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I.

Oni uogle Puukter i den elementære Arithmetik^

af

S. A. Sexe.

De Fleste, der lære elementær Arithmetik, lære den i en

saa ung Alder, at de ikke spørge synderlig efter det Lærtes

logiske Sammenhæng og Begrundelse. Læreren tvinges

saaledes almindeligviis ikke til at gaa tilbunds i Sagen

paa Grund af Tvivl og Lidvendinger, som møde ham fra

Tilhørernes Side.

Den mere mathematisk Begavede, der har tilegnet sig

den elementære Arithmetik i en ung Alder, gjør den ikke

lettelig til Gjenstand for sin Gransken, naar han bliver

ældre, men forefinder mere lokkende og lømiende Feldt

høiere oppe. Det er overhovedet sjeldent, at Mathematikere

af større Betydenhed give sig af med den elementære

Mathematik, og naar de gjøre dette, skeer det ikke gjerne
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for dens egen Skyld, men f. Ex. for at afhjælpe et litte-

rært Savn. Desuden gaar det dem, som det gaar Folk i

Almindelighed : Hvad Sædvanen har hævdet og helliget,

hvad man i en ung Alder har modtaget iidon Kritik og

er bleven vant til at betragte som ret og rigtigt i alle

Maader, har man vanskelig for at undergive en uhildet

og upartisk Revision.

Under saadanne Omstændigheder vikle det ikke være

förunderligt, om der i den elementære Mathematik fandtes

Et og Andet, der ikke var som det burde være. , I ethvert

Fald er saameget vist, at for dem, som ikke kunne komme

til at tilegne sig Elementærarithmetikens Indhold førend

i en modnere Alder, da man ikke vel kan modtage uden

at erkjende, indeholde de arithmetiske Lærebøger mangen

lidet opklarende og haard Tale, af hvilken Grund de fore-

liggende Bemærkninger overgives til Offenthgheden.

I. Antal og Tal.

Man tillægger ofte Tallet Prædikater, som ikke til-

komme det, saasom benævnt, ubenævnt, heelt, bruddent^

blandet, hvilket kommer deraf, at man forvexler det ab-

strakte Begreb Tal med det mindre abstrakte og fyldigere

Begreb Antal.

12 Älennesker er et Antal, Fleerheden, Mangfoldig-

heden 12 er Tal. Et Antal er en Størrelse, som lindes

eller kan tænkes funden udenvidere ved Tælling; et Tal er

ogsaa en Størrelse, som man kommer til eller kan tænkes

at komme til ved TælHng, men først gjennem en Abstrak-

tion fra, hvad der er blevet tællet. Et Antal er en Mængde

af en individ uahseret eller for sig værende Ting, hvoraf

der kan tænkes flere, og hvori der altid ligger noget

Mere end det blotte Eenhedsbegreb; et Tal er ogsaa en
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Mængcle, men kun af abstrakte Eenlieder, eller med andre

Ord: Tallet er en tællet Mængde uden Substrat.

Det er saaledes en Selvfølge, at der ikke rettelig kan

være Tale om benævnte og ubenævnte Tal. Thi saasnart

man underlægger Tallet et Substrat, fremkommer et Antal,

og naar intet Substrat underlægges, er der intet at be-

nævne. Hvad der nemlig ikke er til, kaldes ikke ubenævnt,

men hvad der er til, uden at være navngivet. Derimod

er benævnt og ubenævnt berettigede Prædikater, naar de

føies til Antal. Siger man f. Ex. jeg kjøbte 3 Ting for 4

Spd., saa er de 3 Ting et ubenævnt og de 4 Spd. et be-

nævnt Antal.

Der kan heller ikke rettelig være Tale om hele,

brudne og blandede Tal. Der gives jo ikke andre Tal

end 1, 2, 3 0. s. v. i den naturlige Talrække. Om man

vil betragte „heeit" som et Tallets Skjelnemærke fra

„brudne" Tal eller Brøk, saa er det at bemærke, at

Brøken, hvis almindelige Udtryk er ~, ikke er noget Tal.

Thi-^ af 1 eller overhovedet af et Tal, hvori n ikke gaar

op, existerer ikke, da 1 eller Eettallet er udeleligt, og ^
af et Tal, hvori n gaar op, er kun et künstlet üdtryk for

det ene eller det andet af Leddene i den naturlige Tal-

række. Brøken ^ kan saaledes kun betegne et Antal,

nemlig af en Deel af den Eenhed, som underlægges Eet-

tallet. Det bliver med det samme klart, at heller ikke

det saakaldte blandede Tal, a + -^, kan være et Tal, men

en Sammensætning af tvende Antal, nemlig af den hele,

Eettallet underlagte, Eenhed og af en Deel af samme. Men

naar der hverken gives brudne eller blandede Tal, saa er

der ingen Grund til at karakterisere Tallene 1, 2, 3 o. s. v.

som hele.
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Naar man altsaa i de aritlimetiske Lærebøger, hvor

elet kommer saameget an paa at præcisere Begreberne, for

Kortheds Skyld eller fordi man nu engang er kommen i

Vane dermed, vil bibeholde Udtryksmaaderne: benævnte,

ubenævnte, hele, brudne og blandede Tal, i Stedet for

benævnte, ubenævnte, hele brudne og blandede Antal, saa

burde Grunden udtrykkeKg angives. Tallet er Hovedsagen

i Arithmetiken, og det er ikke ligegyldigt om Begrebet

derom forplumres ved usande Prædikater.

Man taler ogsaa om positive og negative Tal, medens

det rette Udtryk er positive og negative Størrelser. Som

etBeviis paa, at man mener det alvorligt med de positive

og negative Tal, kan bemærkes, at man i den ene Lære-

bog efter den anden inddeler Tallene i positive og negative,

hvilken Inddehng man illustrerer ved at opskrive følgende

Række

.... 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... .

sigende, at Zifrene tilhøire for udtrykke positive Tal og

Zifrene tilvenstre for samme negative. Men det er klart,

at man her forvexler Tallene med numererede Pladse.

Og en Forvexling af Talbegrebet — det Abstrakteste af

det Abstrakte — med konkrete Gjenstande er ikke saa

ganske uskyldig og uskadelig i en Videnskab, der roser sig

af en skarp Distinktion og anprises som det bedste Middel

til at skjærpe de menneskehge Forstandsevner. Naar

man siger, at ved at tælle 6 tilbage fra og med Pladsen

4 tilhøire for 0, kommer man paa Pladsen 1 tilvenstre

for 0, saa er der vist ikke Noget at indvende derimod;

men naar man siger, at ved at tælle 5 tilbage fra Tallet

4, kommer man til et nyt Talbegreb, nemlig et negativt

Eettal, saa bliver Talen ubegribelig. At tælle 5 tilbage

fra 4, eller overhovedet et større Tal fra et mindre, hører
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blaiiclt Arithmetikens haarde Taler for dem, som ikke have

lært den i deres Barndom. Hvad man finder ved at give

sig til at tælle et større Tal fra et mindre, er, hvad man

vidste iforveien, nemlig at det mindre Tal mangler endeel

Eenheder, som det maatte have, naar Fratællingen skulde

kunne fuldføres. Disse manglende Eenheder, som, vel at

mærke, mangle, fordi man foresætter sig en umuehg Gjer-

ning, skulde altsaa være det negative Tal. Et vilkaarligt

og fornuftstridigt Tiltag fra Subjektets Side skulde altsaa

enten skabe et virkeligt Objekt eller foranledige blivende

Egenskaber for dette. Naar man overeensstemmende her-

med vikle inddele Tallene i Tal, som ved visse Leiligheder

mangle, og i Tal, som ikke mangle, saa vilde Inddelingen

ikke tage sig synderlig ud. Det Uholdbare og Forkunst-

lede i samme træder mindre skarpt frem, naar man be-

holder Prædikaterne, negativ og positiv. Sagen er, at

Tallene i og for sig — og kun som saadanne kunne de

være Gjenstand for Inddehng — hverken ere negative

eller positive, hvorvel man ifølge en vis Opfatning af

Positivt har for Skik, at henføre dem til de positive

Størrelser. Det har sig nemlig ikke med Tallene som f.

Ex. med Tidsstørrelsen og Kumstørrelsen, der kan begynde

ved et vilkaarligt Udgangspunkt og voxe i det Uendehge

til begge Sider, og, paa hvilken Side af Udgangspunktet

den end ligger, tænkes kontinuerlig formindsket indtil den

slaar over til sin ligesaa virkelige Modsætning paa den

anden Side. Gaar man med Hensyn til Tallene fra det

Mindste til det Større, saa er Udgangspunktet ikke vil-

kaarligt, man maa begynde fra og med 1 og man kan

ile gjennem større og større Tal i det uendelige. Gaar

man den modsatte Vei, nemlig fra det større Tal til det

mindre, saa maa man standse med 1. Søger man Tal,
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figurlig talt, nedenfor 1, paa den anden Side af 1, eller

egentlig talt, mindre end 1, saa finder man enten Intet

eller lutter Fantomer, der ikke have saamegen Realitet

som de Billeder, man seer i Våndet af Egnen, der omgiver

samme.

Men kan man sige: I Udtrykket (5—3) er jo dog

Tallet 5 positivt og Tallet 3 negativt. Hertil maa be-

mærkes, at Tallet 3 skal jo dog ikke subtraheres fra 5,

fordi det er et 3-Tal, eller 5 miste 3, fordi det er et 5-Tal.

Saadant Noget ligger ikke i disse Tals Begreb. Der maa

altsaa stikke Noget under disse Tal, som medbringer

Positiviteten og Negativiteten, og lader sig r e p r æ s e n t e r e

ved disse Tal. Stiller man op iniod hinanden 5 Dalers

Indtægt og 3 Dalers Udgivt, saa er den ene Part positiv

og den anden negativ. Positiviteten og Negativiteten ligger

dog ikke i Tallene 5 og 3, men i de modsatte Størrelses-

begreber, Indtægt og Udgivt. Og naar der handles om

at oplyse, undervise, gaar det ikke au, at overføre paa

det abstrakte Begreb, hvad der kun tilkommer dets kon-

krete Substrat.

II. Positivt, Negativt, Absolut.

Jeg ponerer en Størrelse 9 eller jeg tænker mig den

som værende til. Derpaa bliver jeg var en Størrelse 5,

paa Grund af hvilken jeg maa negere det i de 9 værende

5. Hvad jeg tænkte og hvad jeg maa, udtrykker jeg ved

(9— 5). Størrelsen 9 kalder jeg positiv og Størrelsen (—5)

negativ. Der er nogen Forskjel i disse Størrelsers Moda-

litet eller i den Maade, hvorpaa de stille sig for min Be-

vidsthed. 9 stiller sig i Forgrunden med Paastand paa

Objektivitet, hvorimod (—5) træder til med Indsigelse mod

Objektiviteten af do 5 i de 9. Efter dette skulde en po-
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sitiv Størrelse simpelthen falde sammen med en objektiv

Størrelse, og en negativ Størrelse være et Udtrvk eller

Repræsentant for livad man i den Første negerer eller

nægter Objektivitet og saaledes tilbagekalder, hvilket med-

fører en Subtraktion af den Negative fra den Positive,

hvorfor man ogsaa karakteriserer den negative simpelthen

som en Størrelse, der skal subtraheres.

Denne Ojifatningsmaade af Positivt og Negativt er

rimeligviis den oprindelige, finder idetmindste Medhold i

Ordenes Etymologi, Positivt af ponere, Negativt afnegare.

Ifølge denne'Opfatningsmaade kan en positiv Størrelse være,

uden at der existerer nogen Negativ. Thi man kan jo

ponere, uden at der reises nogen Indsigelse derimod. En

negativ Størrelse kan derimod efter samme Opfatning ikke

tænkes uden en positiv. Thi at negere, hvor Intet er

poneret, hvor Intet er at negere, er en Urimelighed.

Paa dette Standpunkt omfatter man den positive

Størrelse med en Sort Partiskhed eller Forkjærlighed, gjør

den til det egenthg Værende, til Hovedsag, medens man

tænker sig den negative Størrelse som et Accidents, for

hvis Skyld man dog i større eller mindre Mon maa modi-

ficere Hovedsagen. Bemeldte Opfatningsmaade er logisk

holdbar, saalænge den positive Størrelse ikke er mindre

end den negative.

Men nu fremstiller sig en objektiv Størrelse, 20, der-

paa fremtræder en anden Størrelse, 30, for hvis Skyld jeg

maa negere de 20 og 10 til, hvis de vare der. tivad jeg

tænkte og hvad jeg skulde, udtrykker jeg ved (20—30).

De 20 kakler jeg positive, de 30 negative. Men at negere

eller nægte Tilværelsen af Mere, end der er forudsat som

tilværende, er jo ligetil en Urimelighed, Ugesom at sub-

trahere et Større fra et Mindre. I Lærebøgern§ slipper
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man fra det foreliggende Tilfælde ved udenvidere at for-

tælle, at naar Subtraktor er større end Minuenden, saa

subtraherer uian Minuenden fra Subtraktor og Differeutsen

bliver negativ. Dette er, som bemærket, en af Arith-

metikens haarde Taler. Den positive Størrelse udgives

for det egentlig Værende, den negative er blot en Rekla-

mator, som fyldestgjøres derved, at den subtraheres fra

den positive: men naar det kommer til Stykket, saa lader

man dem skifte Rolle, subtraherer den Positive fra den

Negative og retfærdiggjør Hokuspokuset med den pythiske

Besked, at Differeutsen er negativ. Fremgangsmaaden er

vistnok realiter rigtig, men formaliter eller logisk rigtig

bliver den ikke, medmindre man opgiver den primitive

Opfatning af Positivt og Negativt, og bekvemmer sig til

den Upartiskhed, at erkjende dem som lige objektive

Magter, der gaa ud paa at overmande hinanden, hvoraf

Følgen bliver, at de i Tilfælde af Ligestorhed ophæve hin-

anden ganske og aldeles, og at der i modsat Fald kun

bliver i Behold, hvad den ene er større end den anden.

At den positive og negative Størrelse bør betragtes

som lige objektive lader sig let eftervise ved Exempler:

Et Skib passerede en vis Parallel, seilede sydover 20

Mile, drog derpaa nordover 30 Mile: Hvor befinder det

sig da med Hensyn til bemeldte Parallel? I Bevægelsen

sydover og i Bevægelsen nordover har man utvivlsomt en

positiv og en negativ Størrelse. Men der gives ingensom-

helst Grund til at kalde den ene af disse Bevægelser

objektiv fremfor den anden.

At det Positive og Negative forholde sig som stridende

Parter er hgetil: Er f. Ex. Aktiva og Passiva i et Bo

ligestore, saa ophæve de hinanden. Er der 3000 Spd.

Aktiva og 2000 Spd. Passiva, saa ophæves de 2000 af de
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3000, men ophæve med det samme 2000 af disse, saa at

der kun bliver 1000 Spd. Aktiva tilbage. Er der endelig

2000 Spd. Aktiva og 3000 Spd. Passiva, saa tilintetgjøres

de 2000 Aktiva af 3000 Passiva, men af disse tilintet-

gjøres ogsaa 2000, saa at kun bliver igjen 1000 Spd.

Passiva.

Naar man altsaa idet man betegner den positive

Størrelse med + og den negative med — , siger, at + be-

tyder Addition og — Subtraktion, saa er dette deels

sandt, deels usandt, medens den hele Sandhed er, at af

en foreliggende positiv og negativ Størrelse subtraheres

den Mindste fra den Største, hvorved der udkommer en

Kest af samme Slag som den Største, hvorimod det er

ligegyldigt, hvilken man gjør til Minuend og hvilken til

Subtraktor, naar de ere ligestore.

Naar man betragter Positivt og Negativt som jævn-

byrdige med Hensyn til Objektivitet og som lige aktive

imod hinanden, saa synes der ikke at være nogen Grund,

hvorfor man fortrinsviis skulde tillægge den ene Part

Positivitet og den anden Negativitet; meget mere synes man

i denne Henseende at maatte have frit Valg.

Man kan spørge om den Strid, som finder Sted mellem

den positive og negative Størrelse, er en Følge af den

Enes Positivitet og den Andens Negativitet, eller om ikke

snarere Positivitet og Negativitet ere Begreber, der først

opkomme, idet man seer Størreiserne liggende i Strid med

hinanden. Kan man sige om en Størrelse at den er posi-

tiv og vikle være det, om ingen anden Størrelse var til?

Og kan man sige: denne Størrelse er negativ og vilde

være negativ, om den var den eneste existerende Størrelse?

Hvis saa var Tilfældet, maatte man kunne definere Posi-

tivt for sig og Negativt for sig, saa at de traadte klart
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ud som af hmanclen uafliængige Begreber, og saaledes at

deres Strid viste sig som en Selvfølge, i Tilfælde de ko-

existerede. Men naar man prøver paa saadant Noget, seer

man sig neppe i Stand til at levere Andet end tomme

Fraser. I det enkelte Tilfælde kan man vistnok skjelne

mellem livad man kakler positivt og livad man kalder

negativt. Saaledes kan man skjelne mellem Aktiva og

Passiva i et Bo, mellem et Punkts Bevægelse frem og dets

Bevægelse tilbage, mellem tvende paa et Punkt i modsat

Betning virkende Kræfter o. s. v. Man kan ogsaa sige,

skjønt ikke til synderlig Løsning af Knuden, at Positivi-

teten og Negativiteten hos Aktiva og Passiva, samt disses

indbyrdes Strid ligger i liver af disse Størrelsers eien-

dommelige Begreb, at et Punkts Bevægelse frem er posi-

tiv, fordi den gaar fremad, at Bevægelsen tilbage er nega-

tiv, fordi den gaar tilbage, og at de geraade i Strid, fordi

den ene gaar frem og den anden tilbage, fremdeles at den

ene Kraft er positiv, fordi den virker paa et Punkt i en

vis Retning, og den anden negativ, fordi den virker i

modsat Retning, og at de komme i Strid, fordi de virke

i modsatte Retninger. Men naar man skal søge et al-

mindeligt Kriterium paa Positivt og Negativt, saa bort-

falder ethvert Holdepunkt, undtagen dette ene, at de ligge

i Strid eller danne en Modsætning til hinanden. Alt vel

bese et og overveiet, kan man ikke tænke sig en positiv

Størrelse klart og fuldstændigt uden under Belysning af

en negativ og omvendt. Man har kun et eensidigt og

uudviklet Begreb om et Opad, Fremad og til Høire, naar

man ikke seer det belyst af et Nedad, Tilbage og til

Venstre. Det gjælder her, om nogensinde: Opposita

juxta sese posita magis illucscunt. Man kan skrive et + a

og kalde det positivt, men man tænke r det kun som
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objektivt, medmindre man har et — b enten i Minde fra

en opløst Forbindelse, eller tilstede, eller i Udsigt. Det

samme gjælder naturligviis med Hensyn til et — a.

Under saadanne Orastændigheder synes eler at være

Grund til at betragte den omhandlede, mellem Størrelser

stedfindende. Strid eller Modsætning, der forehgger faktisk

og klar baade i Tankens og Naturens Eige, som det, der

egentlig konstituerer saadanne Størrelsers Begreb, og

Positivt og Negativt som blotte Navne paa de stridende

Parter uden dybere Betydning end omtrent som Parten

No. 1 og Parten No. 2, hvilken Opfatning igjen leder til

følgende Forklaringsmaade:

Den Modsætning mellem Størrelser, paa Grund af

hvilken de, naar det kommer til Opgjør, ophæve hinanden,

i Tilfælde de ere ligestore, og paa Grund af hvilken der

kun levnes, hvad den ene er større end den anden, naar

de ere uhgestore, kaldes deres umiddelbare"^) Mod-

sætning. Tvende i umiddelbar Modsætning staaende Stør-

relser, eller tvende Størrelser, som, idet de forenes til et

Monom, levere eller hvad den ene er større end den

anden som Piesultat, kaldes umiddelbar modsatte

Størrelser, og den ene af disse — hgegyldigt hvilken

— kaldes positiv, den anden negativ.

Man kan her bemærke, at der med Hensyn til de

Størrelser, der stille sig i Modsætning til hinanden, fore-

kommer to væsentlig forskjelhge Tilfælde. I det ene Til-

fælde ere Størrelserne ganske uafhængige af hinanden

med Hensyn til numerisk Værdi, og Differentsen kan være

*) „Umiddelbar" lægges til, for at adskille denne Modsætning fra

andre mathematiske Modsætninger, saasom mellem Miilti'

plikator og Divisor, mellem Multiplikand og Dividend, Rod og

Potents,

Andreas Hohtsen
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snart positiv, snart negativ. I det andet Tilfælde kan den

ene Størrelse aldrig være mindre end den anden, og Diffe-

rentsen er i Grunden hverken positiv eller negativ. Under-

lægger man f. Ex. a i Udtrykket (a—b) Begrebet Aktiva,

og b Passiva, saa kan a være baade større, lig og mindre

end b. Men lader man a i samme Udtryk betegne et

Antal Mennesker, som levede til en vis Tid og Sted, og

b det af dem ved et senere Tidspunkt døde Antal, saa

kan a aldrig være mindre end b. Thi der kan ikke dø

flere, end der har levet. Modsætningen er i sidste Tilfælde

kun halv, da der aldrig kan være Tale om at subtrahere

a fra b. Det er en saadan Modsætning, de oprindelige

Begreber om Positivt og Negativt forudsætte.

Det er i det Foregaaende bemærket, at det er lige-

gyldigt, hvilken af to umiddelbar modsatte Størrelser man

kalder positiv og hvilken negativ. Men hvorvel der neppe

gives nogen objektiv Grund, som gjør sig gjældende ved

Tilkjendelsen af disse Prædikater, saa gives der en sub-

jektiv, som man vanskelig kan frigjøre sig for, den nem-

lig, at man fra først af forledes og vænnes til at tage en

positiv Størrelse og en objektiv do. for et og det samme.

Naar man saaledes faar Øie paa den ene af to umiddel-

bar modsatte Størrelser, kalder man den udenvidere posi-

tiv, skjønt man endnu ikke har seet noget til dens Mod-

part, eller engang tænkt paa, at der gives en saadan.

Kaar saa denne træder til, har den Første allerede faaet

sit Prædikat, og det falder da ligesom af sig selv, at den

Sidste skal hede negativ, skjønt det ofte først er ved den

Sidstes Tilkomst at Modsætningsbegrebet i disse Størrelser

kommer tilsyne. Man kalder saaledes den af to umiddel-

bar modsatte Størrelser positiv, som man først faar Øie

paa, eller først lærer at kjende, Potentsudtrykket for



Om nogle Punkter i den element. Arithmetik. 13

aaa . . . -, nemlig a'% fik saalecles udentvivl en positiv Ex-

ponent, fordi det er ældre end a~^^ som er Potentsudtrykket

for —-—
aaa ....

I arithmetiske Læreboger seer man ofte, at en nega-

tiv Størrelse ansees for mindre end en positiv, for mindre

end 0, og for destomindre, jo større Talværdi den har.

Dette er en Betragtningsmaade, som volder den tænksomme

Begynder meget Hovedbrud. Han veed naturligviis ikke

af nogen Størrelse, som er mindee end Intet, og for ham

gjælder: jo nærmere 0, destomindre, og jo længer fra 0,

destostørre. Han ræsonnerer — det maa indrømmes —
med Grund saaledes: Gjæld ansees almindeligviis for

negativ, og naar den er mindre end 0, saa maa Kreditor

være mere end tilfredsstillet, naar han faar som Beta-

ling. Naar af to lige stærke Heste den ene trækker paa

en let bevægelig Gjenstand østefter, og dens Kraft kaldes

positiv, medens den anden Hest trækker paa samme Gjen-

stand vestefter og dens Kraft kaldes negativ: saa skulde

den sidstnævnte Hest ikke alene være svagere end den

Første, men den skulde aarke mindre end Intet, og dog

kommer Gjenstanden, som de trække paa, ikke af Pletten,

hvilket Alt Begynderen linder fornuftstridigt. Betragtnings-

maaden eller rettere Talemaaden, at den negative Stør-

relse er mindre end 0, leder ogsaa- til en Absurditet

paa følgende Maade: At to paa et Punkt i modsat Ret-

ning virkende Kræfter kunne være ligestore og i saa Fald

maa kaldes ligestore er en Paastand, som ikke lader sig

afvise. Det er ogsaa utvivlsomt, at den ene af disse

Kræfter er positiv, og den anden negativ; følgehg er det

ogsaa utvivlsomt, at en negativ Størrelse kan være lig en

positiv. Naar derhos en positiv Størrelse er større end

0, og en negativ do. er mindre end 0, saa maa baade en
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positiv Størrelse og en negativ Størrelse kunne være baade

større og mindre end 0, og det paa engang.

Den omhandlede Talemaade skriver sig fra den høiere

Geometri, hvor den maaskee kan have sin Nytte, skjønt

den hviler paa en Begrebsforvexling. Man forvexler nem-

lig det arithmetiske med Nulpunktet eller Koordinater-

nes vilkaarlige Begyndelsespmikt, man forvexler et „Mindre"

med et „Længer tilbage fra" eller et „Dybere under" be-

meldte Punkt, og endehg forvexler man et „Større" med

et „Længer frem fra" eller et „Høiere over" samme Punkt.

I den høiere Geometri er (— cvd) Udtrykket for det Aller-

mindste, medens (+ co) betegner det Allerstørste, og man

vurderer en Størrelses Storhed eller Lidenhed efter dens

Afstand fra dette Maximum eller Minimum. Man seer

heraf, at Talemaaclen ikke blot indeholder en for Elementær-

arithmetiken fremmed Tanke, men ogsaa gjør en uhjem-

let Brug af de arithmetiske Udtryk : mindre, nul og større,

idet den underlægger dem en Betydning, som er vidt for-

skjellig fra den, de have oprindelig. Længer tilbage, et

vilkaarligt Punkt i Kummet, længer frem er noget ganske

Andet end mindre, nul og større i disse Ords oprindelige

og egentlige Bemærkelse. Den geometriske Vurderings-

maade af Stort og Lidet er ogsaa ganske uforenelig med

den arithmetiske, saa man ikke skal kunne sige, at den

Sidste gaar op i den Første som i et høiere Begreb.

