — Phoxichilus spinosus CPI'^^lf^n-

gium) Moni. — Phoxichilidium femoratum (Nymphon) L Ralhke.

— 2 Arier Metoeciis forekomme hyppig paa Acalepher.

3die Region.

Udslrækning: fra 10 indlil 20 Favnes Dyb.

Paa den mest sandige eller dyndede Grund i denne Re-

gion, hvis överste Deel sliger op i den foregaaende og saa-



384 M. Sårs

lodes gaaer i Eol nifd dot Sand, dcrpaa enkelte Ströor sti-

ver nod fra Littoralzonen af, lever en betydelig Dcel af vört

Havs Acephalcr.

Hor saavelsom i don nederste Deol af don foregaaende

Region forokonmie: Thracia phaseolina* (Ampsidesma) Lanik.

— Ï. venlricosa Phil.? sjelden — T. distorta (Mya) Mont, i

Hulinger, ofle niolloin Laminariarödder — T. prætenuis (Mya)

Pult. — Psannnobia feroonsis* (Tollina) Gm. — P. vesper-

tina* (Solon) Gnu — P. tollinella Lamk. — Tollina lata Gm.

— T^ tenuis* da C. — T. pygmæa Phil. — Venus slriatula

da C. — V. fasciala* da C. — V. ovata* Penn. — V. virago

Loven — Artemis exolota'-* (Vt'""^) L. — Lucina boroalis*

(Venus) L. — Cardium norvogicum Spengl. — Mactra sub-

truncata Mont. — Xylophaga dorsalis Turl. borende i gam-

melt Træ.

Dybere findes: Cyprina islandica (Venus) L., paa hvis

Kröp, ligesom ogsaa hos Pholas crispala, hyppig trætFos den

store Parasit Malacobdella grossa (Hirudo) Müll. — Mactra

elliplica Brown — Solen pellucidus Penn. — Lyonsia nor-

vegica (Mya) Chomn. — Corbula gibba* (Tollina) Olivi —
Syndosmya nitida (Mya) Müll. — Monlacuta substriata (Ligula)

Mont. paa Piggene af Spalangus purpureus — Venus ovata*

Ponn. — V. undata Ponn. — Lucina spinifora* (Venus) MonL

— Cardium ochinalum* L. — C. suecicum Reeve -- C. no-

dosum Mont. — C. pygmæum Don. sjoldon — A.xinus flox-

uosus* (Tollina) Mont. — Nucula nucleus (Area) L. — Leda

caudala Don.

Hvor Grunden er stonig eller paa SUjælbund findos i

hol(^ donne Region: Cardium fascialum Moni. — Aslarto dan-

monionsis (Vonus) Moni. — A. scolica (Venus) Mal. & Rack.

— A. somisulcala (Crassina) Leach — A. striata (Nicania)

Loach — Modiola vulgaris Flom. — Modiolaria ntarmorala*
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Forb. i Hyl.slerel af Phallusia nicnlula — Saxicava arclica^''"

CM y a) L.

M('i>l characlnrislisk for drnnc Region vr Forekomsten

af tallige Monoinyarier, især i dens nedre Deel: Lima liians*

(0>lrea) Gm. og L. Loseombii Leaeh, hvilke begge danne

sig Boliger eller lieder af Sand og SKjælfragmenler, som de

læste sammen ved Byssustraade, den l'orale gj<'rne i tomme

Skjæl — Peelen maximus (Ostrea) L. — P. opercularis*

(Ostrea) L. — P. varius* (Oslrea) L. — P. seplem radiatus*

Müll. — P. dislortus da C. fastvoxen med den höire Skal i

lomme Skjæl — P. tigrinus Müll. — P. striatus Müll. — P.

furlivus Loven — Anemia sqvamula L. — A. aculeata Müll.

— A. palelliformis L.

Af Gasteropoder forekomme folgende: Lottia virginea

(Patella) Müll. — Pilidium cæcum (Patella) Müll. — P. fulvum

(Patella) Müll. — Rimula noachina (Palella) L. — Emarginula

reticulata Sow. (Patella fissura Müll.) — ïurritella ungulina*

(Turbo) L. — Trochus millegranus'-* Phil. — Natica pulchella*

Risso — jN. Montagui Forb. — Eulima nitida* (Melania)

Lamk. — E. subulala* (Turbo) Don. sjelden — Scalaria

clathrus* (Turbo) L. sjelden — Aporrhais pes pelicani^

(Slrombus) L. — Cypræa europæa* Mont. — Velulina ha-

liotoidea (llelix) Fabr. — V. plicalilis (Bulla) Müll, sjelden

— Nassa incrassata* (Buccinum) Ström — Tritonium unda-

tum (Buccinuin) L. — T. harpularium (Fusus) Couth. (= P.

roseum Sars) sjelden — Philine obseura Sars sjelden — Chi-

ton albus L. — C. einerens L. — C. ruber L. — C. lævis

Penn. — C. marginatus Penn.

Phallusia conchilega (Ascidia) Müll, er her almindelig.

Af Echinodermer findes her: Astropecten Mülleri M. T.

— Astrogonium granuläre M. T. — Ophiolepis ciliata* M. T.

— 0. scolopendrica M. T. — Ophiolhrix fragilis M. T. ikke

VIL 4. Æ
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alinindclig- — Amphidctus ovatus (Spatangus) Leske — A.

cordafiis* CEchinus) Pcnn — Spatangus purpureus Müll. —
Echinocyamus pusillus* CSpatangus) Müll. — Hololhuria in-

testinalis Ascan. — Cucumaria frondosa (Hololhuria) Gunn.

Cuvieria phantapus (llololhuria) L. sjelden.

Af Zoophyter: Hydraclinia carnea (Podocoryna) Sars

paa tomme Conchylier beboede af en Pagurus bernhardus —
Adamsia palliata* Forb. CAclinia carciniopados OUo) ligesaa

under samme Forholde, sjelden — Gonactinia proliféra (Aelinia)

Sars mellem Skjæl écc. — Corymorpha nutans Sars i Sand,

sjelden.

Af Annelider: Amphilrile auricoma Müll. — Terebella

cirrata'"* (Amphilrile) Müll. — Terebellides Slroemii Sars —
Sabella pavonina Sav. (Amphilrile penicillus Müll) — Si-

phonostoma (Amphilrile) Müll. — S. vaginiferum H. Rathke —
Clymene Müller) Sars — Glycera alba (INereis) Müll. — Nephlys

borealis Örst. — N. longosetosa Örst. sjelden — Notophyllurn

foliosum (Phyllodoce) Sars — Onuphis conchylega Sars —
0. lubicola* (Nereis) Müll. — Lumbrinereis fragilis (Lum-

bricus) Müll. — Polynoe cirrata (Aphrodita) Fabr. — P.

gelatinosa Sars. — Af Cruslaceer forekomme i denne Region

hyppig Galalhea sqvamifera Leach, paa hvilken ofte findes en

Bopyrus (maaskee B. Galalheæ Thompson?) under Cepha-

lolhorax, hvor den frenibringer en stor rund Bugle ligesom

B. sqvillarum Lalr. hos Palemon serratus — G. slrigosa*

Fabr. — G. rugosa Fabr. — Pagurus bernhardus- (Cancer)

L. — P. Prideauxii Leach — P. pubescens Kr. — Slenorhyn-

chus phalaiigium*"- Leach — Inachus scorpio-' Fabr. — Piri-

niela denliculala^ (Cancer) Mont. sjelden — Ampelisca spee.

— Anonyx Vahlii Kr. og Uere Anonyx-Arter.

4de Region (Cora 11 in ernes Region).

Udblrækning: fra 20 indlil 10—50 Favnes Dyb.
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Characteristiske for denne Region ere de saakaldte Co-

ralliner eller mindre Coraldyr. Disse ofte yderst elegante

Fonner af Polypcolonier voxe her paa stenig Grund i stor

Mængde, saavel Anlhozoa som Bryozoa.

Af de förste: Tubularia indivisa L., EUis — T. larynx

Ellis — Eudendrium ramosum (Tubularia) Ellis — Serlularia

abietina L. — S. fallax Johnst. — S. filicula Ellis — ïhuiaria

thuia CSerlularia) L. — Campanularia frulicosa Sårs — C.

volubilis (Serlularia) L. — C. intégra Johnst.? — C. dumosa

Fleni. — C. abietina Sårs — Halecium halecinum (Sertularia)

L. — H. muricalum (Serlularia) EUis — Perigonimus muscoides

Sårs paa Tubulariaslainmer, sjelden — Plumularia pinnala

(Serlularia) L. — P. frutescens (Serlularia) Ellis sjelden —
P. falcata (Sertularia) L. — P. Calharina Johnst. sjelden —
Cyathina Smithii (Caryophyllia) Stokes & Brod. sjelden. —
Mellem Grenene af flere af disse Polypstammer lever Dolo

coronata (Doris) Gm. talrig; paa Rorene af Tubularia indi-

visa Iræffes stundom Pollicipes villosus Leach (Lepas scalpel-

lum (Lepas scalpellum Müll.) fasthæflet og i uhyre Mængde

Ochlhosia Slroemii* (Lepas) Mull. — Hist og her paa Stene

og Skjæl findes Actinia coccinea Müll.