Naar man holder sig til den oprindelige Opfatnings-

maade af Positivt, bliver naturligviis Tallene og over-

hovedet enhver objektiv Størrelse at henføre til de posi-

tive Størrelser. Man har ogsaa, som bekjendt, for Skik,

at betragte Tallene som positive. Med bemeldte Opfatnings-

maade stemmer ogsaa, at man lader Størrelser gjælde

for positive, som intet Fortegn have. Tallenes Positivitet
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stemmer derimod ikke med den Erkjendelse, at en positiv

og en negativ Størrelse kan have samme Talværdi. Thi

Talværdi maa vel være det samme som Tal, det være nu

det saakaldte hele, brudne eller blandede Tal. Det stem-

mer heller ikke med den oprindelige Opfatning af Positivt

og Negativt, at man kaldcr (+ a) og (— a) modsatte

Størrelser, hvilket forudsætter, at de begge ere objektive.

Til en Modsætning, der er et Slags Tvilhugbegreb, hører

nemlig to Ting, som ere eller idetmindste tænkes som

værende til. Der er saaledes liden Konsekvents baade i

Tanke og Tale, naar det gjælder den oprindelige Opfatnings-

maade af Positivt og Negativt.

Følger man derimod den anden Anskuelsesmaade,

som gjør den positive og negative Størrelse til indbyrdes

fiendtlige Magter, der ere jævnbyrdige med Hensyn til

Objektivitet, og søger deres Karakteer i deres Strid, saa

bHve Tallene hverken positive eller negative. Det samme

bhver Tilfældet med enhver Størrelse, hvortil man ikke

kan tænke sig nogen umiddelbar Modpart. Som Exempler

paa saadanne Størrelser, som man maaskee kan kalde

absolute, kan nævnes: en Længdeudstrækning, med Hen-

syn til hvilken man sætter Udgangspunkt og Retning ud

af Betragtning, et Areal, et Piumfang, et Tidsrum saasom

et Aarhundrede, naar man lader Udgangspunktet, samt

Spørgsmaalet, om Aarene skulle tælles frem eller tilbage,

uafgjort, et Pengebeløb, naar det ikke sættes i Ptelation

til Noget som Aktiva eller Passiva, som Tab eller Vinding.

At en absolut Størrelse kan tænkes ikke Idot samtidig

med positive og negative Størrelser uden at have noget

med dem at skaffe, men ogsaa i Forbindelse med dem,

fremgaar af følgende Exempel: En Luftballon gik nd fra

et høit Sted, steg først 1000 Fod, drev derpaa for Luft-
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strømmen liorizontalt 5000 Eocl, hvorpaa den sank 1500

Fod: Hvorlangt over eller under Udgangspimktet befandt

den sig da? I denne Forbindelse er naturligviis de 1000

og de 1500 umiddelbar modsatte, altsaa den ene Part

positiv, den anden negativ, hvorimod de5000FodsHorizontal-

bevægelse hverken ere positive eller negative.

Efter samme Anskuelse bliver enhver Størrelse, som

intet Fortegn har, at betragte som absolut, medmindre et

(—) følger efter. Fremdeles bliver baade Summen a + b + c

og hver af dens Addender absolut. Thi er a absolut, saa

maa ogsaa Tillæggene til samme være absolute, og + er

her ligesom i [

—

(a + b + c)] blot et Additionstegn. Der-

hos kan bemærkes, at naar a falder bort, saa maa ogsaa

+ foran b falde bort. Thi der er ingen Mening i et

Additionstegn, medmindre der ligesaavel er en Størrelse,

hvortil der kan adderes, som en Størrelse, der skal adderes.

III. Additio, Subtraktio.

At addere, siger man, er af to givne Størrelser at

finde en tredie, der er saa stor som begge de givne til-

sammentagne.

Denne Definition angiver Operationens Hensigt, idet

den angiver det Resultat, man skal komme til, men den

angiver ikke Operationens Art, eller hvori den bestaar,

hvilket jo dog helst skulde være Hensigten. Den indirekte

Antydning af det Operative ved en Regningsart, som ligger

i Angivelsen af dens Resultat, er desuden ikke alle Tider

at lide paa; thi man kan iblandt af det samme Materiale

faa ud det samme paa forskjellige Maader. Ex. 2 + 2

= 4, 2 X 2 = 4. Under Udtrykket 2 + 2 tænker man

begge 2 Tal som Stof. Under 2X2 tænker man det

første 2 Tal som Stof, det andet som Producent, hvorfor
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ogsaa det Udkomne kaldes Produkt. Fremdeles : V2 +72= ^ '>

men ogsaa V2 -72= ^- -^^^ Definition af en Regnings-

art bør altsaa, saavidt muligt, ligefrem angive det

Operative ved samme.

Man siger ogsaa: Naar man gaar ud fra et Tal, a,

i den naturlige Talrække og tæller fremad saamange

Pladse som b indeholder Eenheder, saa adderer man b

til a.

Dette kan nu Være godt nok, hvad Resultatet angaar.

Men at addere og at tælle til er ikke det samme i opera-

tiv Henseende. Thi naar man tæller til, tager man 1 for

1 eller dog hver Gang hgemeget, medens man adderer,

som det kan falde sig, snart 1, snart flere af Gangen.

At addere er saaledes en friere Operation og et rumme-

Hgere Begreb, end at tælle til. Desuden er det at tælle

til ikke i den Grad et Eftertankens Arbeide som det at

addere. Man benytter nemhg i første Fald et eller andet

udvortes Middel til at lette Arbeidet med, f. Ex. Zifrenes

Pladse i den naturlige Talrække, hvorimod man i sidste

Fald søger Maalet uden et saadant Hjælpemiddel. Det

er ellers besynderligt, at man ikke ånder sig tilfreds stillet

ved den simple, korte og udtømmende Definition: At

addere er at lægge Størrelse til Størrelse. Det er over-

flødigt, at tilføie, at det Udkomne skal være saa stort

som Begge tilsammentagne ; thi naar man har lagt den

ene Størrelse til den anden, saa har man dem jo tilsammen-

tagne.

Man taler ofte om at addere en negativ Størrelse til

en positiv, hvilket er en uegentlig Talemaade, som for-

virrer Begynderen og er omtrent jævngod med en Selv-

modsigelse. En negativ Størrelse lader sig netop ikke ,

addere til en positiv. Man kan skrive en negativ Stør/^^^^L^-^ /
2 /^/s>^ '

'^'LIBRARY
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reise ved Siden af en positiv, danne et Polynom af dem;

men dette er ikke det samme som at addere.

At subtrahere en Størrelse fra en anden, siges der,

er at finde en tredie saa stor, at naar den førstnævnte

Størrelse adderes til den, bliver Summen lig den sidst-

nævnte.

Dette er en lang og tung Omskrivning af det Simple

og Korte: At subtrahere er at borttage en Deel af et

Hele, for at see, hvad der bliver igjen, hvorved baade

Operationens Art og Hensigt er angivet. Man tror maa-

skee ved den anførte Omskrivning, at kunne undgaa at

forudsætte Subtraktor mindre end Minuenden, hvilket den

som Deel maa være. Men naar man forudsætter, at der

gives en tredie Størrelse, som med Tillæg af Subtraktor

er lig Minuenden, saa tænker man med det samme Sub-

traktor mindre end Minuenden. Og om man vil sige, at

denne tredie Størrelse kan være Nul, saa maa det be-

mærkes, at ikke er nogen Størrelse og at Subtraktor

lagt til eller Intet er meningsløs Tale. Begge de an-

førte Definitioner paa Subtraktio have altsaa den Ufuld-

kommenhed tilfælles, at de ikke tilstede Ligestorhed mel-

lem Subtraktor og Minuend. For at undgaa denne Ufuld-

kommenhed maatte man vel helst sige: At subtrahere er

at finde, hvormeget den ene af tvende Størrelser maatte

være større end den anden. Man kunde da altid gjøre

den største af Størrelserne til Minuend, lade Minuend

være Minuend og undgaa den selvmodsigende Tale, at

naar Subtraktor er større end Minuenden, saa subtraherer

man Minuenden fra Subtraktor.

Grunden, hvorfor man foretrækker ovenanførte Om-

skrivning for det Kortere: At borttage en Deel fra et

Hele, er muligens, at man derved umiddelbar kommer til
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Sætuingen, at Minuenden er lig Differentsen + Subtraktor,

eller M = D + S, der spiller en saa stor Rolle i Bevi-

serne for Satserne:

(M + a) — S == D + a,

(M — a) — S -= D — a,

M — (S + a) = D — a,

M — (S — a) = D + a.

Men paa den ene Side er det en lidet naturlig Fremgangs-

maade, at lave eller tilskjære en Definition efter de

Beviis, man agter at opføre derpaa, paa den anden Side

er dette i det foreliggende Tilfælde unødvendigt. Tlii

naar man sætter M — S = D, saa har man med det

samme sagt, at M = D + S. Naar man nemhg ved fra

M at borttage Delen S, faar Delen D staaende igjen, saa

maa dog vel M beståa af disse to Dele og være hg alle

sine Dele tilsammentagne.

Additio og Subtraktio udgjøre et eiendommehgt Par

af modsatte Regningsarter, som udmærke sig ved sin

Umiddelbarhed, samt derved, at de kunne føre til 0, og

igjennem 0, uagtet de Størrelser, som komme under Be-

handling, ere endehge. Alle i disse Regningsarter fore-

kommende Størrelser ere Stof og spille den samme Rolle.

At saa er Tilfældet med alle Addender er hgefrem klart.

At det samme er Tilfældet med Minuend og Subtraktor

bliver ogsaa klart, naar man opfatter dem som fiendtlige

Magter, der gaa ud paa at ophæve hinanden. Man kan

maaskee kalde Additio og Subtraktio de umiddelbare

Regningsarter.

%*
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IV. Multiplikatio, Divisio.

Kegnings operationen Multiplikatio gestalter sig for-

skjellig i forskjellige Tilfælde, der skrive sig deels fra

Faktoreriies forskjellige Form og Værdi, deels fra deres

Fortegn. Ordet Multiplikatio faar saaledes efter Tilfældet

forskjellige Betydninger. Man skulde saaledes nærmest

tænke sig, at Kegningsarten maatte blive at behandle paa

den ene eller den anden af følgende to hinanden modsatte

Maader, nemlig enten saaledes, at man gav en Definition

af Regningsartens almindelige Begreb, hvorefter det faldt

af sig selv, hvad Multiplikatio vilde sige i de forskjellige

specielle Tilfælde, eller saaledes, at man først behand-

lede hver Multiplikationsform for sig, og derefter paaviste

disses fælles Begreb, uden hvilket deres fælles Navn bhver

uden îljemmel, og Læren om Multiplikatio et løst Aggregat

af Multiplikationsrecepter. Man behandler imidlertid

Multiplikatio paa følgende Maade:

At multiplicere, siger man, er at finde Summen
af flere ligestore adderende Led. Den samme

Tanke udtrykkes ogsaa saaledes: Ved at multiplicere

en Størrelse med en anden forstaar man, at sætte

den første Størrelse som Addend saamange Gange

som den anden indeholder Eenheder, hvilken Defi-

nition skal gjælde i alle Tilfælde, hvor Multiplikator er et

saakaldet heelt Tal. Men efter denne Definition kan man

ikke multipHcere en Størrelse med det hele Tal 1, f. Ex.

4X1 = 4. Tili det første 4 er ikke Addend og det

sidste 4 ikke Sum. Et Addend kan nemlig ikke existere

alene, og til en Sum hører, at idetmindste to Størrelser

slaaes sammen, Definitionen er saaledes allerede sprængt.

Efter samme Definition kan man heller ikke multiphcere
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o med et heelt Tal n, eller X n = 0. Tlii det første

O er ikke Addend og det sidste ikke Sum. Et Intet

kan nemlig hverken kaldes Addend eller Sum.

Paa Multiphkatio med Brøk giver man følgende De-

finition: At multiplicere med Brøk er at multi-

plicere med Tælleren og dividere det Udkomne
med Nævneren.

Denne Definition indføres af nogle Forfattere uden-

videre, uden at de gjøre Læseren i mindste Maade klog

paa, hvorledes de ere komne til den, uden at føre den

tilbage til et Begreb, der er fælles baade for Multiphkatio

med heelt Tal og for Multiphkatio med Brøk. Defini-

tionen er saaledes kun en Operationsrecept med et uhjem-

let Navn.

Andre Forfattere søge at indlede og begründe Defini-

tionen. Multiphkatio med Brøk, siges der, er et nyt Be-

greb, som maa være en Udvidelse af Begrebet om Multi-

phkatio med hele Tal, og hvis Definition man bør vælge

saaledes, at hvad der gjælder for hele Tal, saavidt mue-

ligt, ogsaa kommer til at gjælde for Brøk. Derhos siges

der, at man danner sig dette nye Begreb efter Formlen

a . ^ == (a . t) : n, hvis Rigtighed vistnok kun er bevhst for

detTilfælde, at ^ er et heelt Tal, og forstaar man ved

Multiphkatio med Brøk, at multiplicere med Tælleren og

dividere det Udkomne med Nævneren.

Denne Begrundelse af Definitionen paa Multiphkatio

med Brøk, eller rettere Deduktion af sammes Begreb er

ikke meget klar og indlysende. Det er kun en Famlen

efter det nye Begreb blandt formodede Analogier. Det

havde været meget forstaaeligere, ifald man havde sagt:

Hvis man tilsniger sig at Formlen a . ^ = (a . t) : n, eller

a . - = ^ gjælder, ogsaa naar n ikke gaar op i t, saa er
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clet en Selvfølge, at man ved Miiltiplikatio med Brøk for-

staar, at multiplicere med Tælleren og dividere det Ud-

komne men Nævnereu. Definitionen vikle da været Form-

len udtrjkt i Ord. Hvad det angaar, at Multiplikatio med

Brøk skulde være en Udvidelse af Begrebet, Multiplikatio

med hele Tal, saa forholder dette sig ikke saa. Et Ords

Begreb i et specielt Tilfælde lader sig ikke udvide ved

Juxtaposition af dets øvrige Specialbegreber. Naar et

Ord defineres Gang efter Gang, hvilket har en ikke saa

fjern Lighed med at slaa Myntstykket til Daler paa den

ene Side og til Skilhng paa den anden, saa er det ikke

Ordets oprindelige Begreb, men dets Brug, som udvides.

Et defineret Begreb lader sig aldrig udvide, medmindre

man tilbagekalder Definitionen og leverer en ny. En an-

den Sag er det, at Begrebet lader sig optage ved Siden

af andre i et høiere eller videre Begreb. Man seer imid-

lertid i de arithmetiske Lærebøger hverken til nogen Sub-

sumtion af Multiplikatio med hele Tal og Multiplikatio

med Brøk under et videre Begreb eller til nogen Deduk-

tion af disse Begreber fra et Fællesbegreb. Hvad det

angaar, at Definitionen paa Multiplikatio med Brøk skulde

kunne vælges, saa er at bemærke, at et Begreb ikke er

nogen plastisk Masse, som man kan forme efter Behag.

Naar et saakaldet blandet Tal optræder som Multi-

plikator, henvises man til de omhandlede Definitioner,

hvoraf man skal faa ud, at a (n + —) = an + ^.

Det kan gjerne være, at Multiplikatio med blandet

Tal bør gaa for sig paa denne Maade; men indlysende

og vist er det ikke. Thi saalæ.nge de paaberaabte Defini-

tioner kun ere Arbeidstegninger for specielle Tilfælde, kan

man ikke vide, hvorledes man skal bære sig ad, naar et
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nyt Tilfælcle indtræffer. Det er idetmindste ingen Selvfølge,

at Produkterne an og — skulle slaaes sammen.

Der gives eudnu et Par Multiplikationstilfælde, som

man i de arithmetiske Lærebøger ikke henfører til nogen

Definition, nemlig Multiplikatio af en Størrelse med 0, og

Multiplikatio af med 0.

I Læren om den numeriske Multiplikation eller ora

Multiplikatio af Tal med Tal, har man altsaa en Defini-

tion, som gjælder for Multiplikatio med et heelt Fleertal

og slaar til, enten Multiphkanden er et heelt, bruddent

eller blandet Tal. Desuden har man en Opskrivt for

Multiplikatio med Brøk, der gjælder Hgemeget eller lige-

lidet, enten Multiplikanden er et heelt, bruddent eller

blandet Tal. Paa bemeldte Definition og Opskrivt grun-

der man, men uden tilbørlig Stringents, Multiplikatio med

blandet Tal. Og efter den Maade, hvorpaa man har an-

lagt Multiplikationslæren, savner man forj^vrigt en Defini-

tion eller Opskrivt paa Multiphkatio med 1, paa Multi-

l)likatio af med en Størrelse, paa Multiphkatio af en

Størrelse med 0, samt paa Multiplikatio af med 0.

Hvad angaar Læren om den algebraiske Multiplikation,

saa gaar den ud paa at udlede Reglerne for Poly-

nomers og for den saakaldte Tegnenes Multiplikation.

Gaaende ud fra, at en positiv Størrelse og en absolut do.

er et og det samme, grunder man snart Tegnenes Multi-

plikation paa Polynomernes, snart omvendt. 1 første Fald

gaar man frem paa følgende Maade:

bm.

(1)

Sats
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Fremdeles støtter man Tegnenes Multiplikation paa

Formlen (a—b (c—d) = ac— ad — be + bd, der bevises

saaledes :

(a—b) (c—d) = a (c—d) — b (c—d),

a (c—d) = ac— ad,

b (c—d) = bo— bd,

altsaa a (c—d) — b (c—d= ac — ad — be + bd

og (a—b) (c—d) = ac— ad— be + bd.

Heraf fremgaar, mener man, at

(+ a) (+ c) = + (ac)

(+a)(-d)= -(ad)

(_b)(+c) = -(bc)

(-b)(-d) = + (bd),

hvilket vil sige: Produktet af Hge Tegn er positivt, af

ulige Tegn negativt.

Men herved er at erindre, at om Satsen (a—b)m=
am — bm var godtgjort for følgende tre Tilfælde, nemlig

naar a var > b, a = b og a < b, saa kunde den ikke

tjene som Støtte for Paastanden at

(a—b) (c—d) = a (c—d) — b (c—d),

medmindre (c—d), ligesom m, er en positiv Størrelse.

Hvad angaar Paastanden, at

a (c—d) = ac— ad

b (c—d) = be — bd,

saa maa den aldeles afvises, medmindre (c—d) er en posi-

tiv Størrelse, i hvilket Fald man, forudsættende at +

Gang + giver +, kunde argumentere saaledes:

a (c—d) == (c—d) a= ca— da= ac — ad,

altsaa a (c— d) = ac— ad,

altsaa ogsaa b (c—d) = be— bd,

og a (c—d) —b (c—d) = ac — ad— be + bd,

og endehg (a—b) (c— d) = ac— ad — be + bd.
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Formlerne :

(a—b) m = am— bm
(a—b) (c—d) = ac— ad — bc + bd

og den af dem udledede Regel for Tegnenes Multiplikation

ere saaledes kun beviste for det Tilfælde, at (a—b)

og (c—d) ere positive Størrelser, samt under

Forudsætning af at + Gang + giver +.

Naar man støtter Polynomers Multiplikation paa Teg-

nenes Multiplikation, gaar man frem paa følgende Maade:

At (+ a) (+ m) er = + am forudsættes udenvidere.

At (

—

a) (+ m) er = — am kommer man til, idet man

paastaar, at

(

—

a) (+ m) == — a^ — ag — ag .... — am = — am,

hvor a= a^ = ag = ag . . . . = am, sigende, at dette ligger

i Definitionen paa Multiplikatio, hvilken Beviisførelse imid-

lertid kun kan godkjendes af dem, som ansee et + m og

et absolut m for et og det samme.

At (+ a) (— m) =— am, og (— a) (— m) = + am,

kommer man til ved atter at give Multiplikationsbegrebet

en problematisk Udvidelse, eller ved atter at lave en

Specialdefinition, hvorefter det at multiplie ere med en

negativ Multiplikator er at sætte Multiplikanden

som Subtrahend saamange Gange som Multi-

plikator indeholder Eenheder, og altsaa

(+ a) (— m) =— (+ a)i — (-1- a)2 — (+ a)3 .... — (+ a)m=
— (+ a^ + ag + aj .... + am ) = — am,

og (—a) (— m) =— (— a)i— (— a)2 — (— a)3 ....— (—a)m=
— (— a^ — ag — ^3 .... — am) = + am.

Paa dette Fundament lader sig meget nemt opføre et

Beviis, der hæver Formlen (a—b) m = am — Inn, og

(a—b) (c—d) = ac — ad — bc + bd til Almeen-

gyldighed. Men Sagen er, at Fundamentet ikke er fundamen-
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teret. Det er simpelthen en Forudsætning af, livad der

skulde været beviist. Naar man, saa ofte man trænger

til, kan tage sin Tilflugt til en umotiveret Begrebsudvidelse

eller en Efterskudsdefinition, saa kan man bevise omtrent,

hvad man vil. Men en Tilsnigelse er en Tilsnigelse, hvad

enten den skeer med eller uden Ceremoni. Og saaledes

er man da ved den sidste Fremgangsmaade kommen om-

trent hge langt som ved den første med Hensyn til en

logiskBegrundelse af Tegnenes og Polynomers Multiplikation.

Naar man skjelner mellem Absolut og Positivt, faar

man tre Sorter Størrelser, hver med sin Kvalitet, om

man maa udtrykke sig saaledes, nemhg Absolut, Positivt

og Negativt. Og forsaavidt IMultiplikationstilfældene hid-

røre fra Faktorernes Kvalitet kan man, idetmindste fore-

løbig tænke sig følgende, nemHg: 1) Absolut med Absolut,

2) Positivt med Absolut, 3) Negativt med Absolut, 4) Ab-

solut med Positivt, 5) Absolut med Negativt, 6) Positivt

med Positivt, 7) Negativt med Positivt, 8) Positivt med

Negativt og 9) Negativt med Negativt. Om ethvert af

disse Tilfælde kan forekomme i Virkeligheden eller har

Realitet er et Spørgsmaal, som maa staa derhen indtil

videre. I det Følgende vil enhver Størrelse, som intet

Fortegn har, og sammes Tillæg blive betragtet som ab-

solut, altsaa baade et alenestaaende a og Summen

a + b + c og hvert af Leddene i samme, hvorhos enhver

Størrelse, som ansees for positiv, vil have Fortegnet +,

ligesom enhver negativ Størrelse Fortegnet — , derhos

sættes et ? foran Størrelsen, naar det er uafgjort, om

den er absolut, positiv eller negativ.

Hvad den numeriske Multiplikation angaar, saa støder
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man paa følgende væsentlig forskjellige Tilfælde, nemlig:

Multiplikatio, a) af en Størrelse med 1, b) af en Størrelse

med et Fleertal, c) af med en Størrelse, d) af en Stør-

relse med en Brøk, e) af en Størrelse med blandet Tal,

f) af en Størrelse med 0, og g) af med 0.

Den Omstændiglied, at det, som kommer ud af en

Multiplikation, kaldes Produkt, tyder paa, at man tænker

sig Multiplikatio som en Produktion. Thi uden Produktion

intet Produkt. Til en Produktion hører et Stof, hvoraf

der kan blive produceret, og en Producent. I Multiplikatio

er Multiplikanden StofPet og Multiplikator Producenten

eller Instrumentet, formedelst hvilket man producerer.

Rigtigt efterseet, Hgger der paa Bunden af enhver Multi-

plikation følgende Tanke: Enhver i Multiplikator værende

1 frembringer af en vis Stofmængde, der udtrykkes ved

Multiplikanden, en med samme hgestor Størrelse, hvorhos

enhver i Multiplikator værende Brøkeenhed, ^, frembringer

n*^ Parten af hvad dens Grundeenhed leverer, eller vikle

levere, naar den var tilstede, hvilket man kan kalde at

frembringe proportionaliter med Multiphkator, eller

ogsaa at Multiplikator frembringer proportiona-

liter med sig selv, hvorhos der spørges om, hvormeget

det saaledes Frembragte beløber sig til.

At multiplicere er saaledes at finde, hvad en

Størrelse af en vis Værdi frembringer propor-

tionaliter med denne Værdi, naar det er givet,

hvormeget af et vist Stof dens Grundeenhed tager

eller bruger til sin Frembringelse.

Naar man sættcr Spørgsm aalet om Produktets Kvali-

tet ud af Betragtning, bliver ifølge ovenstaaende Defini-

tion :
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a) Det at miiltiplicere en Størrelse med 1, at finde

Størrelsen frembragt een Gang, altsaa 4X1 = ? 4.

Thi naar Multiplikator 1 af Multiplikanden 4 skal

frembringe en dermed ligestor Størrelse, saa maa

denne være ? 4.

b) Det at multiplicere en Størrelse med et Fleertal, at

finde Størrelsen frembragt saamange Gange, som

Multiplikator indeholder Eenheder; altsaa 4X3 =
? (4 + 4 + 4) = ? 12. Thi naar hver i Multiplikator

værende 1 af Multiplikanden 4 skal frembringe et

med samme ligestort Produkt, saa maa alt det af

Multiplikator 3 frembragte være ? 12.

c) Det at multiplicere med en Størrelse, at finde Intet

frembragt, uagtet der er en Producent, altsaa X n

= 0. Thi en Producent, som Intet har at producere

af, producerer Intet.

d) Det at multiplicere en Størrelse med en Brøk ^, at

finde n*^ Parten af Størrelsen frembragt t Gange, eller

at dele Størrelsen i n lige store Dele og af disse at

tage saamange som t indeholder Eenheder, altsaa

12 X V^ = ? (12/4 X 3) = ? (3 + 3 + 3) = ? 9.

Thi dersom Multiplikator havde været 1, saa vilde

dens Produkt været ? 12, og naar hver 74 skal frem-

bringe Fjerdeparten af ? 12, nemlig ? 3, saa maa V4

frembringe ? 9.

e) Det at multijjlicere en Størrelse med et blandet Tal,

at multiplicere med det hele Tal og med Brøken og

— siden der er Spørgsmaal om alt det Frembragte

— at slaa begge Produkter sammen.

f) Det at multiplicere en Størrelse med 0, at finde Stør-

relsen ikke frembragt, altsaa n X = 0. Thi et

Intet frembringer af Noget ikke Noget, eller naar der
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vel er Noget at producere af, men ingen Producent,

saa produceres Intet,

g) 0X0 = 0. Thi af Intet frembringer et Intet ikke

Noget, eller naar der hverken er Producent eller

Noget at producere af, frembringes Intet.

Af Foranstaaende fremgaar, at Multiplikatio i sit

almindelige Begreb burde hede Proportionalproduktio eller

Produktio, Multiplikator Producent, Multiplikand Produ-

cendus, hvilket Alt stemmer overeens med det allerede

optagne Navn Produkt.

Hvad angaar Spørgsmaalet om et Produkts Kvalitet

eller om det er absolut, positivt eller negativt, saa maa

det vel indrømmes som Noget, der falder af sig selv, at

naar Multiplikator er absolut, saa er Produktet af samme

Slag eller har samme Kvalitet, som Multiplikanden. Saa-

ledes maa det, idet man gaar tilbage til ovenanførte Ex-

empler, udenvidere indrømmes at 4 X 1 == 4, at 4 X 3

= 4 + 4 + 4 ==. 12, og at 12 X % = ^^U X 3 =.

3 _j- 3 + 3 = 9, og i AlmindeHghed at

(a) (m)= (aj + ag + ag .... + a^) = am,

naar a = a^ = ag = a,n.

Fremdeles maa det vel udenvidere indrømmes, at

(+ a) (m) = + aj + ag + ag ... a^ = + (am) (1)

(— a) (m) = — a^ — ag — ag ... a^ =— (am) (2)

(+a + b)m= (+a + b)i + (+a+b)o + (+a + b)3...+ (+a+ b),n

= + am + bm, (3)

(+ a + b) (m + n) = (+ a + b)i + (a + b)2 + (+ a + b)m +

(+ a + b)i + (+ a + b)2 ... + (+ a -h b)n = + am + bra + an + bn,

(+ a—b) m r::.. (+ a—b)i + (+ a—b)2-H(+a—b)3 ... + (+ a—b)m

= + am — bm, (4)

hvilken sidsteFormel ogsaai Henhold til (1),(2) og(3)ladersig

bevise saaledes, hvad enten (+ a—b) =0 eller (-|-a—b)=+p:
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Er (+ a—b)= 0,

saa (+ a—b) m :== X m = 0.

Er +a—b = 0,

saa 4-a = 4-b,

og + ara :=
-I- bm,

og + am — bm =: 0,

altsaa (+ a—b) m = + am — l)ra.

Er + a—b = + p,

saa (+ a—b) m = + pm.

Men er + a—b= + p,

saa er ogsaa -I- a= + p + b,

og + am = (+ p + b) m= + pm + bm,

og + am — bm= + pm,

altsaa (+ a—b) m= + am — bm.

Er endelig (+ a—b) =— p,

saa er (+ a—b) m= (— p) m=— pm.

Men naar + a—b =— p,

saa er +ar= —'P+b,
og +a + p=: + b,

og (+ a + p) m := + bm.

Men (+ a + p) m = + am + p m,

altsaa + am + pm= + bm
og + am — bm =— pm,

altsaa (+ a—b) m= + am — bm.

Som Exempel paa, at der virkelig kan forekomme

Multiplikation af Positivt og Negativt, med Absolut, og til

Be\iis for, at Formlen (+ a—b) m = + am — bm, har

Realitet fremsættes følgende Opgave: Gjennem et cylin-

drisk Rør, hvis Tversnit har et Areal af m Kvadrat-

tommer, løber en jævn Vandstrøm til en Beholder, og

leverer for hver Kvadrattomme a Kubikfod Vand i Tids-

eenheden, medens der fra Beholderen bortgaar en jævn
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Vandstrøm gjennem et cylindrisk Eør af samme Tversnit

og bortleder for hver Kvadrattomme b Kubikfod Vand i

Tidseenheden: Hvormeget voxer eller aftager Beholderens

Vandmængde i Tidseenheden? I denne Forbindelse er a

og b umiddelbar modsatte Størrelser, hvoraf man kan

kalde a positiv og b negativ, medens m er en absolut

Størrelse. Den omspurgte Størrelse kan findes paa to

Maader: Man kan søge Forskjellen mellem, hvad 1

Kvadrattommes Areal i den førstnævnte Strøms Tversnit

leverer til Vandbeholderen og hvad det samme Areal i

den sidstnævnte Strøms Tversnit bortleder fra Beholderen

i Tidseenheden og multiplicere denne Forskjel med m
eller hele Strømmens Areal, hvorved man kommer til Ud-

trykket (+ a—b) m. Man kan ogsaa fra alt hvad der

strømmer til Beholderen i Tidseenheden, nemlig am,

subtrahere alt hvad der løber bort fra Beholderen i Tids-

eenheden, nemlig bm, hvorved man kommer til Udtrykket,

+ am — bm, altsaa

(+ a—b) m= + am— bm.

Hermed tror Forfatteren at være færdig med de tre

første, fra Faktorernes Kvalitet hidhørende, Multiplikations-

tilfælde. Hvad de øvrige sex Tilfælde angaar, saa hænge

de paa det Nøieste sammen med Reglerne for Tegnenes

Multiplikation.

Reglerne for Tegnenes Multiplikation, om hvis reelle

Rigtighed Ingen tvivler, er et gammelt og omhyggelig

drøftet Spørgsmaal, hvorfor der vist paa Deduktionens

Vei er gjort, hvad gjøres kan, for at hæve dem til fuld

Almindehghed. Naar man desuagtet ikke er kommen

videre, end ovenfor paaviist, og naar man derhos maa er-

kjende, at den umiddelbare Modsætnings Begreb, hvorpaa

disse Reglers Deduktion maa bygges, er temmelig tomt og
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lidet udpræget: saa maa man blive tilbøielig til atantage,

at bemeldte Regler eller overhovedet Pjoduktets Kvalitet

helst maa blive at søge paa Induktioiiens Vei, hvorfor og-

saa Forfatteren i det Følgende er slaaet ind paa denne,

skjønt den vel aldrig i den Grad kan tiltale den granskende

Forstand som en skarp Deduktion.

Multiplikatio af Absolut med Positivt. Et

Thermometer med en Kviksølvmasse, hvis Volum ved 0*^

Temperatur er Vq og hvis Volumforandring for hver Grads

Temperaturforandring er -^ = m, viser a Graders Varme:

hvormeget har Kviksølvmassen udvidet sig over, hvad den

var ved 0^? I denne Forbindelse er ^° eller m absolut.

Thi nogen umiddelbar Modpart til samme lader sig ikke

tænke. Størrelsen a, som egentlig er en lineær Udvidelse

af Kviksølvkolonnen i Thermometrets Stilk, kan kaldes

positiv, eftersom Kolonnens Forkortelse danner en samme

umiddelbar moclsat Størrelse. Da nu hver i (+ a) værende 1

producerer et Rumfang m, saa maa man, for at finde den hele

af (+ a) bevirkede Volumforandring, multiphcere m med

(+ a), hvilken Operation udtrykkes ved m (+ a), hvis nume-

riske Relutat er ma. Dette ma, som er Udtrykket for en

Udvidelse, kan kaldes positivt; thi det har en umiddelbar

Modpart i en Sammentrækning, og det maa sættes positivt,

siden man har kaldt Udvidelsen a positiv. Altsaa

m (+ a) = -I- ma d:

i dette Tilfælde giver en absolut Størrelse, multipliceret

med en Positiv, et positivt Produkt.

Med Hensyn til dette Resultat bemærkes: 1) Opera-

tionen m (+ a) er en nødvendig Følge af det mellem m
og (+ a) stedfindende Baand, at hver 1 i (+ a) frembringer

et m, uden hvilket Baand ingen Multiplikation vilde finde

Sted; 2) Positiviteten hos rna er ikke afhængig af Faktorernes

2
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Talværdi; 3) det er ikke nødvendigt, at m er et Volum

og a et Antal Varmegrader, for at Operationen m (+ a)

skal kunne finde Sted og for at sammes Resultat skal

kunne blive positivt. Følgelig lader sig inducere: At en

absolut Størrelse, multipliceret med en Positiv,

altid giver et positivt Produkt.

Multiplikatio af Absolut med Negativt. Viser

ovenomhaudlede Thermometer b Graders Kulde og man

spørger, hvormeget Kviksølvmassen har trukket sig sammen

fra, hvad den var ved 0*^, saa finder man paa ovenanførte

Maade, at

m (— b) =— mb.

Da m (

—

b) = — mb; da (

—

b) m = — bm, og

mb = bm, saa er m (

—

b) = (

—

b) m. Af m (+ a) =
-f ma og m (— b) = — mb lader Formlen, m (+ a — b)

= + ma — mb, sig udlede paa samme Maade som

(+ a—b) m = -}- am — bm af (+ a) m -= + am og

(

—

b) m = — bm. Formlen, m (+ a—b) = + ma— mb,

kan ogsaa udledes af følgende Opgave: I en kyhndrisk

Vandbeholder, hvortil og hvorfra der løb Vand, og hvis

Bundflade holdt m Kvadratfod, stod Våndet x Fod over

Bunden, derpaa steg det a Fod, hvorefter det sank igjen

b Fod: hvormeget mere eller mindre Vand var der i Be-

holderen ved den sidste end ved den første Vandstand?

Den omspurgte Størrelse kan findes paa to Maader: Man

kan nemlig subtrahere b fra a og med Differentsen (-i- a—b)

multiplicere m, hvilket leder til m (+ a—b). Man kan

ogsaa fra, hvad Vandmængden forøgedes, idet Våndet steg,

nemhg ma, subtrahere, hvad den formindskedes, idet Våndet

faldt, nemlig mb, hvilket leder til Udtrykket + rna— mb,

altsaa m (+ a—b) = h ma — mb.

Multiplikatio af Positivt med Positivt. Et
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Skib seilede ret sørud mod jævn Fart a Miil i Timen,

passerede Parallelen B ved Tidspunktet T: Hvor befinder

Skibet sig m Timer efter bemeldte Tidspunkt? I denne

Forbindelse kan baade a og m kaldes positive. Thi a

har sin umiddelbar modsatte Størrelse i en Fart nord-

over, m sin umiddelbare Modpart i et Timeantal regnet

tilbage fra Tidspunktet T. Det er klart, at det Om-

spurgte findes ved at multiplicere Farten i Timen a med

Timernes Antal m, hvilken Operation udtrykkes ved

(+ a) (+ m), og det er ogsaa klart, at Skibet befinder sig

am Mile søndenfor bemeldte Parallel, samt at + am er

Udtrykket for denne Afstand, altsaa (+ a) (+ m) = + am.

I dette Tilfælde give altsaa to positive Faktorer et positivt

Produkt. Det er klart, at Positiviteten hos dette Produkt

ikke beror paa Faktorernes numeriske Værdi, men skriver

sig derfra, at ifølge Sagens Natur den første Time efter

Tidspunktet T medfører en Afstand af a Mile søndenfor

Parallelen B og hver følgende Time en ligestor Fjernelse

i samme Retning fra Parallelen, med andre Ord: hver 1 i

(+ m) medfører et (+ a), hvoraf følger at alt det saaledes

Frembragte bliver et + am. Nu er det til en saadan

Relation mellem Faktorerne a og m ikke nødvendigt, at

Substratet under Faktoren a netop skal være + 1 Miil,

det kan være en hvilkensomhelst anden positiv Eenhed.

Det er ligesaalidt nødvendigt, at Substratet under Faktoren

m skal være +1 Time, det kan ogsaa være enhver-

somhelst positiv Eenhed. Og naar en saadan Relation

imellem positive Størrelser finder Sted, saa ma a de multi-

pliceres med hinanden og Produktet bliver positivt, medens

der uden en saadan Relation ikke kan være Tale om Multi-

plikation af positive Faktorer ; følgelig maa man indrømme

Formlen (+ a) (+ m) = -}- am Alraeengyldighed.

2*
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Da (+ a) (+ m) = + am, (+ m) (+ a) = + ma, og

am = ma, saa er (+ a) (+ m) = (4- m) (+ a).

Multiplikatio af Negativt med Positivt. Tænker

man sig, at ovenomhandlede Fartøi ved Tidspunktet T

passerede Parallelen B med jævn Fart b Miil i Timen

nordover og spørger, hvor det befandt sig med Hensyn

til Parallelen m Timer efter Tidspunktet T, saa kan b

kaldes negativ og m fremdeles positiv. Nu medfører hver

1 i m Fjernelsen b Mile nordover fra Parallelen, følgelig

maa b multipliceres med m. hvis algebraiske Udtryk er

(

—

b) (+ m) og hvis Resultat er — bmo:bm Mile norden-

for Parallelen, altsaa (— b) (+ m) = — bm, hvilken

Formel paa nysanførte Maade lader sig generalisere.

Formlen, (+ a—b) (4- m) = + am — bm, lader sig

udlede af (4- a) (+ m) = + am og (— b) (+ m) = — bm

paa samme Maade som (4- a—b) m = + am — bm af

(-f a) m = + am og (

—

b) m = — bm.

Tænker man sig at Fartøiet paa et strømfrit Hav

vilde avanceret a Miil i Timen sydover, men Strømmen

løb med b Miils Fart i Timen nordover, og spørger, hvor det

befandt sig med Hensyn til Parallelen B, som det pas-

serede ved Tidspunktet T, m Timer efter dette Tidspunkt,

saa indsees let, at man atter kommer til Formlen (+ a—b)

(4- m) = + am — bm.

Multiplikatio af Positivt med Negativt. Tænker

man sig fremdeles, at Fartøiet ved Tidspunktet T pas-

serede Parallelen B med a Miils Fart i Timen sydover og

spørger, hvor det befandt sig med Hensyn til Parallelen

m Timer før bemeldte Tidspunkt, saa kan a kaldes posi-

tiv og b negativ. Var Skibet paa Parallelen B ved Tids-

punktet T med jævn Fart a Mile i Timen sydover, saa

maa dets Beliggenhed med Hensyn til B 1 Time før være
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a Mile nordenfor eller — a Mile, 2 Timer før 2 a Mile

nordenfor eller — a— a Mile, 3 Timer før — a — a — a

Mile 0. s. v. med andre Ord: hver 1 i (

—

m) gjør af (-f a)

Fart et (— a) Afstand, hvilken Operations Form og Re-

sultat bliver (+ a) (— m) = — am, hvilken Formel lader

sig hæve til Almeengyldighed paa den ovenanførte Maade.

Da (+ a) (— m) = — am, (— m) (+ a) = — rna, og

am = ma, saa er (+ a) (— m) = (— m) (+ a).

Multiplikatio af Negativt med Negativt.

Tænker man sig endelig at Fartøiet var paa samme Sted

til samme Tid med Farten b Miil i Timen nordover, og

spørger om dets Beliggenhed med Hensyn til Parallelen

m Timer før Tidspunktet T, saa kan baade b og m kaldes

negative. Var Fartøiet paa Parallelen B ved Tidspunktet

T med b Miils Fart i Timen nordover, saa maa det 1

Time før have været b Mile søndenfor eller i Afstanden

+ b, 2 Timer før 2 b Mile søndenfor eller i Afstanden

+ b + b 0. s. v. med andre Ord: hver 1 i (

—

m) gjør af

(— b) Fart et (+ b) Afstand, hvilken Operations Form og

Resultat bhver (— b) (— m) = + bm.

Af (+ a) (— m) =— am og (— b) (— m) =: + bm lader

Formlen (+ a—^b) (— m) = — am + bm sig udlede paa

den Maade, som oftere er anført ovenfor. Samme Formel

kommer man til gjennera følgende Opgave: Skibet var

paa ovenanførte Sted til ovenanførte Tid og vikle paa

strømfrit Vand avanceret a Miil i Timen sydover, men

Strømmen gik med b Miils Fart nordover: Hvor befandt

det sig med Hensyn til Parallelen m Timer før Tids-

punktet T?

Tør man nu tillægge ovenanførte, ved Exempel

og Induktion fundne, Formler Almeengyldighed, saa er

det en let og hgefrem Sag at deducere Formlen,.
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(-1- a—b) (+ c—d) = + ac — ad — bc + bd, i dens

fulde Almiiidelighed.

At dividere, siger man, er at finde en Størrelse,

som multipliceret med den ene af to givne Stør-

relser frembringer et Produkt ligt den anden.

Denne Definition er for trang: Den søgte Størrelse

være Q, den ene givne være d, den anden D. Da nu den

søgte Størrelse altid skal være multipliceret med den

ene af de givne, naar Produktet skal være ligt den anden,

saa maa

Q X d = D

og Q X d:d = D:d = Qo:

man maa efter Definitionen altid tænke sig Produktets

Multiplikator som den givne Størrelse, som Divisor og

Produktets Multiplikand som den søgte Kvotient, medens

det i Praxis ligesaa ofte er Tilfældet, at Multiplikanden

er given og Multiplikator den Størrelse, der søges. Des-

uden angiver Definitionen blot, hvad man ved Divisio skal

faa ud; den giver intet direkte Vink om det Operative

ved Regningsarten. Og Resultatet er intet sikkert Kjend e-

tegn paa Operationens Art, da man, som forhen bemærket,

iblandt med de samme givne Størrelser kan komme til

det samme Resultat paa flere Maader, f. Ex.: V2 • V2 = ^»

1/2 + Vo = 1 ;
4:2 = 2, 4 — 2 = 2, Den i disse Exempler

fundne Størrelse har den af Definitionen hos den søgte

Størrelse forlangte Egenskab, hvad enten den er funden

paa den ene eller den anden Maade. Det vikle være

mere bestemt og veiledende, at sige, at dividere er det

Mod satte af at multiplicere. Thi naar man veed, hvad

det er at multiplicere, saa veed man ogsaa, hvad det
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Modsatte deraf vil sige. Men at multiplicere forudsætter

to Størrelser. Den ene, Multiplikanden, bliver multipliceret,

spiller en passiv Rolle, den anden, Multiplikator, multi-

plicerer eller man raultiplicerer med den. Og naar det

at dividere — som det virkelig gjør — danner en fuld

Modsætning til det at multiplicere, saa maa enhver af

disse Størrelser, idet den dividerer, gjøre det Modsatte af

hvad den gjorde under Multiplikationen. Under denne lod

Multiplikanden sig bringe et vist Antal Gange ind i Pro-

duktet. Naar den dividerer, maa den altsaa træde det

samme Antal Gange ud igjen af Produktet, der nu heder

Dividend, med andre Ord: man udmaaler Dividenden med

Multiphkanden som Divisor og man finder Produktets

Multiplikator som Kvotient, eller hvormange Gange Divisor

indeholdes i Dividenden. Under Multiphkationen bragte

Multiplikator Multiplikanden ind i Produktet; som Divisor

maa den altsaa bringe Multiplikanden ud igjen, med andre

Ord : det maa komme tilsyne, hvilken Størrelse det er, der

indeholdes i Dividenden saamange Gange som Divisor

angiver. At dividere Størrelse med Størrelse er altsaa

enten at finde, hvormange Gange den sidste indeholdes i

den første, eller, hvilken Størrelse det er, der indeholdes

saamange Gange i den første som den sidste angiver.

Det kan forresten bemærkes, at enhver Division giver

Svar paa følgende Spørgsmaal: Naar Divisor reduceres

til en Eenhed, hvortil lader da Dividenden sig reducere

proportionaliter? Reduktionen kan tænkes paa to Maader:

Enten tænker man udenvidere Divisor som Eenhed og

spørger: hvormange saadanne bestaar Dividenden af?

Eller tænker man sig at Divisor voxer eller aftager gjen-

nem visse Kvotadele af sig selv til den bliver 1, medens

Dividenden voxer eller aftager gjennem de samme Kvota-
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dele af sig selv, og spørger: hvor stor bliver saa Divi-

denden? Dividerer man f. Ex. 24 med 3, saa finder man

8 som Kvotient. Betragter man 3 somEenlied og spørger,

hvormange saadanne Eenheder bestaar 24 af, saa faar

man til Svar: 8. Tænker man sig, at Divisor 3 aftager

gjennem 3clie Dele af sig selv til den bliver 1, medens

24 aftager gjennem 3 die Dele af sig selv, og spørger:

Hvad er saa Dividenden 24 bleven til? saa faar man atter

Svaret: 8. Dividerer man 24 med ^4^ f^^i' ^^^ ^2 som

Kvotient. Tænker man ^/^ som Eenhed og spørger, hvor-

mange saadanne Eenbeder bestaar 24 af, saa svares der

32. Og dersom man tænker sig, at Divisor % gjennem

V3 af sig selv voxer til 1, medens ogsaa 24 faar en Til-

væxt af V3 af sig selv, og spørger, hvor stor saa Divi-

denden 24 er bleven, saa svares atter 32. Man kunde

saaledes sige: At dividere Størrelse i Størrelse er at

reducere den første til 1 og den anden proportionaliter.

Da Divisio er det Modsatte af Multiphkatio, og da

Multiplikatio finder sit meest adækvate Navn i Proportional-

produktio eller Produktio, saa vilde Divisio meest passende

hede Proportionalrediiktio eller Reduktio, Divisor Reducent

eller Reduktor, Dividend Reducendus og Kvotient Redukt.

Sammenstiller man de antydede Multiplikations og Divisions-

termini :

Produktio, Reduktio,

Producent eller Produktor, Reducent eller Reduktor,

Producondus, Reducendus,

Produkt, Redukt,

saa viser sig en ganske anden Konsekvents end i

Multiplikatio, Divisio,

Multiplikator, Divisor,

Multiplikand, Dividend,



Om nogle Punkter i den element. Arithmetik. 41

Produkt, Kvotient,

ligesom ogsaa Modsætningen træder klart frem i de Første,

medens den aldeles ikke kommer tilsyne i de Sidste. Det

er naturligviis ikke at tænke paa, at afskaffe disse gamle

Termini, som ere kjendte og anvendte i hele den Deel af

Verden, hvorover romersk Kultur har udbredt sig. Men

saameget være imidlertid bemærket, nemlig, at de gamle

Terminis Verbalbetydning passer saa slet, som muligt, til

de Begreber, man nu underlægger dem. Den verbale Be-

tydning, f. Ex. af multiplicere er mangfoldiggjøre; og nu

mangfoldiggjør man med 1, med -^ og med o, hvilket Alt

er Nonsens, Verbalbetydningen af dividere er at dele i

lige Dele; og nu deler man i lige Dele med 1, med -

og med — atter Nonsens. De gamle Termini opkom

udentvivl paa en Tid, da de betræffende Eegningsarter

vare i sin spæde Barndom, og referrere sig til det Ud-

vortes af disses simpleste Akt, nemlig at mangfoldiggjøre

og at dele i lige Dele, uden i mindste Maade at antyde

disse Regningsarters ledende Princip, Proportionaliteten,

der imidlertid har gjort sig gjældende og tvunget Begreber

ind i Ordene, som disse ere uskikkede til at modtage.

Multiplikatio og Divisio danne det andet eiendommelige

Par af hinanden modsatte Regningsarter. Dette Pars

Regningsarter adskille sig fra det første Pars paa mange

Maader: Additio og Subtraktio ere, saa at sige, ubundne;

Multiplikatio og Divisio ere bundne, de følge nemhg en

Lov, den simpleste af alle Love, Proportionahtets-Loven,

der udentvivl er deres Ophav, forsaavidt den har foran-

lediget eller tvunget Mennesket til at hitte paa dem.

Additio og Subtraktio ere umiddelbare; Multiplikatio og
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Divisio ere micldelbare ; man bruger nemlig Multiplikator

og Divisor som Instrumenter til at operere med. I Ad-

ditio og Subtraktio ere alle Størrelser Stof, spille den

samme Rolle; i Multiplikatio og Divisio er kun Multi-

plikanden og Dividenden Stof, medens Multiplikator og

Divisor enten ere Operatorer eller Instrumenter. Additio

og Subtraktio kunne føre til og igjennem 0, uagtet de

behandlede Størrelser ere endelige. Ved Multiplikatio og

Divisio kan man aldrig komme til uden gjennem en

uendelig liden eller en uendelig stor Størrelse. Der er

saaledes en saa principiel Forskjel imellem det første og

andet Par Regningsarter, at det ikke er at tænke paa, at

finde nogen Overgang mellem dem eller nogen Bro over

fra det ene til det andet, hvilken man imidlertid har troet

at see i den udvortes Lighed, som finder Sted mellem

Additio og Multiplikatio med et Fleertal. Multiplikatio

og Divisio kunne i Modsætning til Additio og Subtraktio

kaldes middelbare Regningsarter.

V. Potents mqd rational Exponent.

Foranlediget ved den uheldige Üovereensstemmelse,

som finder Sted imellem hvad man i Theorien udgiver for

Potents og hvad man i Praxis lader gjælde som Potents,

fremsatte Forfatteren i „Nogle Bemærkninger om Potents-

læren" i Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, trettende

Binds første og andet Hefte, følgende Difinition paa en

Potents med rational Exponent:

„En Potents af a er et Fællesnavn for a og enhver

Størrelse, som fremkommer, idet a een eller flere Gange

multipliceres med en Multiplikator eller divideres med en

Divisor, der har den Egenskab, at den ved at multiplicere

I et vist Antal Gange giver et Produkt = a."
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Denne Definition er vistnok rigtig, indeholder hverken

for Meget eller for Lidet, og alle Potentser med rational

Exponent lade sig let udlede efter den; men den er lang,

tungvindt og fremhæver ikke det Karakteristiske ved en

Potents paa en iøinefaldende Maade. Den følgende er i

bemeldte Henseende maaskee bedre:

En Størrelse kaldes en Potents af a, naar

den er udledet af a alene blot ved Hjælp af et

vist Antal Multiplikationer eller Divisioner.

Følgende Størrelser ere udledede af a alene blot ved

Hjælp af Multiplikatio :

al^ a^ aS a-^ a'». («)

Følgende Størrelser ere ogsaa udledede af a alene

blot ved Hjælp af Multiplikatio:

J_ A 1. n + l

a°, a°, a^, . . . . a^ a ^
, . . . . a=°. (ß)

i_

Begrebet ora a^ er nemlig bestemt ved det Antal

Gange Størrelsen maa multipliceres med sig selv for at

blive hg a, og saaledes er a^ udledet af a alene blot ved

Hjælp af et vist Antal Multiplikationer.

Følgende Størrelser ere udledede af a alene blot ved

Hjælp af Divisio:

a^, a-s a-^ a-^ a-=«. (y)

a^ er nemhg hg 1 = ^, a-^ = (a : a) : a, o. s. v.