Af Bryozoa : Flustra Murrayana Johnst. — F. selacea

Flem. —
• F. truncala L. — Salicornia farcimioides Johnsl.—

Crisidia selacea Couch — Retepora cellulosa* (Millepora)

L. — Cellepora pumicosa L. — C. cervicornis Flem. — C.

lævis Flem. — C. Skenei (Millepora) Ellis & Sol. sjelden —
Puslulipora gracilis Sårs — Hornera frondiculala* Lamx. • -

Idmonea allantica Forb. — Tubulipora serpens* L. — T.

truncala Jameson — Cellularia lernala Skene — Membrani-

pora membranacea (Flus Ira) Müll. — flere Arier Lepralia —
Pedicellina echinata Sårs og P. gracilis Sårs sjeldne.
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Talrige Mulluskformcr, især Gasleropoder, vise sig i

denne Region:

Hvor Grunden er sandig findes Philine qvadriparlila*

Ascan. — P. scabra (Bulla) Müll. — Cylichna alba (Bulla)

Brown — C. cylindracea (Bulla) Penn. og C. truncata* (Bulla)

Ad. sjeldnere — Denlalium entalis'"^ L.

Paa stenig eller Skjælbund: Nassa incrassata* (Buccinuni)

Ström — Trilonium Holböllii (Mangelia) Möller — Defrancia

linearis"'*" (Murex) Mont. — Trichotropis borealis Sow. —
Eulima nitida*'*" (Melania) Lamk. — Trochus uiillegranus*

Phil. — Margarita undulata Sow. — M. alabastrum Bech —
Pilidium fulvum (Patella) Müll. — Chiton alveolus Särs.

Mere eller mindre sjeldne ere folgende: Tornatella fa-

sciata* Lamk. — Bulla lignaria*'* L., var. borealis Sars —
Tritonium Humphreysianum (Buccinum) Benn. — T. Gunneri

Loven — T. Barvicense (Fusus) Johnst. — T. reticulatum

(Pleurotomaj Brown — T. antiqvum (Murex) L. — T. gra-

cile (BuccinunO da C. — Mangilia costata (Buccinum) da

C. — M. nebula*'*" (Murex) Mont. — Pleurotoma boreale

Phil. — P. nivale Loven — Cancellaria viridula (Tritonium)

Fabr. — 2de endnu ikke bestemte Arter Rissoa — Capulus

hungaricus*'*" L. — Velutina plicatilis (Bulla) Müll. — Emar-

ginula crassa Sow. — Eulima subulata- (Turbo) Don. —
Niüica clausa Sow. — N. helicoides Johnst. — Turbonilla

rufa* (Chcmnitzia) Phil. — T. Scillæ* (Melania) Scacchi —
T. albella Loven — T. oseilans Loven — Monodonta lim-

bala**" Phil. — Triforis advcrsa""*^ (Murex) Mont. — Cerithium

metula Loven — Scalaria Turtonis Turt. — S. groenlandica

(Turbo) Chemn. — Chiton Hanleyi Bean.

Af Acephaler forekomme i denne Region: Pecten oper-

cularis"^ (Oslrea) L. — P. sulcatus Müll., non Lamk. — P.

varius* (Ostroa) L. — P. lumidus Turt. (P. pygmæcs Münst.)
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— P. septomradiatus* Müll. — P. disloiius da C. — P. is-

landicus Müll. — Liniea subauriculala CP^tJlrn) Mont. — L.

sulcuius Leach — Liniea Sarsii Loven — Anomia striata*

Brocchi — A. sqvamula L. — Crenelle decussata (Mytilus)

Moni. — Area navicularis* Brug. — A. nodulosa Müll., i

den laveste Deel af denne Region — A. peclunculoides Scacchi

— Nucula nucleus (Area) L. — N. tenuis Mont. sjelden —
Leda caudata Don. — L. pernula (Area) Müll, sjelden —
Yoldia pygmæa* (Nucula Münst. — Y. lucida Lovén — Lucina

spinifera* (Venus) Mont. — Axinus flexuosus* (Teliina Mont.

— Venus casina"^ L. — V. ovata*"" Penn. — Astarte danmo-

niensis (Venus) Mont. — A. semisulcata (Crassina) Leach —
A. striata (Nicania) Leach — Saxicava arc tica* (Mya) L. —
Syndosmya nitida (Müll. — S. alba* (Mactra) Wood sjelden

— S. prismalica* (Ligula) Moel. — Corbula gibba* (Teliina)

Olivi — Kellia suborbicularis (Mya) Mont., i tomme Skjæl —
K. lactea* Brown ligesaa — Neæra rostrata (Mya) Spengl.—
N. obesa Lovén sjelden — JV. sulcata Lovén — N. brevirostris

(Thracia) 'Brown sjelden.

Af Tunicata forekommer ikke sjeldent Distomum vitreum

Sårs. —
Besynderlig characleristisk for denne Region er Brachi-

opodernes Optræden, hvilke findes her i Mængde paa stenig

Grund og Skjælgund. nemlig: Crania anomala (Patella) Müll.

— Terebratula caput serpentis*" (Anomia) L. — T cranium

Müll. -
Af Echinodermer fmdes her: Aslrogonium granuläre M.

T. - - A. phryginanum M. T. — Asteropsis pulvillus M. T.

— Solaster papposus M. T. sjelden — Pteraster militaris M.

T. sjelden — Luidia Savignyi* M. T. var. bor. (= L. Sarsii

Düb. & Kor.) — Astropecten Mülleri M. T. — A. Parelii

Düb & Kor. sjelden — Ophiolepis ciliata* M. T. — 0. fili-
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formis* M. T. — Ophiolhrix fragilis* M. T. — Ophiopcllis

sccuritîera Diib & Kor. overmaade sjelden — Ophioscolex

purpurea Düb & Kor. sjelden — Echinus Flemingii* Forb. —
E. norveoricus Diib & Kor. sjelden — Spatangus purpureus

Müll. — Amphidetus ovalus (Spatangus) Leske — A. corda-

tus* (Echinus) Penn. — Brissopsis lyrifer (Brissus) Forb.

og Tripylus fragilis (Brissus) Diib & Kor., stundom i den

nederste Deel af denne Region, men gaae begge oftest meget

dybere ned — Cucumaria frondosa (Hololhuria) Gunn. —
C. lactea (Ocnus) Forb. — C. Hyndmannii Forb. — ïhyone

lusus (Hololhuria) Müll., gaaer dog oftest langt dybere ned

— F. raphanus Düb. & Kor. sjelden — Cuvieria sqvamata

Koren — C. phaniapus (Hololhuria) Slrussenf — Hololhuria

intestinalis Ascan. — H. tremula L. (H. elegans Mull.) stiger

ned til betydelig Dybde.

1 den nedre Deel af denne Region komme först Crinoider

tilsyne: Alecto (Comatula) pelasus Düb. & Kor. og A. Sarsii

Düb. & Kor., hvilken sidste gaaer ned i den 5te og 6le Re-

gion Cintltil 100 Favne).

Talrige Aiinidider forekomme i denne Region, de fleste

paa sandig og dyndel Grund: Ammochares assimilis Sårs —
Snbella pavonina Sav. (Amphilrite penicillus Müll.) — S.

Lucnilana* délie Chiajo, Grube — Sabellides octocirrata Sars

— Filograna implexa Berkeley, i Masser ofle af et Barne-

hoveds Slörrelse — Placoslegus polilus (Serpula) Sars —
Sorpula echinala* Lamk. — Spirorbis porrccta (Serpula) Müll.,

i uhyre Mængde paa Tubularier, Sertularier &c. — Dilrupa

arielina (Denlalium) Müll. (= Serpula libera Sars) — Te-

rebella cirrata* (Amphilrite) Müll. — Terebellides Slroemii

Sars — Amphilrite Eschrichlii H. Ralhke, sjelden — Amphicteis

Gunneri (Amphilrite) Sars — Clymene Mülleri Sars — Chæ-

oplerus norvegicus Sars — Spiochætopterus, en ny Slægt,
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der forbinder Chælopterus med Spio, og lever i 12—14"

lange og T" lykke hornaglige Rör, der ligge löse i Dyndel,

paa 30— 50 Favnes Dyb — Animotrypane aiilogasler H. Rallike

— Eumenia crassa Örst. — Nephlys borealis Örst. — Goniada

norvegica Örst., sjelden — Notopiiylluin foliosum CPbyllodoce)

Sårs — Eunice norvegica (Nereis) Müll., mest paa stenig

og Skjælbund — Onuphis conchylcga Sårs — 0. hibicola*

(Nereis) Müll. — Lumbrinereis fragilis (Lumbricus) Müll. —
Euphrosyne armadillo Sårs — Polynoe scabra CAphrodila)

Fabr. — Aphrodita hystrix* Aud. & Edw. — A. aculeala*

L. — Sipunculus spee, nær ved S. ilarveyi Forb. — S.

concharnm (Phascolosoma) Orst., i tomme Skaller af Denla-

lium, Aporrhais o. s. v.

Af Crustaceer findes her: Arcturus longicornis (Oniscus)

Sow. paa Pubularier og Sertularier, paa hvilke ogsaa Podocerus

Leachii Kr.? lever i hudagtige med Dynd incrusterede Rör,

som den fæsler til Stammerne af hine Coralliner — Caprella

septentrionalis Kr. — Nebalia bipes (Cancer) Fabr. — Cuma

Rathkii Kr.? sjelden — Cirolana liirlipes Edw? — Asellus

spee. — Thysanopoda inermis Kr.? fiiides ogsaa hyppig i

Maven af Rödfisken (Sebasles norvégiens) og maa fölgelig

gaae meget dybere ned — Nephrops norvetrjcus* (Aslacus)

Fabr. — Galalhea rugosa Fabr. — Ebalia Pennanli Leach —
Lithodes arctica Lamk. — Mellem Corallinerne forekomme

talrige Pycnogonider: Nymphon grossipes Fabr. — N. mixtum

Kr. — N. brevitarse Kr. — Pallene spinipes (Pycnogonum)

Fabr. — P. discoidoa Kr.

Stille vi Dyrenes Fordeling i Dybden i Adriaterhavet og

Nordhavet sammen i et eneste Billede, saa viser sig Over-

eensstemmelsen mellem begge for Molluskernes og Echino-
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dormernes Vodkoinmonde, hvilke vi som de i begge Have

bedst undersogle Classer ville vælge lil oplysende Exempel,

saaledes:

Reffioner.

Mollusker.

Gasteropoder. Acephaler.

Echinodermer.

Iste og

2den

I

Co c hl e a la: Litorma. [Di m y a ri er: iMjlilus,
' Trochus, PtUella, Ce-I Solen, Trififonclla,

rilliium,I\assa, Akeia. Venus, Cardiuin, Lu

3 die

4 de

Nudibranohier:
Doris, Æolis d:c.

Co chleata: Turritel-

la,

Natica, Aporrhais.

Cochleata: Philine,

Dentalium.

cina, Saxicava, Mo-
diola.

M o no in y a ri er: Os-

trea, Anomia.

Echini der:
Echinus.

H o I o t h u r i d e r:

Synapta, Cucu-
niaria.

Dimyarier: Lucina
Syndosinya, Corbula,
Tellina, Venns, Car-
diuin, iModiola.

II no my arrer: Pec-
ten, Anomia.

Holo thurider:
Synapta, Cu-
cumaria, Ho-
lolhuria.

Dimyarier: Corbula, Asterider:
Syndosmya, Nucula. Ophiolepis,

Mono in y a ri a: Pec-I Ophiolhrix,

ten. Astropecten.

Brachiopoda: Echinider:
Spatangoida.

C r i n o i ti e r :

Alecto (Co-
matula).

Af de atiförte Gasteropoder er Liltorina indskrænket lil

Litoralzonen, Akera til den anden Region, og de övriga have

ligeledes deres fleste Arter i denne. Undtagelse herfra gjöre:

Trochus millegranus, som i begge Have gaaer meget dybt ned,

el Par smaa Patelloider i Nordhavet, Cerilhium reliculalum,

som i Middelhavet gaaer gjennem alle 4 Regioner ligesom

Nassa incrassata i Nordhavet.

Nudibranchiernos talrige Skare beboer de 2de överste

Regioner; kun enkelte, f. Ex. Dolo coronata stiger ned i den

4de. — Turrilella og Aporrhais forekomme fornemmelig i

3de Region, de forskjellige Arter af Natica i 3de og 4de

Philine og Dentalium fremlræde förs! i 4de Region.
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Af Acephalorne leve de fleslo Dimyarier i de ovre, og

de fleste Monomyarier i de 2(ie lavere Regioner; af de förste

gaae" Corbula, Syndosmya og Niicula længst ned i Dybcl.

Solen Qm^^ Undlagelse af et Par Arter) og Trigonella ere

subliltorale Slægter. Lucina spinifera og endnu mere Venus

ovala gaae i Nordhavet, ligesom del efler Forbes ogsaa fin-

der Sted i Middelhavet, langt ned i Dybel. Brachiopoderne

optræde i Nordhavet först i den 4de Region , og saaledes

skal det efler Forbes ligeledes være Tilfældet i Middelhavet.

Ved Triest forekom mig dog ingen Brachiopoder, hvilket vel

har sin Aarsag i Söbundens Beskaffenhed, som overalt der-

omkring, hvor jeg undersögle den, var dyndet og fölgelig

uskikket for disse Dyr.

Blandt Echinodermerne leve de fleste Arter af Echinus i

de överste Regioner; ikkun enkelte Arter, f. Ex. E. Elemingii,

E. norvegicus, gaae ned i 4de, ja 5te Region. Cidaris op-

træder i Nordhavet först i den 6te Region eller ved 80—100

Favne, hvilket ogsaa efler Forbes noget nær (60— 70 Favne)

finder Sted i Middelhavet. Spatangoiderne optræde i 3de og

gaae ned i 5le Region. De fleste Asterier forekomme ogsaa

i de överste Regioner; men visse Slægler danne herfra en

Undlagelse, saasoni Astropecten, Luidia, Pterasler, hvilke

endog gaae ned i den 5te Region, Ophiurerne synes at

gaae næslen gjennem alle Regioner, ligesom Holothurierne,

Synapla undlagen, som ikke gaaer under den 3de. Crinoi-

derne endelig optræde först i den 4de og gaae nedad indtil

i den 6le (de större Corallers Region).

Sanmienligne vi nu de omhandlede Ivende geographiske

Regioner, den Middelhavske og den Germaniske, saa viser

den störste Forskjellighed mellem begge sig i de 2de över-

Æ 2
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sle Dybderegioner, medens de lavere af disse indeholde, om

end kun faa identiske, dog flere lignende og, saa at sige,

hinanden repræsenlerende Arter. Til Exempel herpaa kunne

Molluskerne tjene, hvilke i Nordhavet vise folgende i de 2de

överste Regioner i talrig Mængde forekommende Former, som

ganske faltes Middelhavet:

Purpura lapillus — Patella vulgala — Lottia testudina-

lis — Skenea planorbis — Trochus cinerarius — Trilonium

undalum — alle Arter af Lacuna og Margarita — Mya are-

naria — Mya Iruncala — Cyamium minutum — Modiola

vulgaris — Venus puUaslra — Saxicava rugosa — Ostrea

edulis — Pecten ligrinus — Pecten slriatus, o. fl.

Særdeles mærkværdigt er del nu, at just flere af disse

for Nordhavet characteristiske Molluskformer forefindes i

fossil Tilstand i den nyeste Tertiairformation i Italien og

andre Middelhavet omgivende Lande, nemlig: Patella vulgala

— Trilonium undalum — Mya Iruncala — Saxicava rugosa

— Oslrea edulis — Pecten strialus (P. rimulosus Phil.).

De fleste af de övrige anförle i Nordhavet nu saa tal-

rige Mollusker, nemlig Purpura lapillus, Lottia testudinalis,

Skenea planorbis, Trochus cinerarius, Fleertallet af Lacuna

og Margarita, Cyamium minutum og Modiola vulgaris, lör

man vel ogsaa maaskee belragte som egenlig mere tilhörende

den arcliske Region, hvor de forekomme talrigst, end den

germaniskc. -

Af de i 3de og 4de Region i Nordhavet forekommende

Mollusker findes folgende fossile i Italien: Thracia prætenuis

(Analina oblonga Phil.) — Venus virago (V. vetula Phil.) —
Cyprina islandica — Lima Loscombii (L. bullata Phil.) —
Pecten tumidus (P. pygmæus Phil.) — Area peclunculoides.

Andre, ligeledes nordiske Former, ere nu yderst sjeldne

i levende Tilstand i Middelhavet, men talrige fossile i Italien,
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f. Ex. Liicina borealis (L. radula Phil.), Psammobia feröcn-

sis &c.

Af Fleerlallet af de her anförle fossile Mollusker i Ka-

lien besidder jeg Exemplarer, som ere mig velvillioren med-

deelte af den Italienske Molluskfaunas beromle Grandsker

Dr. Philippi selv, saa at der ingen Tvivl kan næres om deres

Identitet med de nulevende nordiske.

Forekomsten af saa mange for Nordhavet characteristi-

ske Mollusker i fossil Tilstand i Middelhavets Tertiairforma-

lion, som efter de geologiske Forholde viser sig, især paa

Sicilien, at være af nyeste Oprindelse Çcfr. Lyell, Principles

of Geology, B. 3.) synes ganske ligefrem at pege hen paa

en fordums Forbindelse mellem begge disse Have i en ikke

rei meget fjern Tid eller lordperiode. Formedelst denne

Forbindelse har Middelhavets Fauna modlaget hine ovenan-

forte Indvandrere fra Norden , sandsynlig under Indflydelsen

af en nordsydlig Strömning, hvilken Polarström sikkert i hiin

Tid har raadet i Nordhavet (hvorom de i Scandinaviens Ter-

liairformalion, der rimeligviis er af ligesaa ny Oprindelse som

den Sicilianske, forekommende Mollusker, hvis Fleertal be-

staaer af arctiske Former, tydelig vidne) og tilfort vort Hav

en Mængde arctiske Arter, som mcstendeels endnu, hvorvel

langt mindre talrige end da, leve der, medens derimod den i

den nuværende Jordperiode i Nordhavet herskende sydnord-

lige Strömning CGolfströmmen) befordrer sydligere Arters

Indvandring i den germaniske Region, de arctiske Ariers

successive Fortrængelse af denne og germaniske Arters Ud-

bredelse i den arctiske Region.