Endehg lade følgende Størrelser sig udlede af a alene

blot ved Hjælp af et vist Antal Divisioner:

Jl _ jl _ a _ " + ^

a°, a^, a '^, a °, . . . a-^ a ^
, ...a-^. (å)

I Ligningen

( ( ( (a : xj : Xg) : Xg) ....): Xn-i = x,

hvor Xj = Xg = X3 . . . . = Xn_i = x, er nemlig x be-

stemt ved Hjælp af a alene og n— 1 Divisioner, og følgelig



44 S. A. Sexe.

udledet af a overeenstemmende med Definitionen. Men

bemeldte x er = a^. Fremdeles er a*^ = 1 = a"" : a",

a ß = \a" : a°/ : a°, o. s. v.

I ovenstaaende Rækker forekommer enhver muelig

Potents af a med rational Exponent. Følgelig har enhver

saadan Potents den i Definitionen fastsatte Egenskab.

Det staar nu tilbage at godtgjøre, at Definitionen ikke

rummer andre Størrelser end Poténtser af a med rational

Exponent, eller med andre Ord: at enhver af a overeens-

stemmende med Definitionen udledet Størrelse maa findes

i Rækken

— _L _ J_ i. i-

a-^'.-.a ",...a ", a^ a^, . . . a^, . . . a+". (O

Til den Ende maa for det Første bemærkes, at enhver

Størrelse, som efter Definitionen lader sig udlede af a,

maa være et Monom. Thi et Polynom forudsætter, hvad

Definitionen ikke tilsteder, nemlig Additio eller Subtraktio

eller begge Operationer. For det Andet kan der i Mo-

nomet hverken forekomme nogen af a uafhængig Faktor,

eller Tæller eller Nævner. Thi det skal være udledet af

a alene. Om man vilde tænke sig Monomet bestaaende

af flere forskjellige Faktorer, hvoraf enhver var et

Monom og en Funktion af a f. Ex. x y z, saa frembyder

og tilsteder Definitionen intet Middel, hvorved man skulde

kunne bestemme eller udlede nogen af disse Faktorer af

a, og saaledes heller ikke Produktet x y z. Bortseet fra

Exponenterne, maa altsaa Monomet ganske have den samme

Form som Leddene i ovenstaaende Række. Endvidere

maa bemærkes, at Monomet ikke kan have nogen irrational

Exponent. Thi der ligger ikke noget præcist Antal Multi-

plikationer eller Divisioner i en saadan Exponent. Eiheller
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kan Monoraet have en imaginær Exponent, da der i en

saadan altid ligger noget Mere end det blotte Antal af

Multiplikationer og Divisioner. Men et Monom, som er

udledet blot af een Størrelse maa have eller altid kunne

gives en Exponent, og da denne i dette Tilfælde hverken

kan værd irrational eller imaginær, saa maa den være

rational.

Forresten kan bemærkes, at n i Kækken (J) kan

forestille alle muelige hele Tal fra og med 2 indtil co, og

at Rækken saaledes, naar a sættes absolut, indeholder

alle muelige absolute reelle Størrelser, samt at den, naar

a sættes positiv, indeholder alle muelige positive reelle

Størrelser, og endelig at Rækken, naar a sættes negativ,

indeholder alle muelige positive og negative reelle og

imaginære Størrelser, saa at hvilken Størrelse der end

maatte kunne udledes af a overeensstemniende med De-

finitionen, saa vil den altid komme et eller andet Led i

Rækken (f) idetmindste saa nær, at dette kan sættes i

Stedet for samme.



II.

Nogle Bemærkuiugi^r i Anledning af Ur. Stud. med. V. Uochs

^^Supplementer til Sovres Flora^^

af

A. Blytt.

i Nyt Mag. for Naturv. 12te Bind er der trykt en Be-

retning om en af Hr. Hoch i Sommeren 1862 med offent-

lig Understøttelse foretagen botanisk Reise til Gudbrands-

dalen og Dovre.

Da denne Reiseberetning indeholder flere Ting, som

ere urigtige, anser jeg det for nødvendigt at oplyse

herom, dels fordi Hr. Hochs Beretning giver ham Skin

af at ville tilegne sig Opdagelser, som ere min Faders,

dels fordi enkelte af Hr. Hoch angivne Planter ere feil-

agtig bestemte.

Hovedsagen ved Beretningen er, som ogsaa Titelen

viser, de „Supplementer til Dovres Flora," som Hr. Hoch

paa Reisen har samlet. Hr. Hoch nævner ikke mindre

end 12 Arter og 1 Varietet, som han har samlet paa
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Dovre og „som han niaa hetragte som nye for Dovres

Flora."

Af disse 13 Planter er kun den ene ny for Dovres

Flora, nemhg den almindehge Veronica scutellata, som

Pir. Hoch har fimdet ved Tofte, der er Floraens Grændse-

punkt mod Syd. De andre 12 ere alle forhen bemærkede

paa Dovre og mærkværdig nok paa een nær, (Sahx lanata

var.), anførte som voxende der i Skrifter, som Hr. Hoch

maa antages at kjende, men som han lader til at have

benyttet med en høi Grad af Overfladiskhed.

Jeg skal nu gaa over til at bevise Sandheden af det

ovenfor Sagte.

De vigtigste og nyeste trykte Kilder til vorKundskab

om Dovres Flora ere to af min Fader forfattede Forteg-

nelser over dens Væxter. Den ene er trykt i Nyt Mag. f.

Naturv. Iste Bind og udkom i 1838. Den anden findes i

hans „Sammenligning mellem Dovrefjeld og Val d'Eynes i

Pyrenæerae," hvilken Afhandling findes trykt i Anhanget

til Forhandlingerne ved Naturforskermødet i Christiania i

1856. Denne sidste er som den nyeste naturhgvis den

fuldstændigste og indeholder foruden de i den ældrc For-

tegnelse opregnede Arter mange andre, som i den mellem-

liggende Tid ere blevne opdagede paa Dovre.

Man ser af Hr. Hochs Beretning, at han kjender

begge disse Fortegnelser. Paa Pag. 341 ^) heder det saa-

ledes: „I sin Sammenligning mellem Dovres Flora og

Floraen i Val d'Eynes i Pyrenæerne har Blytt ogsaa

vist, at vort Dovre i Henseende til den egentlig al-

pinske Floras Piigdom værdig kan stilles ved Siden af

^) Paginaerne ere citerede efter den fortløbende Paginering i 12te

Bind af Magazinet.
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Pyrenæerne" o. s. v. At Hr. Hoch ogsaa kjender den

ældre Fortegnelse ser man paa næste Pagina, hvor det

heder: „Foråt nedenstaaende Beretnig ikke skal blive

altfor overfyldt af Navne og trættende, vil jeg med

Hensyn til de paa Reisen indsamlede Planter ind-

skrænke mig til at nævne nogle faa af de mærkeligste

og for Dovres Vedkommende specielt de (sic!), som jeg ved

at conferere med Blytts Fortegnelse over Dovrefloraen (i

Nyt Mag. f. Naturv. Iste Bind, 3die & 4de Hefte) ikke

har fundet anført (sid) der og somjegsaaledes ma a

ansee som nye for denne Flora^)."

Paa Pag. 350 siger Hr. Hoch fremdeles: „I den med-

følgende Fortegnelse over de paa denne Reise indsamlede

mærkeligere Planter har jeg for Dovres Vedkommende

anmærket de Arter med en *, der ei findes anførte i

Professor Blytts Skrift om Dovrefloraen^)."

Som ovenfor nævnt anføres nu paa Pag. 353—55 12

Arter og 1 Varietet, mærkede med hin Stjerne, som skal

antyde, at de ere nye for Dovres Flora.

Syv af disse findes anførte i Blytts nyere Fortegnelse

i Sammenligningen mellem Dovre og Val d'Eynes. Disse

ere: Galium trifidum, Gnaphalium supinum, Hieracium

corymbosum, H. glomeratum-alpigenum , H. cæsium, H.

crocatum og Juncus castaneus.

Af Hieracieme nævnes ogsaa H. floribundum ^) som ny

for Floraen. I 7de Oplag af Hartmanns Flora, som ud-

*) Ikke udliævet af Hr. Hoch.

*) Den ældre Fortegnelse.

') Min Fader var forresten den Første, som fandt denne Art ved

Drivstuen. Den nævnes i hans ældre Fortegnelse under Navn

af H. collinum Fr.
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kom i 1858, findes den anført som fanden paa Dovre af

Lector Lindeberg.

Dernæst nævner Hr. Hoch Draba brachycarpa Zett.

sora ny for Dovre og af Hr. H. bemærket paa Gjederyggen.

Det var netop her, hvor Lector Zetterstedt og min Fader

opdagede denne Art, og den anføres som voxende der i

7de Oplag af Hartmanns Flora. Den Plante, som Hr.

Hoch fandt paa Gjederyggen og under Navn af D. bra-

chycarpa har afleveret til det botaniske Museum, er imid-

lertid intet Andet end den paa Dovre almindelige D.

Wahlenbergii^).

Endvidere nævnes som nye for Dovres Flora Spar-

ganium hyperboreum og Poa Balfourii. Disse to Planter

har Prof. Blytt samlet paa Dovre og anført dem som fore-

kommende der i sin Norges Flora, som Hr. Hoch sammen

med Hartmanns Flora har benyttet ved Bestemmelsen af

Planterne.

Salix lanata var., som ogsaa nævnes som ny, var

forhen samlet paa Dovre af Hr. Gartner Moe.

Saaledes resterer kun som i Virkeligheden ny for

Dovres Flora den almindelige Veronica scutellata, som til

og med er fundet i Grændsen af Floraens Gebet.

Førend jeg slutter, vil jeg dog endnu paapege en

anden Urigtighed. Paa Pag. 343 paastaar Hr. Hoch, at

han har fundet Orchis cordigera ved Skreifjeldene. Dette

forholder sig ikke saaledes. Den ægte Orchis cordigera

er, som man af Blytts Norges Flora vil se, ikke bemærket

her i Landet. Den Plante, som Hr. Hoch har samlet paa

*) Efter Bestemmelse af den svenske Botaniker Adjunct Th.

Fries.

4
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Skreifjeldene og under Navn af 0. cordigera afleveret til

det botaniske Museums Samlinger er heller ikke Andet

end den almindelige 0. maculata^), som han feilagtig har

anseet for 0. cordigera.

*) Ogsaa denne Plante saaes af Adjunct Fries, som bekræftede

min Bestemmelse af Exemplarerne.



III.

Beretning om en i Soninieren 1864 foretagen botanisk Ueise

i Valilers,

af

H. C. Printz,
Districtslæge.

Understøttet af de til videnskabelige Reiser i Norge be-

vilgede Midler, foretog jeg en Reise i Valders i Aaret

1864, for at anstille botaniske Undersøgelser om Vaarens

Udvikling; men da jeg i min Ansøgning om Reisestipen-

dium paaberaabte mig flere Aars Observationer over Vaar-

udviklingen i Lands Præstegjeld, tillader jeg mig at frem-

komme med endeel Oplysninger om Vaaren i Land fra

Aarene 1854 til 1864 inclusive, baabende, at en Dygtigere

raaaske vil benytte disse Bidrag til en Sammenligning med

andre Steder og udfinde de Love eller den Rækkefølge,

hvorved Foraarets Phænomener træde frem og afløse hver-

andre.

Det Terræn, hvor nedenstaaende Observationer ere

gjorte, ligger hovedsagehg omkring den nordlige Ende af

Randsfjorden, der efter Wibes Høidemaalinger ligger 410

4*
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Fod over Havet og er beliggende ved 60 Grader og 48

Minutters østlig Længde.

For at lette Oversigten over de Phænomener, som

ere fremtrædende under Vaarens Udvikling, synes det hen-

sigtsmæssigt at dele det hele Billede i visse Afsnit, eller

at opstille visse Perioder, som Foraaret gjennemløber.

Allerede Linné angav saadanne, idet han adskilte følgende

tre Perioder, nemlig Isløsningen — Saaningstiden — Løv-

springet — , en Inddeling, som jeg ogsaa vil følge, dog

kun med den Undtagelse, at jeg foretrækker at kalde det

andet Tidsrum Foraarsblomsternes Periode, overeensstem-

mende med det i den naturhistoriske Forening i Kjøben-

havn den 4de Mai 1844 af Bataillonschirurg E. Petit

holdte Foredrag over Vaaren. Grunden til at foretrække

det sidste Navn er den, at Saaningstiden i denne Trakt

er yderst forskjelHg, hovedsagelig paa Grund af den høist

ulige BeskafFenhed af Jordbunden.

Hvad den første Periode angaar, da kan man efter

et Middelforhold antage, at den, der efter Linnés Udtryk

begynder med, „at Tågene dryppe ved Middagstid," stræk-

ker sig fra Begyndeisen til henimod Midten af April Maa-

ned. Det hænder jo vel ofte, at man har Varmegrader

allerede før den Tid; men i denne Tid begynder Thermo-

meteret oftere at vise + end — , saa at f. Ex. Slædeføret

er meget slet ved Middeldatum den 7de April efter 8

Aars Optegnelser med 19 Dages Forskjel, medens Veiene

ere nogenlunde fremkommelige med Hjulredskaber ved

Middeldatum den Ilte April efter 10 Aars Optegnelser

med 26 Dages Forskjel. I denne Periode indfinder sig

en af vore mest kjærkomne Trækfugle, nemhg Linærlen,

Motacilla alba L. Middeldatum for dens Ankomsttid er

(efter 11 Aars Optegnelser) den 12te April (tidligst V4 62



Botanisk Keise i Sommeren 1864. 53

— sildigst ^74 64) med 9 Dages Forskjel. Maaltrosten,

Turdus musicus L., bebuder os ved sine skjønne afvex-

lende Toner Vaarens Komme, — Middeldatum den 13de

April ifølge 6 Aars Optegnelser med 17 Dages Forskjel.

Enkelte Somraerfugle begynde allerede i denne Periode at

flagre omkring, forgjæves søgende efter Blomster. Saa-

ledes viser sig den almindelig Neslesommerfugl, Papilio

urticæ, ved Middeldatum den 13de April ifølge 11 Aars

Optegnelser med 35 Dages Forskjel — tidligst den 26de

Marts 1854 — sildigst den 30te April 1862. Kaalsommer-

fuglen, Papilio brassicæ, viste sig ved Middeldatum den

14de April ifølge 8 Aars Observationer med 11 Dages

Forskjel.

Den anden Periode, Foraarsblomsternes Tid, kan om-

trentlig regnes fra Midten af April til Midten af Mai eller

til den Tid, da Træerne begynde at udfolde sine Blade.

Vel ligger der endnu megen Sne igjen i Skoven, Is paa

Randsfjorden, og Thermometeret angiver til enkelte Tider

Kuldegrader, men Forekomsten af enkelte Planters Blom-

ster viser dog, at Vaaren er kommen. Man vil af neden-

staaende Tabel faa en nogeulunde fuldstændig Oversigt

over, baade i hvilken Følgerække Foraarsplanterne blomstre

og paa hvilken Tid de hvert Aar først ere observerede:
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Det er et besynderligt SaiTimeiitræf, at Middeldatum

for Gjøgen er netop den l:2te Mai. der i disse Trakter

kaldes Gaukdagen. Dog er det imidlertid ikke noget paa-

lideligt Mærke at angive Gjøgen; thi om den end er an-

kommen, lader den sig sjelden høre i tørt Veir, hvorimod

man, dersom der omkring den nævnte Dag indfinder sig

Regnveir, temmelig sikkert vil glædes ved dens kjærkomne

Stemme. Man vil af sidstnævnte Tabel see, at Isen for-

svandt før Middeldatum i x\ arene 1854, 58, Gl og 63, paa

hvilke Aar der tillige ifølge Planternes Blomstringstid ind-

fandt sig tidlig Vaar, medens derimod Isen forsvandt

senere end Middeldatum i Aarene 1857, 59, 60, 62 og 64,

hvilke alle havde sildig Vaar. Den sidste bemærkede Sne-

flæk forsvandt før Middeldatum i Aaret 1854, men efter

samme i 1855, 56, 59 og 64, hvilket ligeledes stemmer

overens med det tidligere eller sildigere Foraar med Hen-

syn til Planternes Blomstringstid. Lægger man derimod

Mærke til Svalens Ankomst, vil man see, at mine Obser-

vationer ikke i alle Aar stemme overens med det tidlige

eller sildige Foraar, hvilket rimehgvis kommer deraf, at

jeg ikke altid har bemærket dens første Ankomst. Man

vil af Tabellen see, at Svalerne indfandt sig før Middel-

datum i 1854, 56, 59, 60, 62 og 63 og efter samme i

Aarene 1855, 57, 61 og 64. Uoverensstemmende med de

øvrige Observationer vare altsaa Aarene 1856, 59 og 62,

i hvilke Aar den viste sig før Middeldatum — dog kun

1 à 2Dai:e — , uagtet Foraaret forøvrigt kom silde. Mest

paafaldende er den Omstændighed, at den i 1860 allerede

var ankommen den Ilte Mai, uagtet Foraaret forøvrigt

var silde, og at den i 1861 ikke viste sig førend den 18de

Mai, omendskjønt Foraaret var mildt og tidligt. I denne
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Periode iagttager man allerede en stor Deol Insekter.

Saaledes, for at angive nogle Exempler, viser sig

Papilio c album den 17de April som Mid deldatum

efter 4 Aars Optegnelser.

Papilio Antiopa den 17de April efter 6 Aars Opteg-

nelser.

Hunden*) den 23de x\pril efter 8 Aars Optegnelser.

Vaarens tredie Periode er Løvspringet, der har en

saa væsentlig Indflydelse j)aa Landets Physiognomi og

udgjør omtrent den 2den Halvdel af Mai.

Følgende Tabel angiver dels den Orden, i hvilken de

almindehgste Træer skyde Blade, dels de Planter, der

under Løvspretnini:cns Tid begynde at blomstre.

Jeg vover ei at angive det systematiske latinske Navn, da jeg

ei med SikkerLed ved, om det altid har va?ret den samme
Art.
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Dersom man nu ogsaa her vil opstille en lignende

Tabel ligesom for cle tidligste Vaarblomster:
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lige Steder i Tydskland, men der næredes tillige Tvivl,

om dette Forhold finder Sted i de nordligere Lande. Saa-

ledes liar Professor Fries udtalt, at Foraarets Skridt til-

tage i Hastighed, jo mere det nærmer sig Norden, idet

der f. Ex. kun behøves 3 Dage til at gjennemløbe en

Breddegrad imellem Lund og Upsala.

Uagtet det vel ikke kan bidrage noget Synderligt til

at opklare Sagen, at anstille Sammenligninger for for-

skjellige Aar fra forskjellige Steder, vil jeg dog tillade

mig at anføre enkelte Optegnelser fra Christiania, nemlig

efter et Foredrag, jeg holdt i den medicinske Forening om

Vaarens Udvikling, idet jeg dog maa beklage, at jeg paa

Grund af raine Flytninger har tabt de specielle Opteg-

nelser.

Christiania. Land.

Middeklatum

for 5 Aar. Middeklatum.

Alnus incana 9de April. 10de April.

Corylus Avellana 18de — 18de —
Tussilago Farfara .... 14de — 18de —
Anemone Hepatica .... 18de — 19de —
Viola hirta 21de — 23de —
Chrysosplenium alternifolium . 22de — 24de —
Populus tremula 24de — 25de —
Anemone nemorosa .... 28de — 6te Mai.

Dajihne Mezereum L. . . . 15de —
Draba verna L 22de —

Der er en paafaldende Forskjel i Blomstringstiden for

Anemone nemorosa. Jeg veed ikke, at kunne anføre nogen

anden Grund herfor end den, at jeg hvert Aar noterede

denne Plante fra en aaben Eng i Land, hvorimod jeg

formodentlig har fundet den i Kratskov ved Christiania.

5
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Det er nemlig en bekjenclt Sag, at Vaarvegetationen iid-

vikler sig langt kraftigere og frodigere i Krat, der giver

Beskyttelse imod Vind og Nattefrost, end paa aabne for

de skarpe Vinde ndsatte Steder. Saaledes fandt jeg en-

gang Daphne Mezerenin i Blomst ved Christiania i Krat-

skov i Nærheden af Ryenfjeldene, hvor endnu megen Sne

laa tilbage, flere Dage førend den endnu var udsprungen

paa aaben Mark, som i længere Tid havde været snefri,

nemlig ovenfor Sindsen. Inden jeg nu forlader Vaaren i

Lands Præstegjeld, vil jeg angive, paa hvilken Dag Ager-

rixen, Gallinula Crex Lath, lod sig høre, nemlig:

C> a <ij <D •—'ri

1854. 56. 57. 58. 59. 62. 63. 64. |1 l^ |l
^ os

'75 Ve % 'V« 'V, '% '% % 8 24 Iste Juni.

Den antyder ved sin Ankomst, at Sommeren er kom-

men, og at Engene allerede ere saa vidt udviklede, at den

kan søge sit Ophold og Skjulested i samme. Medens

Vaaren med langsomme Skridt, eller rettere, medens de

Phænomener, man iagttager under Vaaren, kun ere faa,

saa at man med Lethed kan forfølge den gradvise Udvik-

ling, udbreder Sommeren derimod en saa mangfoldig Blom-

sterpragt, at man vanskelig kan følge dens Gang.

Efteråt have korteligen angivet enkelte Momenter i

Vaarens Udvikling i Lands Præstegjeld, vil jeg nu forsøge,

saavidt jeg forraaar efter Optegnelser paa en botanisk

Reise fra 14de Juni til henimod Shitnhigen af Juli 1864,

at angive Tiden, paa hvilken Vaaren udvikler sig tilfjclds.

Her frembyde sig Ijetydeligere Vanskeliglieder i at inddcle

Vaaren i forskjellige Perioder; thi det er jo en Sjeldenlied,

at Nogen bestiger Kjeldene i Isløsningens og Snesmeltniu-
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gens Periode. Vel kunde Vaaren her maaske passende

inddeles i 2 Stadier, nemlig Vaarblomsternes og Løvspret-

ningens, men herved er dog at bemærke, at denne Ind-

deling kun vilde blive anvendelig i de subalpinske Egne.

Da jeg imidlertid har altfor faa Optegnelser over Løv-

spretningen tilfjelds, vover jeg ei at forsøge paa nogen

Inddeling. Dersom jeg under mit Ophold her i Fjeldtrak-

terne ved flere Aars gjentagne Observationer kunde opnaa

noget Resultat, skulde det glæde mig, hvis jeg kunde bi-

drage, om endog kun Lidet, til Kundskaben om de Love,

hvorefter Vaaren stiger opad paa Fjeldene. Førend jeg

nu gaar over til at angive de specielle Observationer,

maa det foreløbig bemærkes, at Aaret 1864 var uheldigt

til Undcrsøgelserne, dels paa Grund af den Mængde Sne,

der var falden om Vinteren og dels paa Grund af det

kolde Foraar. For at opklare dette, angives herved Ob-

servationer over Temperatur og Veirhget, anstillede fra

Begyndeisen af April til 13de Juni paa min Gaard Krohn-

viken ved den nordlige Ende af Randsfjorden.

Temperatur i A p r i 1 18 6 4.
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Naar man nu beregner Middeltemperaturen af høieste

og laveste Varmegrad, nemlig for Älorgen og Middag,

erholder man følgende Resultat:

Morgen. Middag,

i første Halvdeel af April — 3,g, + 3,0.

i anden — af April +0,6. + 7.

i første — af Mai +1,3- + 9,^.

i anden — af Mai + 4,^. + 8,7.

Middeltemperaturen var saaledes:

i første Halvdeel af April — 0,3.

i anden — af x\pril + 3,3.

i første — af Mai + ö,^.

i anden — af Mai + 6,..

Heraf forklares Resultatet, hvortil jeg i det Fore-

gaaende er kommen, nemlig at Aaret 1864 havde et sil-

digt Foraar.

Ved i det Følgende at angive Høiderne, paa hvilke

Planterne omtrent kunde være lige udviklede, maa det

bemærkes, at disse Angivelser kun ere tilnærmelsesvis

rigtige, idet jeg nemhg ved hvert Sted, hvor jeg har fun-

det Planten blomstrende, dels har rettet mig efter de be-

kjendte maalte Høider, dels har sluttet mig til Plantens

Høidebestemmelse ved Sammenligning med Granens, Bir-

kens og Vidiernes Grændse. Naar man nu betænker, hvor

forskjellige disse Træers og Buskes Grændser kunne være

paa de forskjellige Steder, nemlig enten paa isolerede

Fjelde eller paa store sammenhængende Fjeldstrækninger,

vil det lettelig indsees, hvor ufuldkomne de angivne Høide-

bestemmclser ere, hvor megen Fhd jeg end har anvendt

paa at opnaa et nogenlunde rigtigt Resultat. Bedst vilde

det jo have været at anstille Høidemaalinger, men dette

vilde være et uoverkommeligt Arbeide. For saavidt mu-
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ligt at komme til det rigtige Resultat, har jeg briigt føl-

gende Fremgangsmaade, nemlig under Opstigningen at

notere Hoiden for hver Plantes Blomstrmg og senere

under Nedstigningen at corrigere dette i en ny Rubrik.

Idet jeg nedenfor angiver Blomstringstiden, vil det muligens

heller ikke være overflødigt at gjøre opmærksom i^aa de

Omstændigheder, der kunne bidrage til et mindre paalide-

ligt Resultat. Naar Planten nemlig findes blomstrende,

vil det ofte være vanskeligt, med Sikkcrhed at afgjøre,

hvor længe den har blomstret, og endnu vanskeligere at

erindre, om netop Planten paa hvert Findested er anmær-

ket under samme Udviklingstrin; dog ligger den aller-

største Grund til et ufuldstændigt Resultat deri, at mange

Planter ikke blive observerede. Indseende de mange og

store Mangler og haabende, at disse med Tiden ved Fleres

lagttagelser maa bhve færre og ubetydeligere, vil jeg nu

angive nogle af de mangfoldige Observationer, der bleve

gjorte under min foretagne Reise i Valders.

Tripleurospermum inodorum Sch., der bemærkedes i

Knop ved Strand, Reien og Øilo den 22de, 23de og 24de

Juni, men havde udfoldet Blomst i Vang 1500' o. II. den

%, var netop kommen i Blomst paa Filefjeld 3200' den

^Vt", altsaa var Plantens Udvikling steget opad paa Fjel-

det 121 Fod daghg.