Endnu en anden Omslændighed synes at bestyrke den

anförte Formodning om en fordums Forbindelse mellem disse

to Have, nemlig Forekomsten i begge af enkelte endnu le-

vende identiske Dyr, som ikke forefindes i den mellemlig-
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yrende Celliskc Region eller ved AllaiUerhavets Kyster. Saa-

ledes Csee M. Edwards Hist. nat. des Cruslaeeés, Vol. 3 p.

572) orjenfindes den norske Hummer, Nephrops norvegicus,

som lever ved Norges Kyster, men ikke nogensinde er bleven

seel i den Britiske Canal eller ved Frankriges Vestkyst, ved

Nizza og i Bunden af Adriaterhavet, hvor den i Venedig

endog hyppig bringes til Torvs. Del synes virkelig, som M.

Edwards bemærker, vanskeligl at kunne forklare sig, hvor-

ledes denne Krebs har kunnet udbrede sig fra Norge til

Venedig uden at standse paa nogen af Atlanterhavets Kyster.

Man nodes fölgelig til at anläge, enten at Naturen, som saa

hyPP'ff Î langt fra hverandre fjernede Egne har frembragt

analoge men dog distincte Arter, skulde paa disse to saa

fjerne Punkter have skabt fuldkommen identiske Species,

hvorpaa man ellers inlet Exempel veed, eller, hvad der jo dog

er langt rimeligere, al dette Dyrs Tilværelse stiger op til en

Tid, da der exislerede en Communication paa den östlige

Side mellem Nordhavet og Middelhavet, og* det i et langt

senere Tidsrum, end da den Forbindelse fandt Sted, som al-

mindelig antages afGeologerne for den secundaire Jordperiode

(see Karterne i 2det Bind af Vogts Geologie efter E. de

Beaumont), men allerede i den ældre tertiaire Tid troes af-

brudt. —
Men delte af M. Edwards anförte Exempel er ikke det

eneste til denne Kategorie henhörende. Jeg kjender flere

saadanne blandt de lavere Dyr, hvilke jeg dog ikke nu vil

omtale, da man, formedelst den endnu ufuldstændige sam-

menlignende Tndersögelse af disse Havets Dyr ved ('e re-

spective europæiske Kyster kunde belvivle deslige Exemplers

bevisende Kraft. Jeg holder mig derfor blot til de höiere

Dyr og nævner for det förste en ". isk, vor norske Byrke-

iange, Lola abyssorum Nilsson, som, uden saavidt vides at
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forekomme ved nogen af de mollemliggende Kyster i den

Celliske Region, gjenfindes i Middelhavet, rigtignok under et

andel Navn. Bergens Museum har nendig for nogen Tid si-

den derfra erholdt Risso's Lola elongala CRisso, Hist. nat des

Productions de l'Europe méridionale Vol. 3 p. 217, Figuren

Tab. 16 flg. 47 er daarlig), som viser sig at være fuldkom-

men overeensslemmende med vor Byrkelange. Ligesaadan

f(ïrholder det sig med den i Middelhavet saavelsom ved den

norske Kyst ikke saa ganske sjeldent forekommende Sebasles

imperialis Cuv., som heller ikke er funden i den mellemlig-

gende Celtiske Region. Endelig har jeg her ved Manger faaet

en Fisk, som jeg vel endnu ikke med fuld Sikkerhed kan

anläge for identisk med den hidtil kun i Middelhavet fundne

Lepidoleprus coelorhynchus Risso, men som dog ganske

svarer til Risso's vislnok kun korle og noget flyglige Be-

skrivelse 0- c. p. 244. Figuren i hans Ichthyologie de Nice

T. 7 f. 22 er ydersl slet og oplyser Intet) af samme. Sik-

kert er det, at den er ganske forskjellig fra de 2de bekjendle

nordisko Arter af denne Slægt, L. Stroemii Reinh. og L.

Fabricii Sundew. Cuviers og Valenciennes's Fiskeværk har

jeg desværre ikke havt Adgang til at kunne eflersee derom,

og Exemplarer af hiin Risso's Art til Sammenligning fmdes

ikke i nogen norsk Samling.



XII.

Indbercdiing om en i Lofoten og Vestcraalcn före-

tagen zoologisk Reise.

Af

G. B. Barth,

(Cand. jur.)

Üindskjöndl mit fleeraarige med idelige Reiser forbundne up-

hold i Lofoten og Vesleraalen ydede mig en vistnok sjelden

gunstig Anledning til at gjöre mig bekjendt med de fauni-

stiske Forholde i denne Deel af vort Land, forsaavidt de

Dyrklasser angaaer, der ere mig mindst fremmede, havde jeg,

da jeg afvegne Vinter underdanig ansögte om Stipendium,

for i ornithologisk Henseende at bereise Districlet, alligevel

ikke den Selvtillid at mene, at jeg som Udbytte af en saadan

Reise vilde kunne udbringe noget egentlig videnskabeligl

Resultat. Uden selv at cio nogcn ornithologisk Ilaandbog og

blottet for enhver Adgang til naturhistorisk Litteratur, der

vilde have sat mig island til saa nöiagligl som det i saadan

Hensigt fornödiges, at gjöre mig bekjendt med hvad der med

Hensyn til vorc arcliske Fugles Forekomst, Levemaade, For-
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plantning, m. m. endnu maalte være ubekjendt eller dunkelt,

og hvad del saaledes kunde være af Viglighcd mere speciell

at reite mine Undersogelser hen pan, — stod jeg i den For-

mening, al der i el Strög af Landet, der havde været bereist

af Mænd, saa vel forfarne i den nordiske Ornithologie som

Boie, Nilsson og Esmark , for mig fasl Intel vilde være til-

overs al udrette. Del Formaal, jeg ved den i nn*n Slipen-

dieansögning omhandlede Reise nærmest havde sat mig for

Oie, kunde under en saadan Forudsætning folgelig ikke være

del al berige Ornithologien ialmindelighed eller vor Fauna

isærdeleshed med nye lagltagelser, men alene, understöllet

af mil noie Bokjcndtskab til de lokale Forholde, al erhverve

for Universitets ornithologiske Samling deels Arter, som for-

medelst Vanskeligheden af andelsleds at overkomme dem ikke

der fandles tilslrækkeligt repræsenlerede, eller saadanne, som

for samme vilde have Værdi som Byttemiddel, deels Exem-

plarer, skikkede til al oplyse de forskjellige Farveforandrin-

ger, mange af vore Fugle undergaae, hvilke Forandringer

gjerne slaae i den noieste Sammenhæng med Fuglenes Le-

vemaade, Opholdssled og hele Naturhistorie, og i hvis Frem-

stilling Musæerne derfor i den seneste Tid bestræbe sig for

den störst mulige Fuldslændighed. Til i saadan Hensigt at

ansöge om Stipendium blev jeg egentlig foranlediget ved en

tidligere Anmodning fra Musæets Bestyrelse om al forskaffe

samme endeel af de paa mit daværende Opholdssled fore-

kommende Fuglearter, men hvilken Anmodning mine Forret-

ninger kun for en Deel lillode mig at eflcrkomme.

Det Formaal jeg saaledes satte mig ved al ansöge om

den bevilgede Pengeunderslötlelse kan jeg ikke andel end

anläge opnaael til Vedkommendes Tilfredshed derved, al jeg

til Universiletssamlingen har indsendl 82 i Regelen heldigt

præparerede Fxemplarer af saadanne Fugleskind, der enten
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slet ikke eller kun med Vanskelighed vilde kunne erholdes i

sydligere Egne, og som i Forening med en ligeledes afle-

veret Samling af Æg henhörende til 26 forskjellige Arter af

de i vore nordlige Landskaber rugende Fugle, i reel Værdi

omtrent vilde æqvivalere med det mig meddeelle Slipendie-

belöb. Jeg kunde saaledes formeentlig lade mig noie med

at affatle nærværende Indberetning i al Korthed ved blot at

anföre de Steder, hvor jeg i forommeldte Hensigt har opholdl

mig, og hvilke af de samlede Fugle jeg paa eliivert Sted har

erholdt. Da jeg imidlertid efter min Tilbagekomst hertil deels

ved at saTnmenholde mine lagttagelser med Nilsons Fauna,

deels ved derom at samtalemed DHrr Rasch og Esmark, lededes

til at antage, at Adskilligl af det af mig lagltagne maaskee

ikke vil savne alt Værd, fornemmelig hvad angaaer den geo-

graphiske Udbredtlse af vore Fuglearter, paa hvilken min Op-

mærksomhed især har været henvendt, vil jeg, efteråt have

forudskikket nogle almindelige Bemærkninger om Districtets

zoologiske Charakteer, vove et Forsög paa at meddele en

Fortegnelse over de i Lofoten og Vesteraalen forekommende

Fuglearter, og derunder ved hver Art især anföre, hvad jeg

om samme maatle troe værd at bemærke. Jeg nodes herved

til at bekjende min Forsömmelighed i personlig at overbe-

vise mig om Forekomsten af trende Arter, om hvilke jeg

aldrig har betvivlet, at de opholde sig i Districtet, nemlig

Sterna arctica, Fringilla flavirostris og Anthus rupestris, Arter,

der, uden at man faaer dem i Haanden, ikke kunne kjendes

fra de sanjme nærslaaende Sterna hirundo, Fringilla linaria

og Anlhus pratensis. Endskjönt jeg nemlig i den Hensigt at

opdage de nævnle Fugle har nedlagt forskjellige Individer,

der dog samliige viste sig at henhöre til sidslnænnte Arter,

har dog de fældede Individers Antal været for ringe til deraf

at uddrage nogen Slutning om ovennannle tvende Arters
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Forekomst, hvilken jeg meget mere stedse har forudsat som

allerede noksom bckjendf, og derfor bestandig udsal med nær-

mere at overbevise mig selv om, indlil den Leilighed dertil,

jeg altid Iroede vilde tilbyde sig, omsider gik tabt. Men

med Undtagelse af de anforte tvende Arter lör jeg vel holde

mig forvisset om, at min Fortegnelse over de af mig i Lo-

foten og Vesteraalen forefundne Fuglearter frembyder saa-

megen Tilforladelighed og Fuldstændiu^hed, som ved et 3^

aarigt Ophold i et District af saadan Udstrækning overhove-

d(»t kan ventes opnaaet, og er det i Tillid hertil og i Be-

vidstheden oin hvor stadigt min Opmærksondied herpaa har

været henvendt, at j(^g vover at frendægge som mine Under-

sögelsers Resultat nedcnstaaende Index over Lofotens og Ve-

steraalens Fugle.

Jeg maa her have gjort opmærksom paa al jeg i efler-

fölgende Notilser ikke vil have Hindöen medindbefatlel, da

denne Ö, der kun for en liden Deel henhörer til det af mi«-

bereiste District, ikke i omhandlede Henseende af mig har

været undersögt. Hindöens Beliggenhed og store Udstræk-

ning i Forening med dens övrige Særegenheder medförer

ogsaa en saadan Eiendommelighed i dens zoologiske Charak-

teer, at den i saa Henseende nalurh>ere sammenstilles med

de tilgrændsende Dele af det fasle Land, end med de övrige

Öer, der danne Lofotens og Vesteraalens Ögruppe, og hvis

væsenlligste zoologiske Særkjende, den store Mangel paa Ar-

ter af de paa Landjorden levende Dyrklasser, ikke i lige

Grad gjor sig gjældende for Hindöens Vedkommende.

lalmindelitrhed ere Ögrupper fattigere paa Arter, end

de sanune nærmestliggende Dele af Fastlandet, hvilket lige-

frem er en Folge af deres isolerede Beliggenhed, dty sætter

VH. 4.
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en naturlig Skranke for Ariernes successive Udbredning.

JN'aar denne Mangel for Lofotens og Vesteraalens Vedkom-

mende gjör sig gjældende i en större Grad, end ovennævnle

Hensyn synes at nödvendiggjöre, idet den netop i Insecter-

nes Classe og blandt Landfuglene, for hvilke de locale Skran-

ker maae ansees mindst tvingende, viser sig allerslörsl, troer

jeg oprindeligviis at maatte söge Grunden til denne Districtets

usædvanlige Fattigdom paa Arter i den eensartede Beskaf-

fenhed af Stedets geologiske Charakteer. Samtlige Öer beslaae

nemlig heeltigjennem kun af Bjergarter henhörende til Ur-

formationen, det er: af gnoisartet Granit og Glimtnerskifer,

optaarnede til 2 à 3000 Fod hoie, skarpryggede og takkede

Masser, der fryglelig steilt styrte sig i Havet og kun und-

tagelsesviis lade en smal Strimmel af torvbedækkel Sand mel-

lem sig og dette, eller som i Buxnæs og Borge Præstegjæld

i Lofoten, i Bo^, Molnæs, Sortland, Hassel og Langenæs Sogne

samt Overberg Præstegjæld i Vesteraalen skille sig saa vidt

ad, at de der paa enkelte Steder kunne give Plads for Sletter

af en betydeligere Udstrækning. Dette sidste Forhold finder

fornemmelig Sted paa Andöen, hvor Fjeldene desuden ere

lavere og deres Toppe lidt afrundede, idet de herværende

store Multemyre, hvoriblandt den bekjendte Overbergs-Myr,

indtage et maaske större Areal af ()en, end Fjeldmassen selv.

Men overalt, hvor Lavland optræder, bestaaer dette alene af

Sand, (Qvartssand blandet med smaa Glimmerskjæl) hvor-

over et Lag af Torv har dannet sig, hvis Mæglighed varierer

fra 1 ligetil 10 Fod, ja derover. Kun Flakstads Præstegaards

Omgivelser, en snial Strimmel langs Gimsöens nordlige Strand,

Bo-Stranden og i\on nordostlige Deel-af Andöen gjöre her-

fra en Undtagelse, idet paa disse Steder Sandgrunden, alene

dækket af en sparsom Græsvæxt, træder frem i Dagen. Paa

den nævnte Deel af Andöen, hvor disse Sandsletter slrække
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sig indtil ^ Miil ind i Landet, er Vegetationen endog saa

ringe, at den paa store Vidder langtfra ikke formaaer al

skjule den yderst fine Sand, der, sat i Bevægelse af de stærke

Vinde, hvirvler ud over de omkringliggende Slrækninger og

tilinlelgjör enhver Miilighed af at faae dem opdyrkede, el

Forhold, der saaledes giver denne Pynt af Andöen en vis

Lighed med de afrikanske Sandörkner. . Af Kalk findes her

neppe anden, end den, der hidrörer fra de forviltrede Lev-

ninger af Skjældyr, (Buccinum, Purpura, Turbo, Litlorella,

Tellina, Cardium, men isærdeleshed Nulliporer), der, opskyl-

lede af Havet, i store Masser bedække Strandbredderne for-

nemmelig paa Langoen og Andöen, hvor de, opkjörte paa

Jorderne, meget ville bidrage til disses Frugtbargjörelse.

Leer har jeg intctsleds stödt paa, hvorimod der langs Fjeld-

siderne og paa de hist og her i Vesteraalen forekommende

skovbevoxede Smaarabber har dannet sig ikke ubetydelige

Lag af frugtbar Muldjord, hvis frodige men eensformige

Græsvæxt afgiver fortrinlige og fast uundtommelige Havne-

gange.

En nærmere Beskrivelse af Districtels geologiske Char-

akteer ligger ikke alene udenfor min Plan, men ogsaa uden-

for mine Indsigter. Men idet Saameget er vist, at de anor-

ganiske Bestanddele, der foruden de anförte maattc forefindes

paa Ögruppen, optræde i altfor ubetydelige Masser til al

kunne yltre nogen Indflydelse paa sammes organiske Frem-

bringelser, har jeg ved ovenstaaende korte Notitser kun havl

til Hensigt at fremhæve den eensartede og for saavel Plante-

som derigjennem ogsaa for Dyrlivet lidet gunstige Beskaf-

fenhed af Öernes anorganiske Natur.

Virkeligen slaaer der ogsaa Vegetationen i Antallet af

Arter meget tilbage for de under samme Bredde ja endog

langt nordligere beliggende Dele af vort Fastland. Af Træ-
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arter er det alene Birken, der forekommer i nogen Mængde,

idet den langs Fjeldfoden, hvor denne ikke er for brat, og

i enkelte Dalförer fornemmelig i Vesteraalen danner större

sammenhængende Udbredninger, medens man af de övrige

her voxende Træsorler, nemlig Rogn, Hæg, Asp og Sylje

kjin hist og her mellera Birkene trffæer et enkelt ubelydeligt

halv forkröblet Træ. Naaleskov existerer her ikke og findes

af samme kun et svagt Spor i nogle faa Furulræer paa store

Moldö i Nærheden af Gaarden Breltesnæs. At alpinske Plan-

ter savnes en Mængde Arter, og de, som findes, forekomme

aldrig i nogen rigelig Mængde saaledes som i Finmarken og

paa vore sydligere Höifjelde, hvortil Grunden vel ogsaa for

en stor Deel maa soges i den Omstændighed, at Ögruppens

lavere Strækninger ikke naae op i den egentlige alpinske

Region, der saaledes her er indskrænket Ul et ubetydeligt

Bælle opad Fjeldsiderne, hvis Steilhed desudcn ikke tilsteder

nogen synderlig frodig Vegetation. Ogsaa blandt lavere Regio-

ners Planteformer forsvinde her mange af dem, der ellers

trives paa de nærmestliggende Dele af Fastlandet. Derimod

er som enModvægt til denne Artsfatligdom Individernes Antal

af enkelte Planter saameget desto större. Af saadanne For-

mer hvis Hyppighed og store Udbredning hovedsagelig bi-

drager til at give Ögruppens Landskaber det Physiognomie,

der hidrörer fra en Egns Vegetation, maa isærdeleshed an-

föres folgende: Rubus chamæmorus, Cornus sv( sica, Andromeda

polyfolia, Eriophoron vaginatum, disse paa Sletterne, og op-

ad Fjeldfoden Geranium sylvaticum, Sonchus alpinus, Solidago

virgaurea, samt Empetrum nigrum, hvoraf Fjeldsiderne man-

gesteds ganske bedækkes. Men Antallet af de saaledes rige-

ligt udbrcdle Arter er dog kun ubetydeligt, og Ögruppens

Planteliv maa idetheletaget kaldes fattigt sannncnlignelsesviis

med de tilsvarende Dele af del fasle Lands.
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Paa samme Maade som Væxtrigets Frembringelser hoved-