Petasites frigida (L.) fandtes i største Mængde i Blomst

ved Saustølen i 2300 Fods Høide vestlig for Strandfjorden,

den "76 og ved Helgesyndin 2950' den "Vg- I^^ns daglige

Stigen var 72 Fod. Paa de øvrige Steder, hvor denne

Plante bemærkedes, nemhg i nordre Aurdal henimod Øt-

søen 2000', paa Vasendlifjeld 3200', paa Storehfjeld 3200',

i Sanddalen 3700' og paa Stugunaaset 4490', saaes kun
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dens Blade, saa at den i det Aar rimeligviis ikke vilde

blomstre paa disse Steder.

Veronica alpina L. bemærkedes i Blomst ved Kinds-

sæteren i nordre Aurdal 2000' den ^Ve? ^^^ Hermansstø-

len nærved Tisleielven 2300' den
^-'/ej

^'^^^ Syndinvand

2740' den ^y^, ved Helinstrand 2740' den ^%, paa Storli-

fjeldet 4300' den 7^, i Smiddalen 4300' den 7^, paa Stii-

gimaaset 4640' den ^Y^. Dens Stigning daglig 98' ved

Sammenligning imellem Kindssæteren og Stugunaaset, men

men derimod 106' imellem Syndinvand og Stugunaaset.

Veronica saxatilis L. jun. i Blomst ved Reien 1650'

den 23/g, ved Øilo 1650' ^V^, ved Syndinvand 2750' '^Vg,

ved Helinstrand 2800' ^V^, paa Storelifjeld 3000' %, i

Sanddalen 3800' ^V^ og paa Stugunaaset 3650' ^V,. Dens

daglige Opstigen ved Sammenligning imellem Reien og

Sanddalen var 116 Fod, men imellen Reien og Stugunaa-

set 94 Fod.

Veronica Chamædrys L. blomstrede ved Strand 1150'

den 27^, i Vang 1600' den 7^, paa Filefjeld 3300' den

^77. Dens Opstigen udgjorde 90 Fod daglig imellem Strand

og Filefjeld, men 121 Fod imellem Vangs Hovedsogn og

Filefjeld.

Pedicularis lajjponica L. blomstrede ved Øilo 1450'

den ^76) ^'^^ Syndinvand 2740' den '7^, ved Helinvand

2740' den ^7^, paa Grindefjeld 3500' den 7^, i Sanddalen

3800' den 7^ og paa Stugunaaset 4200' den ^V-. Dens

Blomstring gik saaledes daglig frem i Høideu 145 Fod

imellem Øilo og Stugunaaset, men imellem Grindefjeld og

Stugunaaset kun 58 Fod.

Pinguicula vulgaris L. blomstrede ved Strand 1160'

den 27., ved Reien 1450' den '-% ved Øilo 1440' den 27^,

ved Syndinvand 2740' den '^y^, paa Storelifjeld 3800' den



Botanisk Reise i Sommeren 1864. 73

V7. paa Filefjeld 3900' den ^V^. Dens daglige Opstigen

var 119 Fod imellera Strand og Filefjeld, men 203 Fod

imellem Strand og Storelifjeld.

Trientalis enropæa L. fandtes blomstrende i nordre

Aurdal lOOO' den ^Vg^ ^eci Strand 1140' den 22/^. ved

Reien 14^0' den ^3/^, yed Syndinvand 2740' den ^7^, ved

Helinstrand 2750' den 27^, paa Filefjeld 4000' den 1%.

Altsaa steg dens Blomstring daglig opad paa Fj eldene

100 Fod imellem nordre Aurdal og Filefjeld, men 74 Fod

imellem Helinsu-and og Filefjeld.

Medens jeg û^ndt Cerastium vulgatum L. i Blomst

ved Strand 1140' den 27^, ved Reien 1430' den ^3/^, ved

Øilo 1440' den -^/^, landt jeg den netop udsprungen ved

Birkegrændsen 3300' paa Storelifjeld den 7? og P^^^^ Stu-

gunaaset paa Filefjeld 4000' den ^Vt- ^^^ ^3 Dage var

saaledes Planten lige ud\iklet paa en Høideforskjel af2860

Fod, eller med andre Oid Plantens Blomstringstid steg

omtrent 124 Fod daglig i Høiden ved Sammenligning imel-

lem det laveste og høieste bemærkede Voxested. Til et

andet Resultat kommer man ved at sammenligne Blomst-

ringstiden paa Storelifjeld og Stugunaaset, idet der nem-

lig er 10 Dages Forskjel paa 700 Fods Høide eller 70

Fods daglig Stigning. Paa begge de sidstnævnte Steder

var der lige gunstige Betingelser for Plantens Udvikling,

nemlig i bratte Bakker imod Solsiden.

Da man imidlertid vanskeligen vil faa nogen Oversigt

ved at angive for hver Plante saa mange Data, ansees

det for hensigtsmæssigst kun at angive det laveste og

høieste bemærkede Voxested, paa hvilke Planterne vare

omtrent lige meget udviklede. /^^Ç>^^'^/

O
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Myosotis stricta Link nedenfor Reien i Slidre og des-

uden paa følgende Steder i Vang, Qvituren under Skiids-

horn, Sanddalen og paa Filefjeld ved Nystuen omtrent

3300 Fod 0. H.

Ajuga pyramidalis ß glabrata Bl. næsten paa Toppen

af Syndisfjeld 5000 Fod høit og paa Storelifjeld omtrent

100 Fod over Birken.

Polemonium coeruleum L. i Stenurderne ovenfor Øilo

og i Qvituren i Vang.

Gentiana nivalis L. stiger langt ned i Granregionen i

nordre Aurdal ved Aabergselven.

Verbascum Thapsus L. åndes ogsaa i Vang, nemlig

ovenfor Øilo og i Qvituren, 1600 Fod o. H.

Scrophularia nodosa L. ved Øilo og i Qvituren.

Veronica alpina L. nedenfor Grangrændsen ved Kins-

sæteren og Hermansstølen i nordre Aurdal.

Veronica arvensis L. bemærkedes ogsaa i Valders,

nemlig ved Øilo og ved Nordland under Vendnisfjeld om-

trent 1550 Fod 0. H.

Veronica verna L. i Qvituren henimod Øie Annex i Vang.

Androsace septentrionalis L. i Qvituren og Sanddalen

i Vang omtrent 1700 Fod o. H.

Rhamnus Frangula L. ovenfor Onstadmarken i nordre

Aurdal.

Ranunculus nivalis L. fandt jeg paa det for sine mange

sjeldne Planter bekjendte Vasendlifjeld i Vang uoget oven-

for Vidiearternes Grændse paa den mod Grindefjeld ven-

dende Side, — d enne Plantes bidtil bekjendte sydligste

Voxested i Norge.

Ranunculus polyantbemos L. bemærkedes ogsaa i

Vang, nemlig i Qvituren, 1600 Fod o. H.

Batrachium aquatile — heterophyllum Fr. Af denne
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Plante fancltes et Exemplar flydende ved den nordlige Ende

af midtre Syndinvand, 2700 Eod o. H. Våndet stod paa

Grund af de betydelige Snemasser endnu saa høit, at jeg

ikke kunde opdage Plantens Voxested. Den findes vel

neppe nogetsteds liøiere i Norge.

Anemone nemorosa L. ved Øilo, ovenfor Thune, paa

Grindefjeld omtrent 3000 Fod o. H. paa den mod Vang

vendende Side og paa Storelifjeld ved Birkegrændsen.

Anemone Hepatica L. var funden i Blomst den 10de

Mai i nordre Aurdal af Distriktslæge L'Abbé.

Trollius europæus L. bemærkedes ogsaa ved Bø i nordre

Aurdal og ved Fløk paa Filefjeld omtrent 2200 Fod o. H.

Corydalis fabacea Pers. fand t jeg i den nordlige Sten-

urd ovenfor Øilo og paa Nøset, Syiidinfjeld ovenfor Birke-

grændsen. Forhen har jeg fundet den ved Ölberg i Shdre

og ved Ølsøen i nordre Aurdal.

Arabis petræa Lam. voxte sparsomt næsten paa den

øverste Top af Hugakollen og ved den østlige Strandbred

af nordre Syndinvand. Senere alm. paa Vangsfjeldene.

Barbarea stricta Fr. paa Kulbundsbjerget ved Ølsøen

i nordre Aurdal, ovenfor Øilo og i Qvituren i Vang.

Nasturtium palustre DC. voxte sparsomt i Veigrøfterne

ved Strand og Bira i nordre Aurdal, og hgeledes ved

Veikanten imellem Reien og Hande i Slidre.

Draba incana L. fandtes lige ned til Hile Strand i

nordre Aurdal 1150 Fod o. H.

Draba Wahlenbergii Hn. fandtes ogsaa paa Grinde-

fjeld og Trangebytte i Smaadalen, Storelitjeld, i Sanddalen

og paa Stugunaaset, i Almindelighcd omtrent 1000 Fod

over Birkegrændsen.

Polygala amara L. ß uliginosa sparsomt -paa Pardis-

sæteren ved Ølsøen i nordre Aurdal omtrent 2000 Fod o. H.



Botanisk Eeisé i Sommeren 1864. 93

Impatiens Noli tangere L. voxte ved Veien i en Bakke

søndenfor Reien i Slidre.

Geranium sylvaticum L. ß parviflornm fandtes i den

nordlige Stennrd ovenfor Øilo.

Geranium Eobertianum L. Lemærkedes ogsaa i Valders,

nemlig ovenfor Onstadmarken i nordre Aurdal, i Stenurderne

ovenfor Øilo og i Qvituren i Vang omtrent IGOOFodo. IT.

Erodium cicutarium L'Her. ovenfor Nordland ved

Vendnisfjeld i Vang.

Oxalis Acetosella L. voxte noget ovenfor Birkegrænd-

sen i Sand dalen.

Hypericum rjuadrangulum L. ovenfor Opdal 2400 Fod o. H.

Viola epipsila Ledeb. (hvis den forøvrigt Lør betrag-

tes som en egen Art) saaes ved Strand i nordre Aurdal,

Øilo og paa Storelifjold i Birkeregionen.

Viola biflora L. i stor Mængde langt ned i Granregio-

nen ovenfor Keien og ligeledes i Mængde ved Øilo.

Spergula arvensis L. alm til Opdal 2100 Fod o. II.

Piil)es rubrum L. fandt jeg i Vang i Qvituren og ved

Helinstrand i de bratte Bakker ved Helinstrandssa^terne

ovenfor Grangrændsen.

Saxifraga rivularis L. bemærkedes langt nedenfor Birke-

grændsen baade ved Syndinvand og Helinstrand 2740 F. o. H.

Pyrus Malus L. Høist overraskende var det paa denne

Reise at finde et vildtvoxende Æbletræ, der idetmindste

var 24 Fod bøit og bavde en forholdsvis betydelig Tykkelse.

Ved et Uheld mistede jeg det tagne Maal; men forsaavidt

jeg erindrer, var Stammen noget ovenfor Jorden 4 Fod og

6 Tommer i Omkreds. Træets Størrelse skal senere ved

Leiligbed blive angivet. Det voxte i en meget steil Bakke,

Qvituren knldet, under Skudshorn i Vang nordlig for en

Plads, kaldet Døtten, temmebg ta^t op ved det steile Fjeld,
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omtrent 100 F. over Van gsnijøsen eller 1600 F. o. H., 61

Grader og 10 Minutters n. Br. og 26 Grader og 9 Minutters

0. L. Træet havde, saavidt jeg kunde undersøge, ingen

Frugt, men af en Mand, der boede i Nærheden og til hvem

jeg henvendte mig i den Anledning, erfarede jeg, at der

endnu til enkelte Aar findes smaa Æbler.

Cotoneaster vulgaris Lindl. bemærkedes ved Onstad-

marken, Pardissæteren og Strand i nordre Aurdal, Øilo,

Qvituren, Sanddalen, Opdal og Filefjeld til Birkegrændsen

og paa Grindefjeld i Vang omtrent 4000 Fod o. H.

Hosa villosa L. i Qvituren i
^ ang.

Rubus arcticus L. stod smukt i Blomst den 27de Juni

ogsaa ved den nordlige Ende af Grønsendvand.

Potentilla anserina L. bemærkedes hist og her til

Nordland i Vang omtrent 1600 Fod o. H.

Geum urbanum L. ved Øilo, Qvituren og ovenfor He-

linstrandssæterne høit over Grangrændsen.

Dryas octopetala L. voxte paa Smaadalsfjeld omtrent

600 Fod over Birkegrændsen.

Orobus vernus L. ovenfor Onstadmarken i nordre Aurdal,

i den nordlige Stenurd ovenfor Øilo og i Qvituren i Vang.

Oxytropis lapponica Gaud, ydede mig næstefter Pyrus

Malus den største Glæde at finde, da det ei var mig be-

kjendt, at denne Plante var funden i Valders. Den stod

smukt i Blomst ])aa Vasendliljeld den 29de Juni og var

næsten afblomstret den 19dc Juli tilligemed Dryas og

Papaver nudicaule.

Phyllodoce coerulea Sal. bemærkedes nedenfor Gran-

grændsen ved Ølsøcn og Aabergssæterne i nordre Aurdal

og ved Slidre Exercerplads.

Sclcranthus annuus L. l)emærkedes ved Nordland,

Qvituren og Opdal i Vnng 2100 Fod o. II.
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Polygonum emarginatum Gærtn. ved Strand.

Oxyria digyna Campd. nedenfor Grangrændsen ved

Ølsøen i nordre Aurdal.

Daphne Mezereum L. fandt jeg foruden ved Helin-

strand ogsaa i den nordlige Stenurd ovenfor Øilo og ved

Veien imellem Hestøsæter og Storelisæter i Birkeregionen

og desuden i Qvituren i Vang.

Ulmus montana Sm. Flere Træer tindes i den nord-

lige Stenurd ovenfor Øilo omtrent 1600 Fod o. H.

Humulus Lupulus L. bemærkedes vildtvoxende ved Lund

og Strand i nordre Aurdal og ovenfor Nordland i Vang.

Corylus Avellana L. ovenfor Onstadmarken i nordre

Aurdal og i Qvituren i Vang 1600 Fod o. H. Til enkelte

Aar har den modne Nødder.

Salix reticulata L. nedenfor Grangrændsen paa Maka-

løsfjeld i nordre Aurdal 2000 Fod o. H.

Peristylis viridis Lindl. langt nedenfor Grangrændsen

ved Aabergselven i nordre Aurdal.

Platanthera bifolia Keich. sparsomt nedenfor Opdal.

Listera cordata Br. voxte sparsomt i Birkeskoven

imellem Øilo og Hugakollen.

Corallorhiza innata Br. fandt jeg foruden paa Vas-

endlifjeldet ogsaa ovenfor Vesterbø i nordre Aurdal, paa

en Myr ved Øilo og ovenfor ïhune i V aug.

Convallaria Polygonatnm L. ovenfor Onstadmarken og

Strand i nordre Aurdal, ovenfor Øilo og i Qvituren i Vang.

Tofjeldia borealis Wg. næsten lige ned til Øilo.

Juncus trifidus L. ned til Øilo.

Juncus biglumis L. i en Myr ved Øilo og ved Qvams-

kleven.

Sparganium natans L. i Slidrefjorden ved Reien og Stee.

Carex rupestris All. i Klipperne ovenfor Stenurden
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ved Øilo ligened til 1600 Fod o. IL Paa Vaseiullifjeld og

Storelifjcld omtrent 500 Fod over Birken.

Carex teretiuscula Good, ved Tveitbroen i Vang.

Carex alpina Sw. i Granregionen henimod Aabergs-

elven i nordre Aurdal.

Carex Buxbaiiraii Wg. i Klipperne ovenfor Stenurden

ved Øilo.

Carex atrata L. lige nede i Klipperne paa samme Sted.

Carex ustulata Wg. nedenfor Hugakollen og i)aa Sto-

relifjcld.

Carex ornithopoda W. ved Vesterbo, Onsladmarken

og Strand i nordre Aurdal og ved Reien i Slidre.

Carex digitata L. liøit ovenfor Reien i Slidre og i

Stenurderne ved Øilo.

Eriophorum capitatiim Host. nedenfor Grangrændsen

ved Ølsøen i nordre Aurdal.

Hierocbloa borealis R. S. ovenfor Vesterbø i nordre

Aurdal henimod Aabergselven.

Poa bybrida Gaud, ved Aabergselven i nordre Aurdal.

Bromus mollis L. ved Nordland i Vang omtrent 1600

Fod o. H., sandsynligvis det bøieste Voxested for denne

Plante i Norge. I Blytts Norges Flora angives den at

voxe neppe bøiere end 6 à 800 Fod o. II.

Som nye Planter for Valders Flora tilkomme altsaa

Cuscuta eui'opæa, Myosotis stricta, Veronica arvensis, Ra-

nunculus nivalis, Batrachium aquatile — beteropbyllum,

Anemone Hepatica, Corydalis fabacea, Geranium Roberti-

anum, Pyrus Mains, Ulmus montana og Bromus mollis.



IV.

Xoologisk-Botaiiisko Ol)$crva<iouor fra Gudbraiulsdaleu og Dovre,

af

Robert Collett,

stud. jur.

-Tor i zoologisk, fornemmelig ornitliologisk, samt botanisk

Retning at undersøge Fjeldtraktern e mellem Gudbrands-

dalen og Østerdalen erholdt jeg Sommeren 1864 af det

academiske Collegium et Stipendium, for hvilket en Reise

i det ovenfor nævnte Øiemed blev foretaget, og om

hvis Resultater jeg herved har den Ære at afgive Ind-

beretning.

At jeg netop valgte de ovenfor anførte Trakter til

mine Undersøgelser, havde en dol)belt Grund. Dels havde

et fleraarigt Ophold paa Lillehammer, det ene af den om-

handlede Trakts Yderpunkter, allerede forskaffet mig noget

Kjendskab til Naturforholdene saavel i denne Byes Omegn,

som i de tilgrændsende Fjeldtrakter, dels havde de øvrige,

nordligere Dele af Trakten været forholdsvis lidet under-

søgte, idet næsten alene Dalbunden og Dovre havde været

Gjenstanden for naturvidenskabelige Undersøgelser, som

desuden fra Zoologernes Side næsten udelukkende havde

været drevne paa det entomologiske Gebet.

7
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De i det følgende meddelte Observationer tilhøre for-

nemmelig Gudbrandsdalens Østside, og indbefatte i det

Hele Strækningen fra Egnen omkring Mjøsens øverste

Ende indtil Dovretraktens nordlige Afliældning. Ifølge

disse Trakters naturlige Beskaffenhed adskille de sig let i

3 Afdebnger: i den første, Omegnen a f Lillehammer,

er Lavlandet det fremherskende, men allerede her har

Egnen paa flere Steder et subalpinsk, paa de østhge og

vestlige Grændsepunkter endog fuldkommen alpinsk Præg.

Fjeldstrækningerne mellem Gudbrandsdalen og

Østerdalen ere vel overalt paa Grund af den høie Be-

liggenhed af alpinsk Natur, men adskille sig dog i ikke

ubetydelig Grad fra det tilgrændsende Dovre ved deres

paafaldende store Ensformighed og Mangel paa saavel op-

høiede, som lavere beliggende Punkter. En tilsvarende

Ensformighed og Fattigdom i den organiske Natur er frem-

herskende næsten overalt paa Fjeldstrækningen, og kun

hvor Tiondernes isolerede Alpeknippe og de enkelte Fjeld-

revner Sollien og Imsedalen danne Undtagelser fra Eg-

nens almindelige Charakter, fremtræder ogsaa en større

Afvexling i Dyrelivet og Vegetationen.

Endehg have vi i Dovretrakten en ægte Ropræscn-

tant for vort Lands Alpenatur, og her aabenbarer sig

ogsaa en Rigdom paa udprægede Alpeformer inden Dyre-

og Planteverdenen, som allerede længe har været aner-

kjendt som cncstaaende i Norden.
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A. Omegnen af Lillehammer.

Lillehammers Omegn udgjøres i det Hovedsagelige af

Faabergs Præstegjæld. Den sydlige Grændse er i det Føl-

gende ansat i en Afstand fra Byen af omtrent 3 ^lile, eller i de

øverste Dele af Ringsaker og Biri Præstegjælde. Paa den

østlige Side nordover indtil Loiigens Udløb, umiddelbart

ovenfor Byen, hæver Landet sig raskt opad i en Høide af

et Par Hundrede Fod over Mjøsspeilet (410' o. H.), livor-

paa en kort Flade udbreder sig, hvor de fleste Gaarde og

Byen selv er behggende; denne begrændses atter af den

skovklædte Aasryg, som efterhaanden gaar over i de lavere

Høifjelde af omtrent 3000 Fods Høide, der udbrede sig

jevnt indover mod Østerdalen. Paa den vestre Mjøsbred

ere Siderne steilere, og stige uden synderhg Afbrydeise

op til omtrent 2000 Fod, da de gaa over i lignende Høi-

fjelde, som paa den anden Side. Denne Egnens store

Hældning nedad bevirker, at Elve og Bække næsten over-

alt have et fossende Løb, og forhindrer alt Vand fra at

stagnere; af denne næsten fnldkomne Mangel paa Damme

og stillestaaende Vande følger, at Slægterne Lemna, Spar-

ganium og Fotamogcton saagodtsom ganske savne Re-

præsentanter i Egnen.

Som Egnens nordlige Yderpunkter kunne ansees Faa-

bergs Grændse mod Øiers Prgd. eller Gudbrandsdalens

første 2—3 Mile, samt den sydhgste Del af Sidedalen

Gausdal. I sit nederste Løb er Longen omgivet af store

sandige, af dens Opskyluinger dannede Fläder, der dels

ere bevoxede med tæt Granskov, blandede med enkelte

Afdelinger kjæmpemæssige Furutra^er, dels danne store

udyrkede Moer eller nøgne, med Myricaria og Salix daph-

noides bevoxede Øer og Strande, saasom i Gausas Mun-
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ding; disse sidstnævnte Steder, som i Flomtiden for en

stor Del staa under Vand, ere et udmærket Tilhold for

flere Vade- og Svømniefugle, fornemmelig Tofamis-Artev og

Ænder, som især under Træktiderne lier holde til i store

Flokke.

Hvad Lillehammers nærmeste, for sin Naturskjønhed

bekjendte Omegn angaar, strækker sig paa Byens øvre Side

den granskovklædte Aas i „Hammershagen" ned næsten

umiddelbart til Gaderne. I Løvskovpartierne i Byens øv-

rige Omegn er Birken mest fremtrædende, og danner paa

flere Steder smaa Skove, hvis Skjønhed forhøjes ved de

talrige Hængebirke, der altid beklæde de tørre, i Ly lig-

gende Skraaninger. Ved de maleriske Mesnafosse lige

ovenfor Byen fândt Prof. Lilljeborg i 1843 første Gang

den Lemmits-Art, som han senere beskrev under Navnet

scliisticoJor ; dengang forekom den paa dette Sted hyppigt,

men er i de sidstc Aar ikke gjenfunden. Lige mod Nord

stænges Udsigten af den skovklædte Balbergskanip, paa hvis

vestlige Skraaning flere af vore kjælnere Træsorter, saa-

som Acer platcmoidcs og Tilia curopaca^ hvilke her næsten

have naaet sin nordligste Grændse, trives vel i de solrige

Lier. Paa det aabne Agerland ruge Raphøns og Vngtlrr,

og i de endiui forholdsvis talrige gamle Aspeskove holde

Spetter og andre i Træhuller rugende Fugle til i Mængde,

medens de omkringliggende Granskove ere opfyldte nf

Harer, Piæve, og dot større Fuglevildt.

Indover Fjeldot mod Øst dannes Egnens Grændse-

punkt af det omti'ent 4000' højc Neverfjcld, behggende

netop paa Gi-æiidsen af Højfjeldet, i omtrent 2 Miles Af-

stand fra Lillehammer. Det mellemliggcnde Strøg indta-

gos af et bredt Skovbclto, hvori Myrstrækninger og Søer,

saasom INIesnavandenc med deres Fortsættelse Mesnafløerne,
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afvexle med frodige Udenge. Allerede i Graiiskovens midtcrsto

Dele begynder Vegetationen at antage et subalpinsk Præg,

hvilket forøges ved enkelte ægte Aljoevæxter, saasom Ba-

nunculiis liypcrhoreus, der her stige ned til Steder, der

ligge ikke ubetydeligt under Grændsen for deres egentlige

verticale Udbredelse. Denne Del af Skoven er et fortrin-

ligt Hjem for den ejendommelige Garrulus infaustiis, der

her forekommer yderst talrigt paa denne dens mest yndede

Localitet. Paa det Sted, hvor endehg Skoven ophører, frem-

byder sig det særegne Forhold, at Granen danner den

øverste Trægrændse, idet Birkeskoven paa en lang Stræk-

ning er ganske forsvnnden. Granskoven, som her gaar

umiddelbart over i Vidieregionen, støder lige op til Never-

fjeldets Fod, og beklæder dets nederste Skraaninger med

de sidste forkrøblede Buske. Vegetationen er paa disse

Steder temmehg fattig, og frembyder kun fa a Planter af

nogen Interesse; en Undtagelse dannes af den mærkelige

Lichen, som blev opdaget netop i de ovenfor nævnte for-

krøblede Granbuske af Forstmester Normann, og af ham

beskreven under Navnet Thohirna dissimilis; i afvigte

Sommer blev den sammesteds indsamlet i Mængde af

Forstmester Barth. Hvad Dyrelivet angaar, synes Forhol-

det for Fuglefaunaens Vedkommende at stille sig noget

gunstigere, idet de talrige Søer ved Nordsæteren og Pieens-

sæteren ved Neverfjeldets Fod ere om Sommeren vel for-

synede med Svømmefugle og Vadere af flere Slags; selv

Grus cinerea trælfes uagtet den ringe Afstand fra Dalen

her ikke sjeldent rugende paa de omkringliggende Myr-

strækninger. Mod Vest er Egnens Grændse, hgesom paa

Østsiden, ansat i et Par Miles Afstand fra Dalbunden.
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I.

Fortegnelse over de i Lillehammers Omegn liidtil

observerede Fugle*).

Incessores, Vigors.

Passeres, Lin.

Turdus viscivorus, Lin. Enkelte Aar ikke sjelden. Fan-

det den sparsomt hækkende i Aarettadalen og ved

Langsæt.

Turdns miisicus, Lin. Alm.

Turdus iliacus, Lin. Alm.

Turdus pilaris, Lin. Alm.