sageligen betinges af et Steds geologiske Ciiarakleer, afhæn-

ger igjen en Egns större eller mindre Rigdom paa Arter hö-

rende til Dyreriget af sammes Vegetation. Jo fattigere et

Steds Flora er, desto færre blive nemlig de Dyrformer, som

der ville kunne finde Betingtlserne for deres Ernæring, og

desto mere seer man ogsaa deres Antal at aftage. Som en

Yttring af denne almindelige Regel maa det udentvivl ansees,

at Ögruppen har saa ganske faa Insecter at opvise baade hvad

Ariernes og hvad Individernes Antal angaaer, saa at man

her ikke engang seer Noget til de store Myggesværme, der

i Finmarken o^ paa de sydligere Höifjeldssletter ere hyp-

pige nok, og hvis i Myrene levende Larver afgive en Hoved-

næring for mange af de der rugende Fuglearter. Med In-

seclerne forsvinde igjen de Vertebratdyr, hvis Næring disse

udgjöre, og er det vistnok atter som en Folge heral, at An-

tallet af Arter, hörende til Spurvefuglenes ellers saa talrige

Orden samt af flere Grupper blandt Sumpfuglene, er saa hoist

ubetydeligt, hvorved dog maa bemærkes, at Grunden til, at af

de i de alpinske Regioner ialmindelighed rugende Sumpfug-

learter neppe de Totrediedele forekomme i Lofoten og Ves-

teraalen, vel ogsaa for en stor Deel ligger i hvad ovenfor

er paapegct angaaende Situationen og Ubetydeligheden af de

Slrækninger, hvortil hine Regioner der ere indskrænkede.

Jeg har ved Ovenstaaende kun ganske i Almindelighed

villet antyde Aarsagerne til Ögruppens Mangel paa Dyrarter,

og har som Exempter herpaa specielt nævnt Insecterne og

Landfuglene som de Grupper, hvor denne Mangel baade vi-

ser sig meest paafaldende og med störst Sikkerhed lader sig

udlede af de anförte Grunde. Disse gjælde vistnok ogsaa

tildeels for de övriga Dyrklasser; men da for deres Ved-

kommende tillige andre Hensyn komme meer i Betragtning,
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end Tilfældut er med Fuglene og Insecterne, bliver den

nærmere Gjennemförelse heraf mere usikker. Om saaledes

Grunden til, at jeg af Amphibier i Lofoten og Vesteraalen

kun har truffet en eneste Art, den aliuindelige Frö Cog mine

forgjæves Efterspörgsler desangaaende bringe mig til at troe,

at der heller ikke gives flere) ligger i Mangel paa tilstræk-

kelig Næring, (de fleste af vore Krybdyr ere meest insect-

artende) eller i Ögruppens nordlige Beliggenhed eller i den

betydelige Afstand fra Fastlandet, er ikke let at afgjöre, saa-

megel mindre, som den nordlige Grændsc for vore Amphibie-

arter endnii ikke paa meget nær er tilstrækkelig bekjendt.

Maaskee turde det være alle tre Aarsager i Forening. Den

samme Usikkerhed gjör sig ogsaa gjældcnde ved Angivelsen

af Aarsagerne til at forskjellige Grupper af Pattedyrene, f.

Ex. Gnavernes Orden er saa svagt repræsenteret. Af disse

har jeg nemlig kun foruden Huusmusen og den almindelige

Rotte, truffet den almindelige Leman, (Lemmus norvégiens)

der i Hösten 1849, efteråt jeg samme Aars Sommer blot nu

og da havde seet et enkelt Individ, fast oversvömmede hele

Hasseloen, indtil den tidlig paa Foraaret fors vandt saa al-

deles, at jeg senere ikke har bemærket en eneste. Den viste

sig ogsaa til samme Tid paa Langöen, men efter hvad man

fortalte mig ikke i nogen egentlig Mængde. Forsaavidt an-

dre Gnavere f. Ex. Hypudæus amphibius skulde forekomme

(noget, jeg formedelst Vanskeligheden i at opdage dem, ikke

med Bestemthed vover at benægte), vil Saadant vistnok kun

være en sjelden Undtagelse og deres Antal forholdsviis hoist

ringe.

Ved det Anförte angaaende den i Lofoten og Vesteraalen

herskende Mangel paa vcrlebrcrcde Dyr har jeg egentlig kun

havl for Oie de tre holeste Verlebralklasser, da, foruden at

mit Bekjendtskab til Fiskenes Forekomst er for ufuldstændigt
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lil at jeg derom kan udlede noget Selvstændigt, de anförte

Betragtninger ikke med samme Almindelighed omTatte de sig

i Havet opholdende Dyrformer, af hvilke de höiere have et

stedse overfyldt Forraadskammer i de Havet og Havbunden

omkring- Öerne opfyldende Masser af forskjellige til de lavere

Dyrklasser horende Arter f Ex. Marfluer (Gammarus), Fjære-

mark (arenicola piscatorum) flere af dß hovedlöse og biig-

fodede Mollusker, som Buccinum undatum, Purpura lapillus,

Turbo littoreus, Arter af Slægterne Cardium og Tellina, enkelte

af de mindre Meduser, samt blandt Slraaledyrene Echinus

saxatilis og Asterachantion glacialis, hvilke tvende sidste Ar-

ter her dog mere nævnes formedelst den Mængde, hvori de

forekomme, idet Havbunden paa mange Sleder fornemmelig

bedækkcs af dem, end fordi de tjene Dyr af de höiere Clas-

ser til Næring.

I Overeensstemmelse hermed vil man vel i Pattedyrenes

Classe af Hvaler og Sælhunde, og blandt Fuglene af Svom-

mefuglenes Orden, finde alle de samme Arter paa og omkring

Lofotens Ögruppe som paa de tilsvarende Strækninger langs

Fasllandskysten, saa at hvad ovenfor er anfört om Districlets

Fattigdom paa Arter af de tre förste Vertebralklasser maa

indskrænkes til ikke ogsaa at omfatte nysnævnte Dyrgrupper.

Saavidt betræffende Ögruppens Mangel paa Arter af ver-

tebrerede Dyr og de formecntlige Aarsager til samme, for-

saavidt den der viser sig större, end Districtets nordlige Be-

liggenhed alene maa lænkes at medföre. At nu ikke delte

Forhold skulde gjöre Districtets lidet indbydende Kyster altfor

öde og afskrækkende, har Naturen ved det Middel, hvorved

den saavidt muligt bestraéber sig for at raade Bod paa den

mod Nord mere og mere siedfindende Aftagen af dens For-

mers Mangfoldighed, ogsaa mellem Lofotens golde Fjelde sor-

get for at udbrede Liv og Bevægelse. Jo længere man kom-
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mer mod Nord, desto mere seer man nemlig ogsaa Indivi-

dernes Antal tillage af de stedse færre og færre Arter, som

der blive tilovers, og det efter en Maalestok, der gjör den

egentlige Mængde af levende Væsener endog större i Jordens

nordligste end i dens sydligere Egne. Er man ved at reise

Kysten opover ikke bleven opmærksom paa dette Forhold

mellem Arternes Af- og Individernes Tillagen, skal denne

Naturens moderlige Bestræbelse for ved en modsvarende Be-

gunstigelse at udjevne den Mangel, for hvilken den i sin til

bestemte almindelige Love bundne Virken seer sig nödt til at

blotstille de nordlige Lokaliteter, ikke lettelig unddrage sig

Nogens Opmærksomhed, naar man efteråt have lagt sin Kurs

over Vestfjorden, farer omkring mellem de lalrige Skjær og

Holmer, der paa mange Stfækninger beskytte Lofot-Ögrup-

pens Kyster mod det aabne Havs umiddelbare Indvirkning,

og gjör det muligt for Menneskene at vinde sikkert Fod-

fæste, at finde Ly for deres Boliger, Beskyttelse for deres

Sysler der, hvor dette ellers vilde blive dem umuligt. Paa

disse Smaaöer, hvis Form i Regelen er lav og afrundet, og

som hyppig prydes med en buntet Farveblanding af Skov-

nelliker CLychnis sylvestris), Kjærringtænder (Lotus cornicula-

tus), den prangende Rhodiola rosea, Skovgeranium (Geranium

sylvaticum), vild Spirea (Spirea ulmaria) og forskjellige

Skjærmplanler, medens deres Udseende riglignok alleroftest

er graat og nögent, samle sig om Foraarct tallöse Skarer af

forskjellige Söfugle, for der at formere deres Art, og gjöre

derved Oerne til indbringende Æg- og Duunvær for de res-

pective Eiere, der med Omhyggelighed vaage over Værets

ved Lovgivningen hjemlede Rettigheder, mindre af Hensyn

til den dermed forbundne Indtægt, den, de dog heller ikke

foragte, end fordi de glæde sig over det riglbevægede Liv

paa deres egne Grunde af Skabninger, hvis Huusholdning det



Zoolog-isk Reise i Lofoten og- Vesteraalen. 409

morer dem at iagtlage, og derfor nödig ville see sig forstyr-

rede af Uvedkommende i denne Fornöielse. Der hviler Ed-

dcrliunnen i sin blöde Duunseng, medens de praglfulde Steg-

ger (Hanner) i venskabeligt Sammenhold sidde længere nede

paa Klippen, hvorfra de, saasnart en Baad nærmer sig, med

gravitetisk Værdighed vrikke sig ud i Soen, hvor de troe sig

sikkre. Der svæve Maagerne med deres hæse Skrig, der

ved Mængden af de Struber, der istemme det, næsten blive

bedövende, over Hovedet af den, der borttager deres Æg,
eller de sees, naar Ingen forstyrrer deres Ro, som tættc hvidc

Punkter at bedække Skjæret, hvor de have deres Reder. Der

omcirkler Kjælden arrigt den forbiseilcnde Baad, og de vævre

Teister dukke pistrende omkring mellem hverandre; men paa

de brattere Holmer sidde i tætte Klynger de store Skarve og

vifte med Vingerne for at torre dem efter en Nedfart paa

Dybet.

Som de betydeligste Ægvær i Lofoten og Vesteraalen maa

nævnes : Henningsvær og Lyngvær i Vaagen , Borgevær i Borge,

Brandsholmene i Buxnæs, Anholmen med omliggende Öer i

Bö og Andenæsvær i Dverbergs Præstegjæld, samt Fugle-

kolonierne paa Væro og Röst, paa Nykerne i Malnæs Annex

og ved Gaarden Bieg paa den mod lishavet vendende Deel

af Andoen. Paa disse fire Steder klække Lomvier, Alker,

Lundefugle og Krykker i Skarer, om hvis Tallöshed den,

der ikke selv har seet et saadant Fuglebjerg, ikke engang

vil kunne gjöre sig et tydeligt Begreb, men ansee hvad derom

fortælles for lutter Overdrivelse.

Men det er ikke blot Söfuglene, hvis uhyre Masser meer

end rigeligt erstatter Ögruppens Mangel paa Arter. Ogsaa

af Landfuglcne gives der nogle, der, omendskjönt kun paa

enkelte Steder og blot i Vesteraalen, forekomme i större

Mængde, end man al samme eller beslæglede Arter er vant

Ö 2
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lil at see i vore sydligere Egne. Herhen höre Bjerkelrosten,

der paa sine Steder i Birkelierne hækker i store Colonier,

Sneespurven, der stundom om Hösten, naar de komme ned

fra Fjcldene, samle sig paa Markerne i Flokker paa mange

Tusindo, samt begge Rypearterne, hvoraf paa Hasselöen især

Mængden af Dalryper gjör denne lille Ö af 3^ Miils Omkreds

rigere paa Vildt, end hvilkensomhelst anden Localitet af

samme Störrelse söndenfor Nordlandene. Jeg vil i det Fol-

gende faae nærmere Anledning til ved hver enkelt Fugleart

at udtale mig om sammes meer eller mindre hyppige Ud-

bredning. Forinden jeg imidlertid gaaer over hertil skal jeg

med et Par Ord omtale de Pattedyr, der mig bekjendt op-

holde sig paa og omkring Ögrupperne, og vil man ogsaa

blandt disse, forsaavidt angaaer de sig paa Landjorden op-

holdende Arter, see den Regel stadfæstet, at hvad der mang-

ler i Artsrigdom erstattes ved Individer, omcndskjöndt dette

Forhold for Pattedyrenes Vedkommende langtfra ikke er saa

iöinefaldende som blandt Fuglene. Af Landpattedyr fmdes

her foruden de allerede nævnte Huusmusen, Vandringsrotten

og Lemænnen, om hvis Forekomst jeg ikke har videre at til-

föie, folgende:

1. Hermelinen eller Röskatten, (Mustela erminea)

der findes jevnt og hyppigt udbredt paa alle Öerne. Allerode

Morgenen efteråt det har sneel om Natten seer man dens

Spor overalt i Marken. De allesteds hyppige Steenurer give

den sikkert Skjul og Ly. Sommesteds har den ogsaa in-

qvarlcret sig i Ildhusene, hvilke den renser for Muus og

Rotter, medens den kun sjelden antaster Gaardens Höns,

hvorfor den der ikke ansees som nogen uvelkommen Gjæst.

Den lader sig ikke sjelden fange i Rypcsnarerne, naar don

selv er ifærd med at veide disse, ligesom jeg ogsaa har seet

den fanget i Sax, udlagt for Örnen med en Rype til Lok-
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kemad: Den Mængde Levninger af drœbte Ryper, man Iræf-

fer overalt, hvor disse findes i noget Antal, hidrörer vel ikke

alle fra Rovfuglc og Ravne, men ogsaa for en Deel fra Rös-

katten, der er en slem Vildttyv. Jeg har ikke seet over en

halv Snees Stykker fangede, der alle havde den sorte Ha-

lespids, der charakteriscrer denne Art, saa at der idetmind-

ste blandt disse ikke var nogen Smaavæsel, CMustela vul-

garis) som hvis egentlige Hjem Nilson angiver de nordlige

Trakter af Skandinavien.

2. Odderen (Lutra vulgaris) er ligeledes almindelig

langs alle Kyststrækninger, i hvis Nærhed findes tilstrækkelig

Steenur for den at skjule sig i. Af dens Spor om Vinteren

kan man slutte sig til dens Hyppighed. Den er især talrig

paa visse Punkter, der ret vel kjendes af Finnerne, som aar-

ligen fange og skyde en Mængde, idet de alene i denne

Hensigt drage om fra Sted til andet, ofte mange Mile fra

deres Ropæl. Som saadanne Punkter, hvor en Mængde Od-

dere sætte til, kjender jeg Eidsfjorden paa Langöen, Slöveren

Fjord paa Östvaagö, Store og Lille Moldö samt Ydersiden af

Vestvaagö omkring Handelsstedet Borgevær. Enkelt Mand

veider ikke sjelden 20 à 30 Stykker for Aarct, og gjör sig

saaledes deraf, da Skindet af Odderen er temmelig kostbart,

en ikke ubetydelig Fortjeneste.

3. Den almindeligeRæv (Canis vulpes) forekommer

i betydeligt Antal paa alle de större Öer, fornemmelig paa

Langöen, Östvaagö og Vestvaagö, hvor man under Forbi-

seilingen ofte seer den löbo op fra Fjæren, som den jevnlig

besöger, for at oplede Fiskelevninger og Södyr. Paa Has-

selöen findes idethöieste kun et Par Ræve, der ere svöm-

mede over fra Langöen og rimeligviis ere af samme Kjön,

siden deres Antal i de 3^ Aar, jeg har opholdt mig der,

ikke har foröget sig. Dette er formeentlig en af Aarsagernc
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til, at Kyperne, med hvilke Ræven ellers hohler slemt Huus,

kunne vedvarende holde sio^ der i saadan Mængde. Langöen

er det eneste Sted, hvor den, ligeledes mest af der bosatte

Finner, dræbes i noget Antal. Af de kostbare sorte Rævc

Cen Varietet af den rode), hvoraf Langöen i ældre Tider

var bekjendt, fanges nu, efter hvad man har fortalt mig, idet-

hoieste kun et Par Stykker for Aaret. Derimod skal Kors-

ræven ikke være sjelden. Dog have de Skind, der under

Navn af Korsrævskind ere komne mig for Oie, mere fore-

kommet mig som Begyndelser eller Antydninger til egentlige

Korsræve, end som den bestemt udprægede Varietet selv.

Mærkeligt synes det mig, at ingen af de mange Jægere,

jeg derom har udspurgt, kjende Noget til Fjeldræven, hvis

Forekomst paa Ögruppen jeg ellers ikke vilde have betvivlet.

Fandtes den der, maalte den imidlertid nödvendigviis være

kjendt af dem, til hvem jeg har henvendt mig med Fore-

spörgsel desangaaende. Da jeg saaledes maa troe, at den

ikke forekommer, antager jeg dette at hidröre derfra, at de

höitliggende Regioner, i hvilke den færdes, som foranfört,

formedelst Fjeldenes Mangel paa Höisletter her indtage et

saa lidet Rum. Næring skulde don farmedelst Mængden af

Fjeldryper ellers næppe savne.

4. Den al min delige Sp i ds m u us (Sorex araneus)

har jeg kun truffet nogle faa Gange paa Hasselöen, og veed

forresten Intet om deres Forekomst. Det er ikke uantageligt,

at deres Artsforvante, Vandspidsmusen ogsaa kan findes idet-

mindste paa nogle af Öcrne. Paa Hasselöen, som jeg Dag

ud og Dag ind har gjcnnemstreifet efter Ryperne, er den

ialfald ikke kommet mig for Oie.