Turdns Menda, Lin. Sjeldnere, end de sidstnævnte.

Turdus torqucdus, Lin. Temmelig liyppig i Trakten af

Neverfjeld og Nordsæteren, hvor den berører Gran-

grændsen.

Cinclus aqucdicus, Bechst. I Regelen alm.

Béguins cristatus, Will. Alm.

Lusciola ruhccula, (Lin.). Alm.

Lnsciola PJioenictirus, (Lin.). Alm.

Sylvia liypolais, Lath. Sjelden. Sommeren 1855 fandtes

2 Reder ved Langsæthagen.

Sylvia Jiortensis, Bechst. Alm.

Sylvia cinerea, Lath. Alm.

Sylvia Trochiliis, Lath. Alm.

Sylvia aUetlna, Nilss. Temmelig hyppig.

Saasom næstcn alene Resultatet af mine egne Observationer

gjør nedenstaaendü Fortegnelse intetsomhelst Krav paa nogen

Fuldstændighed. Fornemmelig vil Artsantallet uden Tvivl blive

forøget, naar de under Træktiderne i store Skarer gjennem-

trækkende Arter blive nøiagtigere undersøgte.
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Lanius Excithitor, Lin. Sjelden. Et Exemplar blev skudt

ved Suttestad 19de April 1859.

3Iuscicapa grisola, Lin. Alm.

Muscicapa atncapilla, Lin. Uden Tvivl den hyppigste af

de i Egnen bækkende Trækfugle.

Saxicola OenantJie, Lin. Alm.

SaxicoJa riihcfrci, Lin. Alm.

Troglodytes enropaeus, Leach. Temmelig sjelden.

'Parus DKAJor, Lin. Alm.

Pants coeruleus, Lin. Temmelig hyppig.

Parus afer, Lin. Mindre almindeHg end de foregaaende.

Parus palustris, Lin. Alm.

Parus horealis, De Selys. Alm.

Parus cristatus, Lin. Temmelig hyppig.

Parus caudatus, Lin. Enkelte Aar meget alm.

Certhia faniiliaris, Lin. Temmelig sjelden.

Sitta curopaea^ Lin. Sjelden, fandet hækkende i Aaretta-

dalen.

Hirundo rustica, Lin. Alm.

Hirundo iirhica, Lin. Alm.

Hiruudo riparia, Lin. Indtil 1854 hækkede aarlig en Ko-

lonie ved Mjøsen tæt ovenfor Lillehammer, men synes

nu at forekomme sparsomt i Omegnen, og blot under

Træktiderne. I hele Gudbrandsdalen hækker den

talrigt.

Motactlla alba, Lin. Alm.

Motacilla flava, Lin. Under Træktiderne paa Enge om-

kring Byen, om Sommeren hækkende alm. ved Nord-

sættren.

Anthus arhoreus, Bechst. Alm.

AictJius pratensis, Bechst. Under Træktiderne yderst tal-

rig omkring Byen, om Sommeren alm. indover Fjeldet.
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Emherisa Oitrinella, Lin. Alm.

Emheriza hortidcina, Lin. Enkelte Aar lidet sjeldnere, end

foregaaende.

Eniberisa schoeniclus, Lin. Alm. om Sommeren paa Fj el-

det ved Reenssæter.

Embcriza nivalis^ Lin. Enkelte Aar om Vaaren i tætte

Flokke.

Fringilla linaria, Lin. Enkelte Vintre talrig.

Fringilla spinus, Lin. Alm.

Fringilla Carduelis, Lin. Forekommer, ifølge Forstmester

Barths Observationer, paa Biri.

Fringilla Coelehs, Lin. Alm.

Fringilla montifringilla, Lin. Alm. under Træktiderne,

fornemmelig om Vaaren.

Fringilla cannaNna, Lin. Temmelig alm.

Fringilla chloris, Lin. Ikke sjelden. Rederne ere fundne

oftere.

Fringilla domestica, Lin. Alm.

Pyrrhda vidgaris, Temm. Alm. Redet er fundet ved Mes-

nafossene.

Corythus Enucleator, Cuv. Enkelte Aar om Høsten alm.

Loxia curvirostra, Lin. Ahn.

Garridus glandarius, Lin. Temmelig liyppig.

Garridus infaustits, Lin. Alm. i Granskovene indover mod

Neverfjeld.

Stiirnus vidgaris, Lin. Alm.

Caryocatadcs guttatus, Nilss. Ifølge Forstmester Barth er

denne skudt paa Ringsaker.

Fica caudata, Briss. Alm.

Corvus Corax, Lin. Temmelig alm. Hækker paa flere

Steder.

Corvus Comix, Lin. Alm.
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CorvHs Moncclula, Lin. Temmelig alm. I Byens nærmeste

Omegn liækker den i hule Træer enkeltvis, i Kirke-

taarne colonivis paa llingsakers og Gausdals Kirker.

Bomhycilla garrida, Lin. Enkelte Vintre talrig.

Alauda arvcnsis, Lin. Alm.

Zygodactyli, Vieill.

Piens Martins, Lin. Temmelig alm.

Ficus viridis, Lin. Alm.

Ficus canus, Gmel. Ikke sjelden. Flere Gange er den

fundet hækkende under Balbergskampen.

Ficus lenconotus, Lin. Oftere observeret af Forstmester

Barth, saasom paa Hovimoen.

Ficus major, Lin. Ikke sjelden.

Ficus minor, Lin. Temmelig alm.

Ficus tridactylus. Lin. Sjelden. Et Rede blev 1854 fun-

det under Balberg.

Jynx torquiUa, Lin. Yderst talrig.

Cuculus canorus, Lin. Alm.

Syndactyli, 111.

Cypsclus apus. 111. Alm.

Caprimulgus europaeus, Lin. Ikke sjelden.

Accipitres, Lin.

Falco Gyrfalco. Et Rede blev i 1856 fundet i Nærheden.

Ungerne fremvistes i Byen.

Falco pcregrinus, Lin. Ifølge Prof. Rasch hækker den

aarlig ved Onsæt i Biri.

Falco Suhhutco, Lin. Ikke sjelden, men har her muligens

sin nordligste Græudse i Landet. Redet fundet 1854

paa Balbergskampen.

Falco tinnunculus, Lin. Alm.

Falco Lithofalco, Lin. Mindre alm., hækker sparsomt.

Aquila Chrysaëtos, Nilss. Sjelden. Bemærket et Exem-
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etniDlar Sommeren 18G4 j^aa Recnssæteren, hvor den

bækkede i Nærheden.

Pandion Halia'êtus, (Lin.). Ifølge Forstmester Barth sees

den af og til paa Mjøsen nedenfor Byen.

Biiteo vulgaris, Bechst.. Ikke sjelden.

Milvus regcdis, Briss. Ifølge Professor Esmark er et In-

divid skudt i Gausdal, det nordligste Punkt, hvor

denne Fugl er ohserveret i Landet.

Asfur palumhariiis, (Lin.). Alm.

Astiir Nisus, (Lin.). Alm.

Perms aphwnis, (Lin.). Ikke sjelden. Redet blev fundet

i 1859.

Strix passerina, Lin. Ikke sjelden.

Strix funerea, Lath. Temmelig hyppig i Granskovene i

den subalpinske Region.

Strix Aluco, Lin. Temmelig alm.

Strix hrachyotus, Lath. Ikke sjelden paa Fjeldsletterne.

Hyppig i Lemænsaar.

Strix Tcngmcdml, Gmel. Sjelden. Vaaren 1859 blev dens

Rede fundet i Aaskanten ovenfor Hammershagen.

Pull as tråe, Sundev.

Columha Pcdumhiis, Lin. Alm.

Columba Oenas, Lath. Forstmester Barth har truffet den

alm. paa Biri.

Cursores, Illiger.

Gallinae, Lin.

Tetrao Urogcdlus, Lin. Alm.

Tetrao Tctrix, Lin. Alm.

Tetrao Ponasla, Lin. Alm.

Lagopus suhaJpina, Nilss. Alm. paa Fjcldet ved Nord-

sæteren og Recnssæteren.
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Lagojms alpina, Nilss. Oftere skudt af Forstmester Barth

paa Neverfjeld.

FcrcUx cinerea, Lin. Optræder periodisk, og forekoiumer

enkelte Aar talrigt, men er i andre næsten ganske for-

svunden.

Ferdix Cotiirnix, Latli. Ikke alm. Redet er fundet af

og til.

Grallae, Lin.

Charadrius apricarins, Lin. Alm. Om Vaaren flokkevis

paa Enge omkring Byen, og Sommeren paa Tjeldet

ved Nordsæteren.

Charadrius morineUus, Lin. Hækker aarlig ved Reens-

sæteren.

Haematopus ostralegus, Lin. Et Exemplar blev den 19de

Juni 1864 skudt ved Mjøsen tæt ved Forstaden Vignæs.

Scolopax Busticola, Lin. Alm.

Scolopax major, Lin. Ikke sjelden, især indover Fj eldet.

Scolopax Gallinago, Lin. Tem. alm. i Aaslierne, hyppigere

end foregaaende indover Fj eldet.

Scolopax Gcdlinida, Lin. Sjelden. Ifølge Forstmester

Barth observeret undertiden sent om Høsten.

Tringa plaUjrhinca^ Tem. sjelden. Et Exemplar skjød jeg

i Juni 1864 tæt ved Reenssæteren, hvor den sandsyn-

ligvis hækkede.

Totanus Glottis, Lin. Forekommer hver Vaar paa Øerne

i Lougens og Gausas Mundinger.

Totanus Calidris, Lin. Forekommer fornemmelig ved

Fjeldvåndene.

Totanus hypoleucos, Lin. Alm.

Macheten pugnax, (Lin.). Sjelden. Vaaren 1858 blev et

Rede fundet ligeovenfor Byen.
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Grus cinerea, Beclist. Ikke sjelden induver Aasen. 1859

blev et Rede fuiidet blot % ^lü sydost for Byen.

Gallinula Crex, Latli. Alm.

Katatores, Illiger.

Lamellirostres, Cuv.

Anser euiereus, Meyer, eller (og) A. ser/etum, Cuv. Graa-

gjæs sees aarlig, især om Vaaren, at trække over

Egnen; ikke sjelden slaa de ned og hvile paa de flade

Øer og Strande i Gansas og Lougens Mundinger.

Anas Boschas, Lin. Alm.

Anas Orecca, Lin. Alm.

Anas Fenclopc, Lin. Aar 1859 blev et Rede fuudet i

Byens Omegn. Forekommer muligens hyppigt.

FuUfjida Marila, (Lin.) Om Vaaren alm. i Longen og

Mjøsen, om Sommeren indover Fjeldet.

Fuligida nigra, (Lin.). Ikke almindclig, liækker sparsomt

ved Fjeldvåndene.

3Iergiis Scrrator, Lin. Alm.

Lon gip enn es, Dumeril.

Sterna Hirundo, Gmel. Sees af og til svævende over

Mjøsen udenfor Byen. Prof. Rasch har skudt et Ex-

emplar ved Svennæs i Biri.

Lams canus, Lin. Sees ikke sjelden paa Mjøsen om Som-

meren, dog uden at hække i Omegnen.

Lams sp. Ifølge Adjunkt Khick blev i 1860 en me-

get stor Maagc med lys blaagraa Ryg skudt af

Ritmester Anker paa Mjøsen udenfor Byen. Da det

neppe kan antages at have været lencopteriis, og
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argcntatus er forlioldsvis lidet større end canus, har

det midigens været glauciis'^).

Py g op odes, 111.

Colymhus arcticiis, Lin. Alm. Om Sommeren forekommer

den især i Fjeldvandene.

Colijmlms scptcmtnonalis, Lin. Alm. Om Sommeren især

i de mindre Kjern i Aaslierne. Under Træktiderne

forekomme begge Arter alm. i Mjøsen.

*) Dotte er intet enestaaencle Exempel paa deiiiie Fugls Forekomst

ved Indsøerne i det Indre af Landet. Ved Juletider 1864 blev et

Exemi:)lar af denne Fugl skudt i Trysil i Østerdalen, og af

Forstmester Hørby indsendt til Universitetsmuseet.
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II.

Fortegnelse over en Del i Lillehammers Omegn

forekommende Planter*).

1. Dicotyledoneae.

Tanacetum vulgare, Lin. Temmelig hyppig; overordenthg

frodig paa Engene ved Skjulssæteren omtrent 2000'

o. H.

Artemisia Absinthium, Lin. Sjelden. Jeg har fundet den

paa Byens saakaldte Torv, hvor den nu muligens er

udryddet.

Gnax^halium norvegiciim, Gunn. Sjelden. Sparsomt i Sel-

skab med Gn. sylvaticmn i Skoven ved Kvanndalen,

samt i Saxumsdalen.

Antennaria aljnna, Gaertn. Paa Neverfjeld.

Petasites frigida, (Lin.). Sjelden. Funden ved Mesna-

fløerne omtrent 2000' o. H.

Centaurea Scabiosa, Lin. Ikke sjelden.

Centaurea Jacea, Lin. Begge forekomme hist og her i

Omegnen.

Centaurea cyanus, Lin. Neppe almindelig, fundet i een x\ger.

Saussurea alpina, D. C. Ved Mesnafløerne.

Vegetationsforholdene i Lillehammers Omegn ere entlnu ikke

til den Grad nøjagtigt nndersøgte, at der kan fremsættes nogeu

fuldstændig Fortegnelse over de paa dette Sted forekommende

Arter, da Egnen først i de senere Aar har været Gjenstand for

nøjagtigere Undersøgelser i denne Retning. Ovenfor meddeles

derfor blot enkelte Bemærkiiinger angaaende en Del af disse,

fornemmelig de sjeldnere, og hertil ere uere Oplysninger mig

meddelte af Forstmester Barth, Overlærer Lunde og Adjunkt

Kinck, som alle omfatte Botaniken med stor Interesse, og frem-

deles hvert Aar med stor Omhyggelighed undersøge Egnens Flora.
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Mulgcdhim alpinum, Less. Sjelden. Kun fiindet ved Hols-

sveen i Roteriulbygden omtrent 1000' o. H.

Crépis praemorsa, Faust. Ikke alm. Paa græsbundne

Steder ved Aarettas Udløb forekommer den i Mængde.

Succisa pratensis, Mønch. Alm.

Aspenda ocJorata, Lin. Sjelden. Hidtil kun fun det ved

Holtlien.

Gcdiuni palustre, Lin. Hist og lier, saasora ved Hage-

stranden.

Viburnum Opulus, Lin. Forekommer paa flere Steder i

Egnens lavere Dele.

Valeriana samhucifolia, Mik. Funden paa flere Steder,

men er ikke synderlig liyppig.

Lonicera XyJosteuni, Lin. Alm. paa stenet Terrain i de

lavere Dele af Egnen.

Campanula persiclfolia, Lin. Ikke alm. Ved Freng har

Prof. Blytt fundet den 500' o. II.

Campanula latifolia, Lin. Sjelden. Kun funden ved Jør-

stad tæt ved Gausa.

Campanula rapimculoides, Lin. Besværligt Ukrud i en

Have.

Cuseuta europaca, Lin. Temmelig hyppig, fornemmelig

paa Urtica dioica.

Lycopsis arvensis, Lin. Forekommer i en Ager udcn-

for F>yen.

Myosotis palustris, Lin. Har jeg for flere Aar siden fun-

det i Mængde {var. striyulosa) ved Hammersbækken,

sandsynligvis oprindelig forvildet.

Myosotis syJvatica, Hoffm. Alm. paa Sæterløkkerne paa

Nordsætereii, men stiger ned kun lidt over Byens

Højde, omtrent 550' o. II.

Myosotis caespitosa, Schult. Fundet paa en i Longen.
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Echinospermum äeflexum, Leliin. Sjelden. Fundet paa

Conglomeratklipperne mellem Gaardene Havig og

Nordre Berg paa Eingsaker, samt ved Hagestranden.

Asperugo procunibens, Lin. Besværligt Ukrud i en Have.

Origanum vulgare, Lin. Sjelden. Hidtil kun fundet ved

Vignæs og Gaarden Hovi.

Calamintha Acinos, Clairv. Ikke alm. Funden ved Sutte-

stad, Vignæs og Hovi.

Clinopodium vulgare, Lin. Sjelden. Fundet under Balberg_

Scutellaria galericulata, Lin. Alm.

DracocepJialum BuyscJiiana, Lin. Ikke sjelden. Forekom-

mer paa flere Steder ved Mjøsen, (samt øverst oppe

i Svadsum Annex til Gausdal).

Polemonium coendeum, Lin. Temmelig hyppig. Forekom-

mer ved Lysgaard, Jørstad, ved Bredden af Mjøsen,

samt overalt paa Højderne.

Solanum Dulcamara, Lin. Temmelig alm.

Solanum nigrum, Lin. Sjelden. Fundet som Ukrud i en

Have.

Hyoscyamus niger, Lin. Sjelden. Jeg har fundet den

udenfor Byens Apothek, hvor den nu muligens er ud-

ryddet.

Verhascum Thapsus, Lin. Alm.

ScropJmlaria nodosa, Lin. Ikke sjelden paa flere Steder

omkring Byen.

Veronica longifolla, Lin. I 1836 fandt Prof. Blytt denne

Plante ved Vignæs. I de sidste Aar er den funden

ogsaa paa den modsatte Bred af Mjøsen, tæt nedenfor

Lillehammer.

Veronica agrestis, Lin. Al in.

Limosclla aquafica, Lin. Sjelden. Fundet i en Fordyb-

ning paa en i Longen.
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Sccptnmi Carolinum, Rudb. Sjelden. Fundet ved Bred-

derna af Aasta-Elven, paa Grændsen mellem Faaberg

og Ringsaker.

Lathraea Squamaria, Lin. Sjelden. Fundet af Adjunct

Kinck i en Løvskov tæt ovenfor Gaarden Hovi, V4

Mil nord for Byen, omtrent 600' 0. H.

Pinguicida villosa, Lin. Sjelden. Adjunct Kinck fandt et

balvt Snes Explr. paa en Sphagnumtue i Selskab med

Betida nana, Goodycra repens og Tofjeldia horealis

tæt ved Gjørlikjærnet, ^4 Mil søndenfor Byen, omtrent

800' 0. H.

Lysimachia vtdgaris, Lin. Sjelden. Kun bemærket i et

Krat ved Bredderne af Lougen.

Anagallis arvens is, Lin. Sjelden. Sparsomt bemærket

som Ukrud i en Have.

Primula scotica, Hook. Hist og her paa sidlændte Enge

omkring Byen, ved Sorgendal faa Fod over Mjøsen.

Androsace se])temtrionalis, Lin. Sjelden. Fundet ved Damp-

skibsbryggen.

Plantago lanceolata, Lin. Ikke alm. Fundet ved Sutte-

stad og Sorgendal.

Bhamnus Frangtda, Lin. Hist og her i Egnens lavere

Dele.

Cornus suecica, Lin. Almindelig i de mere højtliggende

Granskove.

Angelica sylvestris, Lin. Tem. alm.

Heracleimi sihiricum, Lin. Hist og her.

Adoxa Moschatellina, Lin. Alm. paa skyggefulde Steder

i Egnens lavere Dele.

Acer platanoides, Lin. Tem. ahn., især i Lierne under

Balbergskarapen.

Nyrnphaea alba, Lin.
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Niiphar hiteimi, DC. Begge forekomme temmelig almin-

• deligt. I Gjørli- og Røslikjærnet naa de næsten 1000'

o. H.

Nuphar pmrnihmi, DC. Sjelden. Funden i Mesnalonerne.

Ranunculus acorritifolms, Lin. Sjelden. Fundet ved Rind-

dalssæteren i Saxiimsdalen, ^4 ^1^1 sydvest for Byen.

Ramincuhis Jiyperhoreus, Rottb. Ved Bredderne af Nevla,

som kommer fra Neverfjeld, stiger den ned under

Grangrændsen.

Ranunculus r€p)tans, Lin. Tem. alm.

Batrachium triclwphyllum, Chaix. Sjelden. Funden ved

Mesna, samt i Aasta-Elven, omtrent 3 Mile søndenfor

Byen.

Thalictnmi simplex^ Lin. Ikke sjelden.

Thalictrum flavum, Lin. Sjelden. Kun fundet ved Hage-

stranden.

Trollius europacus, Lin. Alm. paa fugiige Enge.

Aqnilegia vulgaris, Lin. Sjelden. Kun fundet ved Mjø-

sens Bredder tæt ved Gaarden Sætre.

Aconitum scx>iemirionalc, Koll. Overordentlig byppig overalt.

Artaca sincata, Lin. Hist og ber, saasom omkring Gaar-

den Bjerke, og ved Smestad.

Chelidoniimi majus, Lin. Sjelden. Hidtil kun fundet ved

Vignæs.

Corydalis fahacea, Pers. Sjelden. Funden blot ved Jør-

stad, bvor den forekommer i største Mængde.

Erysimum hieraciifolimn,lAx\. Sjelden. Fundet ved Vignæs.

Arabis hirsuta, Scop. Hist og ber, saasom ved V^ignù}s

og ved Lysgaard. Varieteten sayiffafa er funden ved

Gaarden Holmen.

Arahis Thaliana, Lin. Synes at være sjelden. I en Have

tæt ved Byen er den et almindeligt Ukrud.
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Nasturtium palustre, DC. Forekommer paa flere Steder.

Turritis glahra, Lin. Temmelig hyppig.

Baphanus Ba2Jhamstrimi, Lin. Sjelden. I en Ager ved

Færgestedet ved Vignæs.

Sisymhrnmi Sophia^ Lin. Hist og her.

Barharea strida, Fr. Funden paa flere Steder i de la-

vere Dele.

Lcjjidium ruderale, Lin. Sparsomt i Byens Gader.

Suhdaria aquatica, Lin. Paa enkelte Steder ved Lougens

Bredder i stor Mængde.

Pohjgala vidgaris, Lin. Ikke sjelden. Ved Roterudgræn-

den voxer den særdeles frodig omtrent 1000* o. H.

Impatiens noli tangere, Lin. Temmelig hyppig.

Tilia parvifolia, Ehrh. Paa enkelte Steder, især omkring

Hovi og Jørstad er den hyppig.

Geranium Bohertianum, Lin. Hist og her, saasom under

Balbergskampen.

Geranium pratense, Lin. Sjelden. Jeg har fundet den

sparsomt paa en Eng lige bag Byen.

Linuin catharticum, Lin. Sjelden. Fundet i Roterudbyg-

den og i Saxumsdalen.

Hgpericum perforatum, Lin. Sjelden. Fundet under Bal-

berg.

Viola liirta, Lin. Fornemmelig er den vellugtende Varie-

tet almindehg i solbeskinnede Bakker sammen med

Corylus og Hepatica. Ved Hovi er fundet en hvid-

blomstret Varietet.

Viola umhrosa. Fr. Temmelig hyppig paa fugtige og halv-

skyggede Steder. Ved Longen er den paa et Sted

fundet med hvide Kroner.

Viola hiflora, Lin. Forekommer paa begge Sider af Mjø-

sen og Longen, saavel syd, som nord for Byen. Ved
8*
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Gaarden Skoug staar den overordentlig frodig ved

Stranden faa Fod over Mjøsens Speil. Højere end

ved Ringsven, circa 1000' o. H., er den ikke obser-

veret i Egnen.

Viola S'uecica, Fr. Paa de fleste hældende Myrer lige ned

y., til Mjøsen. Exemplarer med rodslaaende Udløbere

ere fiindne ved Røne paa Mjøsens Vestside. En hvid

Varietet er fandet ved Skoug.

Viola arenaria, DC. Alm.*)

Viola mirabilis, Lin. Paa flere Steder, saasom ved Gaar-

dene Hovi, Lysgaard, Jørstad og Dalleriid.
''

Drosera rohmdifolia, Lin. Hist og her.

Drosera longifoUa, Lin, Hyppigere end foregaaende.

Silene rupestriSjlÅu. Sjelden. Fundet ved Saxnmsdalen.

Viscaria vulgaris, Rohl. En hvidblomstret Varietet fore-

, kom et Aar paa en Eng ved Sorgendal.

Agrostemma Gitliago, Lin. Ikke sjelden.

DiantJms deUoides, Lin. Forekommer paa flere Steder i

Egnen.

Stellaria nemonim, Lin. Alm.

Stellaria palustris, Sjelden. Fundet ved Hagestranden.

Stellaria Friesiana, Ler. Ikke sjelden. Forekommer paa

flere Steder, saasom ved Kvandalssæteren.

Stellaria uliginosa. Murr. Temmelig hyppig.

Cerastium trigi/num. Vill. Forekommer ved Nordsæteren.

Arenaria trinervia, Lin. Findes paa flere Steder.

Arenaria serpylUfolia, Lin. Ikke sjelden. Fundet ved

Vignæs og ved Lougen.

Sagina saxatilis, Wimm. Funden paa flere Steder i Eg-

nen, fornemmelig paa Iløjderne.

*) I on Have i Byon synes de indplantcdc Exemplarcr af denne

Art uden Tvivl at være gaaedc over i canina.
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Sagina nodosa, Fenzl. Sjelden. Hidtil kun fund et ved

Hagestranden.

Bihes Grossnlaria, Lin. Hist og her, ikke alm.

Ribes alpinum, Lin. Sjelden. Funden under Jørstad og

ovenfor Vignæs.

Bihes rubrum, Lin. Hist og her, ikke alm.

Saxifragå stellaris, Lin. Alm. ved Nordsæteren. I Gaus-

dal gaar den langt ned i Dalbunden.

Saxifraga aizoides, Lin. I Gausdal stiger den ned indtil

kort ovenfor Gaarden Forseth.

Saxifraga adscendens, hin. Paa flere Steder, saasom ved

Lysgaard og Vignæs, paa det sidste Sted faa Fod

over Mjøsen.

Scdmn Telej^hiimi, Lin. Alm.

Scdum album, Lin. Ikke sjelden.

Sediim annuum, Lin. Forekommer paa flere Steder, især

paa Højderne.

Exnlobium montanum, Lin. Temmelig hyppig.

Epilobium palustre, Lin. Hist og her.

Epilobium origanifolium. Lam. Sjelden. Kun fundet paa

Højderne ved Saxumsdalen.

Circaea alpina, Lin. Ikke sjelden.

Hipxyuris vulgaris, Lin. Neppe alm. Fundet paa eet

Sted i Egnen.