5. Björnen findes nu kun paa Andöen, hvor aarlig et

Par Stykker skydes, og hvorhen den konnner ved at svömmc

over Risohavnsundot fra Hinduen, der har forholdsviis mange
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af dem. Der kunne paa Andöen, sige Finnerne, som der

gjöre Jagt paa den, aarligaars vel opholde s\ar en 3 à 4 In-

divider. I Fortiden svönimede ogsaa enkelte Björne fra

Hindöen over Sorllands-Sundet til Langöen o^ over Raftsun-

det til Öslvaagö. Endnu i Mandsniinde blev en Björn ligeledes

skudt ved Himmeltinderne i Borge Præstegjæld paa Östvaagö.

Ulven skal langt tilbage i Tiden have forekommet paa

Andöen og Langöen. For omtrent en Menneskealder siden

fandtes en Ulv paa Hasselöen, hvor den hærjede saa slemt

blandt Creaturene, at Indvaanerne forenede sig om at udsætte

en Priis paa dens Hoved af 100 Speciedaler. Denne Belön-

ning kom dog Ingen tilgode, da Udyret, der spottede de

uvante Jægeres vedholdende Anstrengelser, længe efter fand-

tes som et gammelt Skeiet liggende i en Bjergrevne, sand-

synligviis dræbt ved Gift. Senere vidste man ikke af en

eneste Ulv i Districtet, indtil i 1850 en Baad, der roede

gjennem Risöhavn-Sundet saae tvende Stykker komme svöm-

mende fra Hindöen, der heller ikke paa disse Udyr skal have

nogen Mangel. Den ene af Ulvene vendte strax tilbage, me-

dens den anden landede paa Andöen, hvor den siden ofte

har været seet og hvor den skal have gjort betydelig Skade

i Grinderne, hvorpaa man især Hösten , 1851 fortalle mig

mange Exempler. Dette er saaledes, om den endnu er ilive,

den eneste Ulv i Lofoten og Vesteraalen med Undtagelse af

den paa Hindöen liggende Deel af Districtet.

Förend jeg forlader Landpattedyrene maa jeg endnu som

en Mærkelighed omtale, at der ifjor seenhöstes dræbtes et

Elsdyr, der fandtes svömmende mellem Hindöen og Öslvaagö

ved Indlöbct til Raftsundet. Det havde fuldt udviklede Horn.

Sandsynligviis er det fra de svenske Lapmarker fordrevet af

Udyr og har senere forvildet sig. Det var frygtelig udmag-

ret, rimeligviis af Mangel paa Næring.
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Af de Söpaltedyr, der af Nilson anföres som fundne i

det nordlige Norge, og om hvis Forekomst det er endnu

langt vanskeligere personlig at forvisse sig, har det ikke

lykkes mig at komme paa Spor efter andre end af Sælcr:

den almindelige Sælhund, Ringsælen og Haverten, og af Hvaler:

Sildehvalen, Jsen, Spækhuggeren og Næbhvalen.

Den almindelige Sælhund (Phoca vitulina) Iræffes

rundt alle Öerne, men ialmindelighed kun enkeltviis og endog

saaledes sparsomt. De eneste Steder, hvor det er mig be-

kjendt, at den findes i nogen Mængde, ere Röslöen, nogle

Skjær paa Ydersiden af Flakstadöen, Skjærene omkring Han-

delsstedet Borgevær paa Vestvaagö, samt de flade sandige

Strande paa den nordlige Deel af Andöen. Paa disse Steder

dræbes aarligen endeel, meest ved Skud sjeldnere ved at fanges

i Garn. Om Ringsælen s (Phoca annullata) Forekomst

kan jeg kun anföre en Yttring af Handclsmand Irgens i Bor-

gevær, der paa de hans Eiendom omgivende utallige Skjær

og Boer har nedlagt flere Hundrede Sælhunde, idet han

fortalte mig, al der blandt disse en og anden Gang har været

en Sælhund med ringförmige Pletter, der saaledes synes at

maatle henhöre til Phoca annullata, medens man dog af Man-

gel paa nöiagtigere Beskrivelse ikke med Sikkerhed kan af-

gjöre Noget derom.

Haverten (Phoca barbata) er Ivcnde Gange skudt af

nævnte Handelsmand Irgens paa Skjærene omkring Borgevær.

Ligeledes har jeg selv seet et Skind af et pan den mod lis-

havet vendende Kyst af Andöen skudt Individ, paa hvilket

Sted det er mig fortalt, at den ogsaa stundom skal vise sig.

Skindet var langt guulgraat udcn Flekker, neltop saaledes

som Nilson opgiver Farven for de Individer, der endnu ikke

have fældet, og dertil saa slort, at der idctmindste ved dette

Exemplar ikke kan blive Spörgsmaal om nogen Forvcxling
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med Grondlandssælen, (Phoca groenlandica)og Graasælen CHali-

chærus griseus Nilss). At ogsaa de af Irgens skudte Individer

henhörte til denne Art, sluttede jeg med Bestemllied af hvad han

fortalte mig om sammes gigantiske Dimensioner og den Mængde

Spæk de leverede, hvilke Opgivelser jeg, strax forvisset om at

her ikke kunde være Tale om Grondlandssælen, ikke lagde videre

paa Minde og derfor nu har glemt» Da han tillige, idet jeg op-

gav ham Mærkerne paa Klapmytssælen, (Cyslophorus cristatus)

benægtede at kjende denne, og speciell, at disse Mærker (Hætten

og Farven) passede paa noget af de af ham skudte Individer,

hvilke han beskrev som ecnsfarvot lyst graahvide og tillige

benævnede med det her velbekjendte Navn Ertkobbe, kan jeg

ikke betvivle, at samtlige Individer have været rigtige Hav-

erter, og ikke henhört til nogen af de nærstaaende Arter,

om hvilke jeg i Lofoten og Vestrraalen ingen Oplysning har

kunnet erholde.

Sildehvalen CBalæna physalus), hvis det ellers er denne

Art, der langs de norske Kyster er saa almindelig, sees ofte i

Stimer paa 20 å 30 Individer, ja derover, deels imod Midt-

sommertid, da de antages at parre sig, deels om Hösten,

naar Silden indfinder sig, at boltre deres niæglige Kroppe

mellem hverandre, blæsende Vandstraaler fra deres Luflhul

höit i Veiret hver Gang, de hæve sig over Havspeilet. Det

er et interessant Skuespil, naar man kommer roende midt imel-

lem en saadan Flok af Havets Uhyrer, hvilket hændte mig i

Vestfjorden udenfor Flakstadö paa en Thingreise i Begyndei-

sen af Juli 1850. Et Par Hvaler kom os saa nær, at man

fra Baaden kunde have raget op paa dem med en lang Stang.

En af dem dukkede endog op tvers for Midten af Baaden,

men skyndte sig forskrækket strax under, ikke udcn selv at

forskrække de mindre Behjertede blandt os. Der var ved

denne Leilighed vist henved 40 Hvaler at see paa een Gang.
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Paa Hasselfjorden ere saadanne Stimer ikke sjeldne. Hosten

1850 saae jeg flere Dage efter hverandre Vandstraaler spille

over hele Fjorden. Paa Bohavet ved Indlöbet til Eidsfjorden,

hvor Silden ofte ströminer ind, er det heller ikke ualmindeligt

at see lignende Selskaber at Hvaler. Hosten 1750 kom tvende

Mænd ind til Handelsstedet Melbo paa Hasselöen, ganske af-

kræftede af at kaproe med Hvalerne, som de vare komne

ind mellem og ved forceret Roning frem og tilbage havde

stræbt at undgaae, at ikke deres Baad skulde blive knuust.

Ogsaa enkellviis sees Sildehvalen hyppig overalt og til en-

hver Aarslid. I Nærheden af Fiskeværet Nufsfjord paa Flak-

sladöen skjærer Havet sig ind i en trang Klöft, hvor for

nogen Tid tilbage aarligen en og anden Hval skal have sat

sig fast og der være bleven fanget. I de sidste Aar har

delte ikke hændt, hvilket Lofotingen forklarer deraf, at et

sammesteds staaende Fjös, af hvis Uddunstninger Hvalen an-

toges at blive tillokket, nu ikke meer existerer.

Nisen CD^^lpbinus phocæna) er her, som næsten ved

hele vor Kyst, hyppig. — Af

Spækhuggeren, (Delphinus orca) der her kjendes un-

der Navn af Stourhynning, har jeg et Par Gange seel nogle

faa Individer i Hasselfjorden, kjendende samme paa den hoie

Rygfiiine. Forresten ved jeg Intet om dens Forekomst at anföre.

Næbhvalen (Hyperoodom borealis) har jeg ikke selv

seet; men et i Bö Præstegjeld Hösten 1841) strandet Individ

blev mig saaledes beskrevet, at jeg derved sattes island lil

med en for mig selv ubedrngelig Vished at bestemme det

som nævnl. Aaret cflcr blev et mig paa samme Maade be-

skrevet Individ fanget i Vesllofolen. Begge bleve nn'g af-

tegnede med den for denne Art eiendommelige Hvælving af

Panden, ligesom de sagdes al være uden Barder.

(Forbættcs i næslc Bind).
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