Agrimonia Eupatoria, Lin. Sjelden. Kun fundet ovenfor

Vignæs.

AlclitmÅlla alpina, Lin. I største Mængde i Granskoven

ind mod Nordsæteren, samt overalt paa Fj eldet. \^J

Potentilla norvegica, Lin. Ikke sjelden.

Fotentilla verna, Lin. Alm.

FotentiUa maculata, Pourr. Ikke sjelden.

Sibbaldia ptrocumbens, Lin. Paa Neverfjeld.
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Geum mhammi, Lin. Mindre alm. Fundet ved Vignæs

og Hovi.

Lathyrus sylvestris, Lin. Sjelden. Kun fundet ved Nord-

Berg paa Kingsaker, omtrent 2 Mil syd for Lille-

hammer.

Orohus vermis, Lin. Temmelig hyppig. Ved Ringsveen

findes den i omtrent 1000 Föds Højde o. H.

Orohus niger, Lin. Sjelden. Hidtil kun fundet ved Nord-

Berg paa Ringsaker.

Vicia sylvatica, Lin. Hist og her, saasom i Hammersha-

gen, ved Storhovi og ved Vignæs.

Ervum Jiirsutum, Lin. Sjelden. Fundet som Ukrud i en

Have.

Astragalus glyc^jphyllus, Lin. Sjelden. Kun fundet undet

Balberg.

Trifolium, agrarium, Lin. Sjelden. Fundet under Balberg.

Anthyllis vulneraria, Lin. Alm.

Arctostapliylos officinalis, W. Sjelden. I nogle Sandbakker

ved Mjøsen nedenfor Gaarden Skjeggestad i Mængde.

Phyllodoce caerulea, Sal. Ahu. i Granskoven ind mod

Nordsæteren og paa Neverfjeld.

Asalea procumhens, Lin. Paa Neverfjeld.

Fyrola rotundifolia, Lin. Temmelig alm.

Pyrola chlorantha, Lin. Sjelden. Funden i Hammers-

hagen i Selskab med P. minor.

Pyrola uniflora, Lin. Alm. fornemmelig i de højere lig-

gende Granskove.

Myricaria germanica, Desv. Forekommer paa de flade

Øer og Strande i Mundingen af Gausa (Jøra). Fin-

des ligeledes øverst oppe i Svadsum Annex til Gaus-

dal Den har saaledes en vid Udbredning i Lougens
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Vasdrag, da den i Gudbrandsdalen forekommer i stor

Mængde helt op mod Dovre.

Montia fontana, Lin. Temmelig almindelig indtil over

Grangrændsen. : il .-

Polygonum Convolvulus, Lin. Fundet sparsomt i en Ager.

Folygommi La^jathifolium, Lin. Ikke alm. , Fundet paa

en Ager ved Suttestad. '-vjfr '.

Polygonum Hydropii^er, Lin. Tem. alm.

Daphne Mezereurny Lin. Sjelden. Kun fundet i Skovkan-

ten ovenfor Nybu, tæt ved Mesnafossene.

Ulmus campestfis, Lin. Hist og her. Forekommer ved

Berg paa Ringsaker, ved Hovigaardene og ved Jørstad.

Ilmnulus Lupulus, Lin. Sjelden. Fundet ovenfor Hovi

og ovenfor Vignæs.

Blitum virgatum, Lin. Sjelden. Besværligt Ukrud i en

Have i Byen.

Populus tremula, Lin. Alm. Danner paa mange Steder

Skove, hvor Træerne ofte have naaet en overordentlig

Størrelse.

Salix glauca, Lin. Alm. især ovenfor Grangrændsen. Paa

Østsiden voxer den ovenfor Lysgaard omtrent 900'

0. H., paa Vestsiden af Mjøseu ved Gaarden Brat-

-ùr bakken circa 800' o. H.

Salix daphnoides, Vill. Sjelden. Kun fundet paa Øerne

og de lave Strande i Gausas Munding, hvor den voxer

i Mængde.

Salix herhacea, Lin. Paa Neverfjeld og ved Nordsæteren.

Betuia naua, Lin. Alm. Ved Gjørlikjærnet stiger den

ned til omtrent 800' o. H.

Equisetum hyemale, Lin. Neppe alm. Fundet ved Gaar-

den Skoug,
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2. Monocotyledoneae.

Coeloglossimi viride, Hn. Ikke sjelden. Paa Neverfjeld

overskrider den Birkegrændsen.

Goodyera repens, Br. Ikke sjelden. Ved Hammershagen,

og ved Gjørlikjærn.

Listera ovata, Br. Hist og her. Funden i Roterudbygden,

samt ved nordre Mesna-Vand.

Listera cordata, Br. Alm., men forekommer næsten alene

paa Højderne, især paa Neverfjeld.

Platanthera hifolia, Rich. Sjelden. Fandet ved Fliixrud.

Corallorhiza innata, Br. Temmelig alm. i Skovmyrene.

Paa Højderne forekommer den paa mangfoldige Ste-

der, og tildels i overordentlig Mængde; saaledes har

Adjunkt Kinck seet den paa en Eng, circa 1000' o.

H., i flere Aar efter hinanden i mange Tusinde Ex-

emplarer.

Gagea lutea, Ker. Hist og her. Fundet ovenfor Vig-

næs og ved Jørstad.

Convallaria verticillata, Lin. Funden paa flere Steder.

ConvaMaria Pohjgonatum, Lin. Ikke alm. Fundet ved

Smestad, samt søndenfor Aarettas Munding.

Paris quadrifoUa, Lin. Temmelig hyppig.

TofjcJdia horealis, Wg. Forekommer paa de fleste liøjt-

Hggende Aasmyrer, samt indover Fj eldet.

Galla palustris, Lin. Ikke sjelden paa Myrer i Egnens

lavere Dele.

Sparganium simplex, Huds. Sjelden. Hidtil kun fundet i

en Dam ved Gaarden Kornfrit, omtrent V4 ^^^ søn-

denfor Lillehammer.

Scirpns sylvaticiis, Lin. Sjelden. Fundet ved Freng, IV2

Mil søndenfor Byen.

Irichoplionim alpinum, Pers. Temmelig alm.
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Carex tenella, Schk. Muligens ikke sjelden. Paa en Myr

i Hammershagen findes den i Mængde ; i Blytts Flora

angives den som fundet i Faaberg af Prof. Boeck.

Carex muricata, Lin. Ikke alm. Fundet ved Vignæs.

Carex microstacliya^ Ehrb. Sjelden. Fundet ved Lys-

gaard.

Carex oniitJwj^oda, W. Alm. næsten overalt i Egnens la-

vere Dele.

Carex digitata, Lin. Temmelig hyppig.

Carex glohidaris, Lin. Hist og her ovenfor Smestad, og

paa enkelte andre Steder.

Phleum alpimmi, Lin. Alm. fra Højderne ovenfor Lys-

gaard (omtrent 900' o. H.) og paa Fjeldet ved Nord-

sæteren.

Avena piihesccns, Lin. Ikke sjelden.

Glyceria remota, Fr. Sjelden. Ifølge Blytts Flora er

denne funden af Prof. W, Boeck ved Mesnaelven.

3. Acotyledoneae.

Asplenmm TricJwmanes, Lin. Alm. i Egnens lavere Dele.

Asplcyiium viride, Huds. Sjelden. Fundet ved Aastaelven

paa Ringsaker.

Asplenium septemtrionale, Hoff. Ikke sjelden, og forekom-

mer paa flere Steder.

Struthiopteris germanica, Willd. Temmelig alm.

Botrycliium Limaria, Sw. Ikke sjelden. Fundet ved Kvan-

dalssæteren, samt paa et Par Steder udenfor Byen.

Botrychhmi rutaceum, Sw. Sjelden. Kun bemærket ved

Lysgaard sparsomt, samt ved Jørstadmoen.

Lycopodlum complauatiim, Lin. Paa enkelte Steder alm.,

saasom paa og ved Hovimoen, samt højt op paa Bal-

bergskampen.
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Lycopodmm alpinum, Lin. Paa Neverfjeld og ved Nord-

sæteren.

Selaginella sjjinidosa, Br. Alm. Forekommer saudsynlig-

vis paa alle fugtige Enge. I Aasbygden findes den

ved et Kjærn circa 1000' o. H.

B. Fjeldstrækningen mellem Gudbrandsdalen

og Østerdalen.

Den 19de Juni 1864 tiltraadtes den med Stipendium

af det academiske Collegium foretagne Reise. Paa Lille-

hammer, hvorhen jeg ankom om Aftenen samme Dag, an-

vendtes 5 Dage, dels til Excursioner i denne Byes Omegn,

dels til Reiseforberedelser. Den 24de Juni begyndte den

egentlige Fjeldreise, idet jeg fra Lillehammer tog indover

Fjeldet mod Øst til Nordsæteren og Reenssæteren ved

Neverfjeldets Fod, og derpaa fra Sæter til Sæter nord-

over gjennem Fjeldene i Faaberg, Øier og Ringebo Præste-

gjælde. Fra Ormshsæteren, behggende ved Foden af det

omtrent 4500' høje Kvienfjeld, drog jeg indover til den

smale Fjeldrevne Imsedalen, der er dyb nok til at Gran-

skov, og enkelte Aar endog Korn kan trives omkring

Bredderne af den smale Imsjø. Fra dette Sted, der ligger

lige paa Østerdalens Grændse i en Afstand af omtrent 3

Mile fra Gudbrandsdalen, ankom jeg til den afsideshggende

Fjelddal Sollien, der nylig som et eget Præstegjæld er

adskilt fra Ringebo, hvortil det forhen var Annex. Fra

de øverste af Solliens faa og smaa Gaarde ved Nordsiden

af Sætningssjøen toges Vejen over Eldaasætreue i Froen

til Furusjøen, ved hvis Bredder enkelte mægtige Furutrær

og hist og her sparsomme Skovpartier staa tilbage som
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Rester af den fordum frodige Skov. Fra Myssusætrene

ved Ronderues søndre Fod foretoges Excursioner til Rund-

vassjøen under Fodeii afllmanhø samt til de tilgrændsende

Fjeide; efter derpaa fra Høvringssætrene at have under-

søgt Rondernes Vestside, tog jeg Ophold en Tid paa den

midt mellem Fjeldgruppens højeste Tinder beliggende

Døraasæter tæt ved Atnas Udspriiig, hvorfra gjordes Ex-

cursioner til de høje Tinder Storsulten og Digerrund.

Over Haverdalen paa Fjeldenes Nordside naaedes Grims-

dalen, hvor et kort Ophold toges paa den i botanisk Hen-

seende overordentlig interessante Værkenssæter. Den 24de

JuH naaede jeg over de store Vidder paa Østsiden af

Storhø Fokstuen paa Dovre. Her tilbragtes 2 Dage til

Excursioner, fornemmelig i den nedenfor Gaarden belig-

gende store Myrstrækning, Fokstuemyren, der denne Som-

mer var ualmindehg let tilgjængelig. Den 27de Juli til-

traadtes Tilbagereisen ned gjennem Gudbrandsdalen; en

kort Tid auA^endtes til Excursioner omkring Laurgaard,

især i Selsmyren, og jeg naaede over Lillehammer Chri-

stiania den 31te Juli.

Som Ledsagere paa Reisen havde jeg Studenterne

Hvoslef og Lyche.

1. Fra Lillehammers Omegn.

Da de fleste Observationer fra Omegnen af Lilleham-

mer mellem den 20de og 24de Juni allerede i det fore-

gaaende ere omtalte, kan disse her berøres i stor

Korthed. Dagen efter min Ankomst til Byen blev ved

Forstaden Vignæs paa Mjøsens Vestside skudt et In-

divid af Haematopus ostralcgiis, som sjeldnere, end det er

Tilfældet med flere andre Kystbeboere inden Vadernes og

Svømmefuglenes Ordener, viser sig ved Indsøerne i det
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lûdre af Landet. Den 21de Juni besøgte jeg det noget

søndenfor Byen liggende Gjørlikjærn, ved hvis Bredder

Adjunkt Kinck Høsten 1862 bavde opdaget i faa Exem-

plarer Fingnicida villosa i Selskab med flere subalpinske

Væxter. Blandt den over Kjærnet svævende Flok ffir«<wc?ö

rustica skjød jeg et Individ, af hvis Halefjær blot den ene

af de 2 yderste forlængede var normalt farvet, hvorimod

alle de øvrige var snehvide. I det nærliggende Køslikjærn

hækkede et Par Colymhiis septemtrionalis, som i Våndene

i Aasmarkerne er den hyppigste af de 2 Arter, hvorimod

arcticus fornemmelig træffes ved Fjeldvandene. I Ham-

mershagen bemærkedes Loxia curvirostra, som i Christi-

ania Omegn havde været forsvunden siden Vaaren 1863,

da de fra denne Egn søgte andetstedshen, hvor Granfrøet

var slaaet bedre til.

2. Trakten omkring Neverfjeld i Faaberg.

Indenfor Neverfjeldet er Trakten øde og blottet for Skov,

men opfyldt af talrige Søer, der om Vaaren og Sommeren

ere Tilholdssted for en Mængde Ænder og Vadefugle.

Saaledes forekommer Fidigula marila talrigt, tilhgemed

3Icrgiis Serrator, og begge Arter have paa Holmerne i

lieenssjøen et bekvemt Paigested. Et Rede af Coli/mhus

arcticus havde uudgaaet den Ødelæggelse, der var bleven

Rederne af de ovenfor omtalte Arter paa dette Sted af

Fiskei*e og Jægere til Del; dette indeholdt 2 næsten friske

Æg, liYoraf det første antoges at være lagt den 16de

Juni.

Overalt rugede her en Mængde Anthns xtratcnsis.

Hyppigst vare Rederne behggende under Enebuske (Juni-

penis), men ogsaa undertiden skjulte under Tuer eller

mellem Kræklinglyngen (Empetmm). Æggenes Antal va-
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rierede fra 4—6 ; det normale var 5. De fleste Kuld vare

allerede stærkt rugede, dog bemærkedes endnu intetsteds

Unger. Rederne vare byggede udelukkende af tørre Stråa.

Fuglene viste ingen synderlig Ængstelse for sine Reder,

saaledes som det er Tilfældet hos de fleste Arter inden

Sylviernes og Meisernes Familier, men viste sig ved denne

Leilighed snarere sky, i Sammenligning med deres Væsen

paa Lavlandet under Træktiderne.

Af flere Grunde er Pommerantsfuglens (Charadrms

morinellus'^) Træk og Forekomst her i Landet mærkeligt.

Om Vaaren ankommer Trækket sydfra, og slaar i overor-

dentlig store Skarer ned paa Kyststrækningen i den syd-

vestlige Del af Landet, især i Trakten mellem Christian-

sand og Lillesand, samt er i hele Mai hyppig langs Kysten

op til Stavanger. Fra dette smale Belte udbrede Flok-

kene sig i Begyndeisen af Juni overalt paa vore Fjelde i

den sydhge Del af Landet, især paa Hallingdals-, Vaklers-

og Gudbrandsdalsfjeldene, samt almindeligt overalt i Lan-

dets nordligere Dele. Sommeren tilbringer den ovenfor

den egentlige Trægrændse, især paa de højtliggende, af

Carex- og EriopJioriim-ArteT bevoxede talrige Myrer og

Flyer i Nærheden af Snedriverne, og sees aldrig paa

denne Aarstid paa Lavlandet. Tilbagetoget sker hoved-

sagelig mere mod Øst, og Fuglen er da paa mange Steder

hyppig i Sverige; sjeldent gaar det samme Vej tilbage,

-men aldrig berører det i det sydhge Korge den mellemste

Del, saasom Egnen omkring Christianiafj orden, og er saa-

ledes ikke i et eneste Individ bleven observeret i Omegnen

af Christiania. Det var mig tidligere bekjendt, at denne

*) Denne Fugls almindeHge, men hdet betegnende Navn. Paa
Landets Sydkyst kaldes den Rundfugl, paa Fjeldene i Regelen

Boldtite, begge Dele paa Grund af sin korte og tykke Form.
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Fugl hækkede aarlig paa Fjeldet indenfor Lillehammer;

dog var det uventet at træffe dens Rede lige udenfor Reens-

sæterens Huse, og, med Undtagelse af det isolerede Ne-

ver- eld, i saa lang Afstand fra nogen bøjereliggende Trakt.

I et opkradset Hul paa den aabne Mark rugede Hunnen

sine 3 Æg, der allerede vare stærkt rugede, og antoges

at være lagte i den 2den Uge af Juni. En Antydning til

et Rede laa som Underlag i Bunden af Hulningen, og

bestod af en Del Cetraria islandica og andre Lichener.

Fuglen laa fast paa Æggene, og løb blot henad Marken

uden at ville flyve op.

Paa de sumpige carexbevoxede Bredder af Kolsjøen

skjød jeg en Hun af Tringa ]}latyr]iinca, der ved sin æng-

stelige Adfærd syntes at vise, at den havde Æg eller Un-

ger i Nærheden; uagtet al Søgen var det mig dog ikke

muligt at opdage Redet eller dens Mage. Allerede længe

har denne Fugls Sommeropholdssted i Finmarken og paa

Dovre været bekjendte; ifølge Observationer af Prof. Rasch

har den i de senere Aar ogsaa begyndt at vise sig spar-

somt paa Valdersfjeldene. Totanus Calidrls bemærkedes

sparsomt ved Bredden af Søen; Scolopax Gallinago lod

derimod hyppigt sin brægende Lyd høre. Anthiis arhorcus

forekom endnu i Traktens laveste Dele, men forsvandt

senere paa en lang Strækning af Fjeldet.

1 Gudbrandsdalens Højfjelde forekommer Landørnen

{Aqiiila Chrysaëtos) muligens i større Antal, end paa de øv-

rige Steder i Landet, men dog ogsaa her yderst spredt

og sparsomt. Deres store Skade mærkes i Regelen ikl^e

synderligt paa Grund af hvert Ørncpars store Jagtdistrikt,

der gjerne omfatter IV2 indtil flere Kradratmile, og som

beherskes uindskrænket. Kort før vor Ankomst til Reens-

sæteren vare 2 Lam blevne dræbte af en Ørn, som var
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vel kjendt i Egnen, og opgaves at have Hede paa det

nærliggende Af-Fjeld.

3. Fjeldtrakterne i Øiers Præstegjæld.

Fra Egnen omkring Neverfjeld sænker sig Tcrrainet

mod Øst, og saavel ved Breddene af den smukke Hornsjø,

som paa den nordenfor liggende lange Aasryg Gjæslien

fandtes ikke ubetydelig Granskov, der paa Højderne gik

over i en paa mange Steder tæt Skov af frodige Fjeld-

birke. Paa disse Localiteter vare af Fugle stødte sammen

Repræsentanter fra de laveste til de bøjeste Regioner.

Foruden de mange i enhver Højde hyppigt forekommende

Arter, saasom Sijlvia Trochäus, Motacilla alba, Hirundo

rustka og urhica, Cuculus, Corvus Comix, Cinclus o. s. v.

hørtes ogsaa af de ægte Lavlandsfugle Turdns miisicus

at udsende sine kjendte Toner fra de gamle, oraend for-

krøblede Graner. Af Arter, der uden at være strengt

bundne, dog fornemmelig forekomme bækkende i det sub-

alpinske Gebet, fandtes Turdus pilaris og iJiacus, der her

som overalt holdt sig i hverandres Nærhed, og hækkede

sammen, Scolopax Gallinago, o. fl. a., medens Alpenaturen

repræsenteredes af Turdus torquatus, der fra en Sten lod

sin melancholske Stemme høre, Lagopus suhaljnna, der

ængstelig smuttede bort foran vore Fødder, og ved en

svag Kaglen røbede, at den netop havde forladt sit Rede,

FringiUa montifringilla, Antlmis pratensis, Motacilla flava

og Emherisa scJioeniclus.

Lirypen bemærkedes temmelig talrigt paa denne Del

af Fjeldene, og daglig fandtes flere Reder. I Regelen laa

disse inde i tæt Enekrat, men ofte ogsaa ganske aabent;

Æggene vare i eet Tilfælde 13 i Antal, men i Almindelig-

hed fra 9—11.
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Overalt paa Fj eldet lige op til Dovre forekom Emhe-

risa sJioenichis almindeligt i Dvergbirkregioiieii. Af dens

Reder bleve iindersøgte et stort Antal, men endnu i de

sidste Dage af Juni indeholdt disse næsten overalt friske

Æg, saaat Æglægningstiden hos denne Fugl synes at falde

noget sildigere, end hos Anthns pratensis. Rederne bestode

udelukkende af tørre, fine Stråa, og laa hyppigst ved

Bredderne af Myrer under Dvergbirke; af og til fandtes

de ogsaa under Enebuske paa ganske tørre Steder, men

altid vel skjulte og vanskelige at opdage. Ligesom dens

Samslægtninger Eniberi^a citrindla og Jiortnlana flagrede

den altid med hængende Vinger og ynkehg Piben langs

henad Marken for at bortlede Opmærksomheden fra Redet.

Æggenes almindelige Antal var 4 eller 5, sjelden 6.

Af Svalerne hækkede Hirnndo urhica almindeligt paa

de fleste Sætre. Den 28de Juni undersøgte jeg en Del

Reder paa Gravensæteren i Øier; af disse fandtes enkelte

med friske Æg, medens de fleste endnu ikke varefærdige;

eet indeholdt derimod allerede smaa Unger, hvis Æg føl-

gelig maa være lagte i den første Del af Juni, medens

Sneen endnu laa dyb overalt i Omegnen. Indunder et

lavt Sæterfjøs havde Hirundo rustica, der forekom spar-

sommere og blot paa enkelte af Sætrene, sit Rede i en

Højde af 2 Alen fra Gulvet; de 4 Æg vare ubetydehgt

rugede, det første af dem lagt omtrent den 21de Juni.

I Trakten ovenfor Guldbringesætrene for^vinder atter

det subalpinske Element, der i den foregaaende Egn var

fremherskende, og Terrainet hæver sig igjen til en ensfor-

mig Højde af omkring 3000' o. H. Under et Par Excur-

sioner i Omegnen observeredes første Gang den ellers saa

talrige Charadrius apricariits, der dette Aar forekom usæd-

vanligt sparsomt paa hele Fjeldstrækningen. Grunden
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hertil opgaves at være den, at Fuglene under deres Æglæg-

iiingstid i Begyudelsen af Juni vare bjemsøgte af flere

Dages vedholdende Snevejr og Kulde, saaat rugende Hun-

ner bleve paa flere Steeler fundne stivfrosne paa Rederne.

Ved Bredderne af Mjøvatnet rugede en Scolopax major

under en Vidiebusk sine 3, med de ejendommelig vredne

Pletter tegnede Æg, der allerede vare næsten færdigru-

gede, og saaledes lagte i den første Uge af Juni. Faa

Skridt fra dette Rede laa under en Enebiisk en Anas

Grecca paa sine 6 stærkt rugede Æg, (det første lagt

omtrent den 12te Juni). Redet var blødt udfodret med

Fjær og fine Græsstraa, som dannede en Vold omkring

Æggene, og hvormed disse, ligesom hos flere andre Ande-

arter, bleve omhyggelig bedækkede, før Fuglen fløj af.

Tæt ved det nærliggende „Svartberg" skjød min ene

Ledsager, Hvoslef, en smuk Han af Lusciola succica. For-

iiden paa Dovre har denne Fugl i det søndenfjeldske

Norge sit eneste bekj endte Sommeropholdssted ved Vin-

stervandene, hvor Prof. Rasch i et af de sidste Aar har

skudt den; det var derfor uventet at træffe denne paa

en saa sydlig Del af Gudbrandsdalsfjeldene, hvor dens

Forekomst om Sommeren lod formode, at den ogsaa her

havde hækket. Den Localitet, hvorpaa den blev truffen,

var ikke dens almindelige sumpige Grund med Vidiekrat,

men lavt Enekrat paa tør Grund, hist og her blandet med

enkelte dvergagtige Granbuske.

Af andre Fugle observeredes en Falk, der syntes at

være Rypernes værste Fiende, Falco Gyrfalco. 2 St.

Gnis cinerea bemærkedes kort før vor Ankomst til Guld-

bringesæteren; denne Fugl har især sit Tilliold i Landets

sydostlige Dele, Elverum, Løjten og Aamodt, men fore-

kommer ogsaa hyppigt paa de store Myrer paa Gudbrands-

9
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(lalsfjeldene. Falco tinnunciilus, som overalt paa Fjeldet

var den hyppigste Rovfugl, hækkede i en stor Fjeldvæg

ved Sæteren Bretdalen. Cumins canorns forekom talrigt

overalt; denne lægger paa Fjeldene uden Tvivl sine Æg
fornemmelig i Rederne af Anthus pratensis og Motacilla

flava.

Ved de fleste af de i Øierfjeldenes nordligste Dele

beliggende større Søer, saasom Aksjøen, Djupsjøen, Grund-

sjøen og Gopholsjø fandtes Colijnibus ardicus. At denne

Fugl lægger blot eet Æg, er vistnok sjelden Tilfældet,

hvorimod i Regelen blot een Unge udklækkes. Ved en

af de ovenfor omtalte Søer fandtes i et Rede blot eet

Æg, der var ruget i omtrent IV2 Uge. Redet, i hvi&

Bund nogle faa Stråa fandtes paa Kryds og Tvers, laa

saa lavt, at Bølgerne beskyllede dets nedre Kant, hvilket

i Forbindelse med dets yderst sumpige Beliggenhed be-

virkede, at Ægget var aldeles vaadt. Over Grundsjøen

svævede et Par Ungfugle af Lams canus, som forekomme

temmelig jevnlig fra Mjøsen og op gjennem hele Gud-

brandsdalen, hvorfra de besøge de omkringhggende Fjeld-

vande. I det samme Vand hækkede 2 Par Anas Boschas,

ligeledes bemærkedes Scolopax GaUinago, Totanus Glare-

ola, foruden de hyppigere Charadnus apricarius og Tota-

nus hypoleucos.

I Nærheden af de ovenfor omtalte Søer hæver sig

paa Grændsen af Ringebo Præstegjæld Øierfjeldenes højeste

Punkt, Højtinden, (3820' 0. H.). Hele den omkringhggende

Egn frembød en paafaldende Fattigdom inden Plante- og

Dyreverdenen; foruden de sidstnævnte Arter, samt en

Lnsciola suecica, som vi troedc at bemærke i en Birkeli

ved Grundsjøen, og en liden Flok Cypsclus apus, som havde

foretaget en UdÜngt fra Dalen tilfjelds, observeredes blot
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de over den hele Fjeldstrækning mer eller mindre hyppige

Antliiis pratcMsis, Eniberisa scJiocniclus, Ifotacilla alba og

flava, Turdus torqiiatus, Saxicola OenantJie, Hirundo nr-

hica og nistica, Sylvia TrocJiiUis, Corviis Corax og Comix,

Falco tinniincidus, Cncidus canorus, samt Lagopus sidjal-

pina. Et Rede af Motacilla flava indeholdt den 2den Juli

smaa Unger: det første Æg blev antaget at være lagt den

8de Juni.

4. Kvien-Fjeld i Ringøbo.

Kvien er et temmelig isoleret Fjeldknippe, hvis højeste

Top naar en Højde af 4500' o. H. Mod Syd er Fjeldet

begrændset af Højsletten Kongsvangen, der paa den søndre

Side sender sine Vande gjennem Tromsa til Gudbrands-

dalen, og paa den østre, gjennem den sumpige og øde

Samdalen, ned til Imsjøen, der atter gjennem Imsa flyder

ud i Glommen. Paa det egentlige Kvien savnes næsten

al phanerogam Vegetation, idet kun ved Bredderne af

Bækkene en Smule Grønt kan trives, medens Fjeldtoppene

selv og de vidtløftige Flyer, der forbinde disse, ere dæk-

kede af et ensformigt gulagtigt Lichentæppe.

I disse Trakter har Vildrenen (Cervus Tarandus) et

yndet Opholdssted, og ingen Sommer gaar hen, uden at

større eller mindre Flokke have sit Tilhold og blive ja-

gede paa Kvien. Over Kongsvangen trænge de ned til de

øverste Gopholsætre paa Grændsen af Øiers Præstegjæld,

men endnu sydligere forekomme de ikke, uden tilfældigt.

Førend endnu Sætrene om Sommeren ere blevne be-

boede, besøge de i store Flokke de indhegnede Sæterløkker,

og selv efter Beboernes Ankomst vedblive de endnu i nogen

Tid at indfinde sig paa disse overflødige Græsgange.

Det var et stolt Syn paa en af Kviens højeste Toppe

at se en Flok af de store brune Dyr hvilende sig

9*
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paa den hvide Snefoiul; som om de ret følte sig sikre

i den forbudne Jagttid, viste de kun liden Frygt ved

vor Ankomst, og først i et Par Hundrede Skridts Af-

stand reiste de sig, 18 i Tallet, men med synlig Uvillig-^

hed, fra sit kjølige Leie, og travede langsomt, anførte af

en gammel Buk, fra Fonden opover Skraaningen, idet de

idelig standsede i Løbet for at græsse.

Saavel i 1862, som fornemmelig i 1863 havde Lemæ-

nen (Lemmus norvégiens) foretaget betydelige Udvandrin-

ger til Lavlandet, og havde især i det sidste Aar vist sig

i talløse Skarer overalt i det SøndenQeldske, men især i

uhyre Antal paa Fjeldene. Denne Sommer vare de der-

imod ganske forsvundne, og et Par unge Individer, der

indsamledes under den hele Keise, bleve næsten overalt

omtalte som de eneste Exempler paa deres Forekomst

paa Fj eklet dette Aar. En utalhg Mængde Rester af

aarsgamle Skind, Cranier og Pteder laa spredte overalt.

Rederne vare i Gjennemsnit omtrent 6'', og med en mere

bred, end høj Aabning paa Siden; de vare bj^ggede af

korte stive Stråa, og indeni beklædte med Dyrenes Haar.

Af Hypnclaeas agrestis fandtes ligeledes en Del Reder,

der altid vare hyggede af længere og finere Stråa, og

indeni ikke haarbeklædte. Paa flere Sæterløkker fandtes

Gravninger af Lemmus ampliibius; ligeledes var Mus fela

Erminea hyppig, og sagdes at gjøre Skade paa Melken i

•Sæterhusene.

I Birkelierne paa Kongsvangen forekom Turdus ilia-

eus, ligesom vi ogsaa her troede at observere et Exemplar

af Lusc/ola sueeiea. Gjøgen Ijlev endnu den 4dc Juli

truffen i Parring; Lirypens Æg vare samme Dag næsten

udklækkede. I en Fjeldvæg ved Tromsa ha^kkede et Par

JUuico lagopus; Aaret iforvejen var Redet sammesteds
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bleven ødelagt, og de 4 Unger præmiebeløniiede som Ørne-

unger.

Ved Ormslisæteren paa Kvienfj eldets Skraaning ned

mod Imsedalen var Vegetationen frodigere, end nogensteds

paa Fjeldstrækuingeu søndenfor, ihvorvel ingen af de an-

trufne Planter vare af nogen særegen Interesse. Pctasi-

fes frigida forekom overalt i Salixkrattene paa de fugtige

Steder, og naaede en overordentlig Størrelse og Frodig-

lied. At denne Plante i enkelte Aar over en vis Trakt

kun yderst sparsomt findes blomstrende, idet blot Bladene

udvikle sig, har Forstmester Normann paavist for Vaage

og Lomsfjeldenes Vedkommende i Sommeren 1850*) og

Conservator Blytt paa en Reise i Land og Valders Som-

meren 1863 '^*). Nu derimod, i 1864, fandtcs de overalt

i Gudbrandsdalsfjeldene og paa Dovre i rigt Flor, og

Ptandkronerne varierede i Farve fra brungule til næsten

hvide; undertiden manglede de ganske. Overalt forekom

Fedicularis Icq^ponica, samt paa enkelte Steder, men her

i Mængde VloJa biflora. Paa Sætervangen stod Baniui-

cuhis aconitifolius og Carex sjnirsiflora, og i Birkeherne i

omtrent 3200 Fods Højde o. H. Hierocloa horcalis, Stel-

laria nemonim og idiylnosa, foruden de almindehge Høj-

fjeldsplanter Archangelica officinalis, Arabis alpina^ Epi-

lobiiim origanifolium, Veronica alpina o. fl. a. Paa Kviens

nordligste Top Sauvola fandtes Aspidimn Lonchitis, som

tilligemed Azalea procumbens, de 2 Arter Aretostaphylos
,

Carex saxafilis, samt Salix glauca udgjorde i de første

Dage af Juli det fornemste af den phanérogame Vegetation.

I Birkeskovene ved Ormen Elv forekom talrigt Tur-

dus iliacus samt Fringilla ynontifringilla, foruden Fringilla

*) Nyt Mag. for Naturv. 6te Bind p. 254.

**) Nyt Mag. for Naturv. 13de Bind p. 16.
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Coelchs, der var stegen op fra det nærliggende Imsedalens

Granskove. I Vidiekrattene paa Sætervangen hækkede et

Par Sylvia cinerea^ der her i en Højde af omtrent 3300'

syntes at befinde sig ligesaa vel som i nogen Have paa

Lavlandet. Et Par Hirundo rustica havde efter Schweit-

zerens Opgivende i de sidste Aar altid havt Æg i det

samme Rede, og har muHgens altid været det samme Par.

Saavel AntJius pratensis^ som MotaciUa flava og alha

bleve nu trufne med smaa Unger (5 Juli). Paa det egent-

lige lichenbevoxede Kvien saaes intet andet Levende inden

Fugleverdenen, end den nøjsomme Saxicola OcnantJw, der

er lige hyppig paa Kystens nøgne Skjær, som i Stenurerne

ved Snegrændsen, samt en Flok Charadrius apricarius paa

omtrent 20 St. Emlcrisa nivalis, der ligeledes stadigt

forekommer her, observeredes ikke, og viste sig dette Aar

usædvanligt sparsomt saavel paa denne Del af Fjeldene,

som paa Dovre.

5. Imsedalen og Storfjeldssæteren i Ringebo.

Imsedalen er et omtrent 2 Mile langt, i sin Bund

skovbevoxet Dalføre paa Grændsen mod Østerdalen, der i

sin sydhgste Del indtages af den omtrent V2 ^ül la"ge

og meget smale Imsjø, (2730' 0. H.). Nordenfor denne

hæver Dalen sig lidt efter lidt, og gaar endehg over i

Fjeldsletterue under Storvola og Skjæringsfj eldene, hvor

Egnen atter antager sin sædvanlige Højfjeldscharakter.

Naar man fra Kvien stiger ned til Imsjøens Bredder, pas-

seres i en forholdsvis meget kort Tid paa den temmelig

bratte Skraaning alle Højfjeldets forskjellige Belter, idet

man i Løbet af en Time fra Vidieregionens øverste Grændse

gjennemvandrer Birkebeltets forskjellige Overgange, og

trædcr endelig ned i den høje og frodige Granskov, der
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overalt paa de ikke altfor stejle Sider beklæde Imsjoens

Bredder.

Til Excursioner i Irasedaleii, der blot indbefatter 2

smaa Gaarde og 2 Pladse, tåges Ophold paa den ved

Søeiis Nordende beliggende Plads Krokbakken. Uagtet

den store Højde over Havet dyrkes dog Korn i de mod

Syd vendende Fjeldsider, ihvorvel dette ofte maa slaaes

grønt. I disse Ågre forekom endnu GaUimda Grex; af

de øvrige Arter Lavlandsfugle, der fandtes i dette isolerede

Dalføre midt inde i Højfjeldet, bemærkedes Emheriza ci-

trincUa og Troglodytes europaeus i Krattet ovenfor Hu-

sene. Om Aftenen blev vor Jagtlyst vakt af en trækkende

Scolopax Rusticola, medens Skovene gjenløde af det for-

enede Chor af syngende Tardus musicus og Lusciola Bii-

becida. Af Meiser bemærkedes en Flok Panis horealis.

Endelig fandtes talrigt FringiUa Spinus og Goelehs, tilli-

gemed de fra Kvien nedstegne FringiUa montifringilla.

Ved Imsjøen saaes Golymhus arcticus, samt den ved de

fleste større Fiskevande paa Fjeldene hyppige Fandion

Haïiaëtos. Ligeledes bemærkedes Faico lithofalco. Al-

mindelige vare Ginclus aquaticus og Totanus hypoleucos ;

af den sidste indeholdt et Rede den 6te Juli 4 Unger,

hvoraf den yngste netop var ifærd med at krybe ud af

Ægget. Ifølge Meddelelse af Prof. Ptasch er et Individ af

FJudocrocorax Carlo skudt paa Søen af Manden paa

Gaarden Imsjøenden, hvilket paa Grund af denne Søes

Højde over Havet og isolerede Beliggenhed er ganske

mærkeligt*)

*) I Sommerfelts Beskrivelse af Christians Amt i Top. Journ. for

Norge omtales, at et Exemplar af den samme Fugl er bleven

skudt i Gudbrandsdalen 1796, men Stedet aneives ikke.
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Af Imsedalens Pattedyr er Bjørnen en stadig og hyp-

pig Beboer saavel af Granskovene i Dalen selv, som især

af de øverste, med frodige Birke og de sidste buskeagtige

Graner beklædte Skraaninger i Dalens Nordende*). Jerven

forekommer ligeledes talrigt, og gjør om Sommeren be-

tydelig Skade, fornemmelig paa de unge Føl; om Vinteren

plyndrer den Beboernes udsatte Rypesnarer. Maaren,

Martes sijlvestris, og Oddercn ere almindelige omkring

Imsjøen. Foruden Renen, der fra Kvien gjør hyppige Streif-

tog ned i Dalen, forekommer ogsaa Elgen, men sparsomt

mod forhen. Om Aftenen sværmede flere Flaggermus om-

kring Husene paa Krokbakken; et af Hvoslef nedskudt

Individ viste sig at være Vesperugo horealis, Nilss., som

overalt i Fjeldbygderne søndenfor Dovre, muligens ogsaa

paa Lavlandet, synes at være den hyppigst forekommende Art.

I stort Antal forekommer i Imsedalen Cohiher Natrix

og Vipera hems, der begge her opnaa en overordenthg

Størrelse. Lacerta vivipara er overalt paa disse Dele af

Fjeldene almindelig til over Birkegrændsen; Bana tempo-

raria er ligeledes hyppig, og et af Prof. Rasch herfra

hjemført Exemplar udviser foruden usædvanlig Størrelse

en mærkværdig lys og broget Farvetegning.

Af Planter fandtes blandt den overalt paa Engene

forekommende Geranium sylvaticum hyppigere end Hoved-

arten en constant Varietet (neppe parviftorum) med lys-

røde, næsten hvide Kronblade af samme Størrelse som

*) Min ene Ledsager, Hvoslef, var saa heldig paa en Excursion

at opdage et fuldvoxent Individ, der græssede paa en Myr tæt

ved Fjeldet Storvola, og jeg selv havde paa en Excursion op

mod Kvien uden mit Vidende været faa Hundrede Skridt fjer-

net fra 2 St., en gammel og en Unge, hvilket var bleven be-

mærket af en Budeie, der søgte efter bortløbne Kreaturer.
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hos Hovedarteii. Eudvidere bemærkedes Phyllodoce coc-

riilea, Pyrola îmiflora, Corallorhiøa innata^ Bihes rubrum.

Viola mirahilis (omtrent 3000' o. H.), Fruniis Padus,

Paris quadrifoUa (omtrent 3100' o. H.), samt Ilicracium

duhiimi, Lin. (H. fallax W.)''').

I Birkelierne op gjennem Dalen bemærkedes Frin-

gilla linaria og Anthus arhoreus, begge temmelig spar-

somt, livorimod Tardus musicus, iliacus og jJ^7ar^5 forekom

talrigt overalt; af den sidste fandtes den 7de Juli et Rede

med flyvedygtige Unger, medens Ungerne ellers overalt

vare udfløjne. Paa en Myr ved Storfjeldssæteren ved

Storvola observeredes et Par hækkende Totanus Glottis,

hvis 4, omtrent 4 Dage gamle Unger fandtes svømmende

og løbende mellem Tiierne i Myren. Af Farve vare disse

ovenpaa graa med en langsgaaende sort Stribe fra Panden

til Overgumpen, og en lignende gjennem hvert Øie; Un-

derlivet var hvidt. Et Par Buteo lagojms svævede over

os med en næsten hestevrindskende Lyd, og røbede ved

denne, blot under Hækketiden almindelige, høje Flugt

deres Redes Nærhed. Endelig bemærkedes Parus horeaUs,

hvoraf et Individ blev nedskudt, foruden Motacilla flava,

Lusciola Phoeniciirus og Anas Crecca.

6. Sollien.

Solliens Præstegjæld udgjøres i det Hovedsagelige af

det et Par Mile lange Dalføre indenfor Ringebofjeldene,

som fra Vest mod Øst gjennemstrømmes af Vuludalselven

med dens nedre Fortsættelse Sætningselven, hvilke begge

ved den mellemliggende Sætningssjø ere forenede. I Da-

lens nedre Del, Sætningsdalen, ere Skraaningerne steile,

*) Indsendt til Prof. E. Fries i Upsala, og bestemt af ham.
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og i Regelen bevoxecle med frodig Granskov, men nogen

bebygget Dalbund existerer ikke, da denne blot giver Plads

for den skummende Sætningselv, hvorimod Præstegjældets

faa og smaa Gaarde ere beliggende tildels meget højt

oppe i den bratte nordre Dalside. Paa de lavest liggende

af disse bliver Kornet i Regelen modent, men sjeldent paa

de højere, eller paa dem, der ligge i Dalførets øvre Del,

Vuludalen, (omtrent 2500' o. IL). Overalt paa Høiderne^

før det egentlige Højfjeld begynder, finde s frodig Birke-

skov med ypperlige Græsgange. I Sollien toges Ophold

fra den 8de til den 12te Juli.

I Sollien er Lavlandsfaunaen og Floraen som en Følge

af den større Udstrækning og Egnens lavere Beliggenhed

mere fremtrædende end i det i sine Naturforholde beslæg-

tede Imsedalen. Flea caudata^ Fringilla domestical Gyp-

seins apus og Eniberi^a citrinella findes ved de fleste

Gaarde, og af Svaierne forekomme alle 3 Arter; Hirimdo

riparia havde i Mangel af naturlige Sandbakker til sine

Reder gravet sine horizontale Gange i Tørvtagene, og

fandtes paa denne Maade hækkende i stort Antal i hele

Sollien. I Granlierne forekom Tetrao Urogallns og Tetrix,

og Scolopax Busticola tråk hver Aften i Mængde ; ligeledes

forekommer Strix Buho almindeligt i Omegnen. Af andre

Rovfugle traf Prof. Rasch paa dette Sted A aret iforvejen

(1863) som en Følge af Lemænernes Vandringer Faleo

LitJiofalco, Astur palumharins og Nistis, samt Strix hra-

chyotus og enkelte Individer af Strix nyctea. Paa Sæt-

ningssjøen sees ikke sjeldent Lant^ canns; ved Søens Nord-

ende fandtes almindeligt Totamis Glottis, som allerede

holdt sig sammen i Familier, der syntes fornemmelig at

beståa af voxne Unger. De vare altid yderst sky, og

satte sig ofte i Trætoppene; et anskudt Individ viste og-
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saa sin store Færdighed i at svømme. I Dogle Smaakjern

tæt ved Gaarden Vuluvolden (2400' o. H.) faudtes 2 An-

defamilier, der skjønt henhørende til forskjellige Slægter,

havde slaaet sig sammen til een Flok. Dette var Ä7ias

Crecca og Fidlgula Clang ula. Krikandungerne syntes at

være over 3 Uger gamle, men endnu ikke flyvedygtige,

hvorimod de vare yderst hurtige til at dukke. Ungerne

af den sidste vare lidet over 1 Uge, og blot paa Halen,

Skuldrene og Siderne forsynede med de første Antydninger

til Fjær. Hele Legemets Underside med Undtagelse af

en brunagtig Ring paa Forbrystet var graahvid og med

silkeagtig Glands. Ryggen og Overgumpen vare mørkt

graabrune; Hovedet af samme Farve, men paa hver Side

forsynet med en stor hvidagtig Flek, der strakte sig helt

hen mod Halsryggen. En lignende, men mindre, fandtes

paa hver Side af Overgumpen. Fødderne vare mørkbrune,

eller næsten sorte. Nogen Forskjel i Farven, der skulde

betegne de forskjellige Kjøn, bemærkedes ikke paa 3 un-

dersøgte Individer. Paa den nærliggende store Atnesjø

skjød Lector Friis i Begyndeisen af August f. A. et Expl.

af Anas acuta.

Turdus torquatus var hyppig paa Høiderne. I Regelen

bygger denne sit Rede paa Marken under Enebuske eller

Dvergbirke, men ogsaa undertiden i lave Fjeldbirke (Be-

tula glutinosa ß alxngena), eller smaa Graner. Det er

bygget som hos T. pilaris af tørre Stråa, i Bunden med

lidt J'ordj og indeholder i de første Dage af Juni fra 4

—

6 Æg*).

*) I 1862 blev det første af de 6 Æg (i et Rede under en Enehusk

paa Neverfjeld ved Lillehammer) lagt den 2den Juni, i 1863 det

første af de 4 (i en liden Gran ved Hemsedals Kirke i Halling-

dal) omtrent den 6te Juni.
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Flaggermus fandtes talrigt i SoUiens nedre Del, og

bestod vistnok altid af Vesx^crugo horcalis. Ved det nær-

liggende 4620' høie Muenfjeld, (ifølge Broch det sidste

Fjeld af Kegledannelse søndenfor Ronderne og Sølenklet-

ten) ere udmærkede Trakter for Benen; ligesaa forekom-

mer Elgen her temmelig talrigt, og faa Dage før vor An-

komst var bemærket en Elgko med det ene Ben knækket,

vistnok som en Følge af Skud i den forbudne Tid.

Af Planter fandtes paa de frodige Enge ved Solliens

Kirke Thcdictnmi alpinum, Botrychium Lunaria, Carex ca-

pillaris, Juncus trighimis, Sagina saxatiUs, Coeloglossum

viride, CorcdlorJdza innata samt i en Sandbakke Hieracium

duhium. Paa de mere høitliggende Enge tæt ved Sæt-

ningssjøen begyndte flere Alpevæxter at vise sig, skjønt

Stedet laa neppe over 2200' o. H., saasom Frimida exo-

tica, Engeron uniflomm, Astragalus alpinus, BJiodlola

rosea, Hieracium alpinum, Oxyria reniformis, Sihhahlia

procumhens og Veronica alpina. Paa tørre Steder op

gjennem Dalen dannede Arctostaxdujlos officinalis et grønt

glindsende Teppe, der bedækkede store Strækninger. I

Vuludalselven forekom almindehgt en Batrachium, der ikke

blomstrede og idethele var forlidet udviklet til at kunne

bestemmes.

7. Ron der ne.

Nogen detailleret Beskrivelse af Rondernes mægtige,

isolerede Fjeldgruppe vikle her være ligesaa lidet paa rette

Sted, som den vikle blive ufuldstændig. Et Blik paa Kar-

tet viser let, hvorledes de høje, takkede Tinder adskille

sig i 2 Grupper, de 2 østlige, og den vestlige. De først-

nævnte, der begge overtræffe den vesthge i Højde, ere

indbyrdes adskilte ved Langglupdalen, (omtr. 3500' o. H.);
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i den nordlige findes Keglorne Digerrund (6100'), Høgrund

(6500') samt Storsnlten, medens Ronclerne i den sydlige

Gruppe, der indbefattes under Navnet Rundvashøgda, naa

sin største Højde, omtrent 6800' o. H. Disse 2 østlige

Grupper ere mod Syd ved Eundvassjøen, mod Nord ved

en vidtløftig Fly adskilte fra den vestlige; men lier ere

Tinderne lavere og mere løsrevne, og overstige ikke 6210'

0. H. Hele Fj eldgruppen indtager et Areal af et Par D
Mile.

Det zoologiske Udbytte fra Ronderne kan sammenfat-

tes i faa Ord, og det var i høj Grad paafaldende at iagt-

tage den Mangel paa Dyreliv, der ialfald i den sidste

Halvdel af Juli Maaned aabenbarede sig ber overalt. La-

gopns aljnna forekom temmelig hyppigt, og bemærkedes

den 15de Juli under Ilmanbø med smaa, omtrent 8 Dage

gamle Kyllinger; ligeledes bavde Charadrius morinellus,

der kun observeredes meget sparsomt, samt Charadrius

apricarkis sammesteds smaa Unger. Ved Rundvassjøens

Bredder bækkede Totcmvs liypolencos og Eniberisa sJioe-

niclus i en Højde af omtrent 4000' o. H. ; Cmclus aqnati-

ciis var byppig overalt ved Smaaelvene, og dens Rede

med balvvoxne Unger bemærkedes ved Høvringbækken

den 18de Juli. I Salixkrattet paa Myssusæteren sang

TragJodyfes enrojKicus. Anas Crecca bemærkedes af og

til, og i Birkeberne i Nærbeden af Stygfjeld Tetrao Tetrix.

Falco tinmmcidus og Connis Corax saaes liist og ber; ved

et Vand i Nærheden af Haverdalssæteren observeredes en

FamiHe Totanus Glottis; Hgeledes bemærkedes Scolopax

GaUinago. En Flok Fidigida fusca paa omtrent 17 Indi-

vider saaes ved et mindre Vand, OrvilHngen, tæt ved

Furusjøen, og bestode sandsynligvis udelukkende af gamle

Hanner, der bavde slaaet sig sammen for senere at begive
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sig ned til Fjordene, medens Hunnerne rugede ved Fjeld-

vandene. Paa Furusjøen sees jevnlig Lams caniis.

Fra gammel Tid har Ronderne været en bekjendt

Rensdyrtrakt, og hvert Aar komme især mange Englæn-

dere regelmæssigt i de første Dage af August tilbage til

sine bestemte Revierer for at jage. Bjørnen forekommer

neppe i Ronderne, hvorimod enkelte Aar Ulv; Eæv og

især Fjeldræv (Canis lagopus) findes stedse i Mængde.

Foruden den i alle Vasdrag og Søer i Mængde fore-

kommende Ørret (Sahno Fario) fandtes ikke sjelden, saa-

som i Furusjøen, tillige Røje, (Sahno alpinus) samt Harr,

{TJiymallus vulgaris); Omridset af et Individ af den sidst-

nævnte Art, hvis Størrelse blev anseet for usædvanlig, og som

derfor var udskaaret paa en Fiskerbod, maalte i Højde

4 Va'', i Længde 16''. Abborren (Ferca fluviatilis) fandtes

ligeledes i enkelte Vande, i et Kjærn V2 ^^i^ søndenfor

Myssusæteren omtr. 2900' 0. H.

Allerede ved Myssusæteren begyndte Vegetationen

at udvikle en større Artsrigdom og Frodighed, end noget-

steds paa den sydligere Del af Fjeldstrækningen. Foruden

de mere almindehge Fjeldplanter saasom FJiodiola, Sib-

haldia proc. (undertiden med 4-koblede Blade), Erioph.

capitatum 0. fl. a., fandt jeg ved Ilmanhø blandt Salix her-

hacca, der her forekom i overordentlig Mængde og med

næsten tommebrede Blade, hist og her Salix pyrenaica-

norvegica, samt Betala alpestris, ligeledes sparsomt. Paa

Myssusæterens Sætervange fandtes Carex aquatilis, og

Carex irrigua paa Omegnens Myrer.

Ved Høvringsæteren var Vegetationen ulige fro-

digere, end paa Sydsiden af Ronderne, og udfolder paa

begge Sider af Iløvringbækken og paa flere andre Steder

en Rigdom og Farvepragt, der stod i en overordentlig
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Modsætning til Vegetationen paa hele den søndenfor lig-

gende Fjeldstrækning. Paa et indskrænket Terrain ved

Høvringbækkens Bredder forekom en stor Del af Dovres

Fjeldplanter, hvoraf de fleste ikke tidligere under Reisen

vare bemærkede. Her fandtes Trisetum suhspicatmn, Jun-

cus castaneuSy triglumis og trifidus, Salix myrsinites og

reticulata, Astragalus alpinus, Antennana alpina^ Carex

2mlla, capillaris og alpina, Lîi^ula spicata og arcuata,

Bartsia alj^ina, Gentiana nivalis, Primula scotica, Draha

hirta, Fijrola minor, Saxifraga rividaris, adscendens, niva-

lis, og aizoides cum ß aurantia, Epilohium origanifoliiim,

Erigeron unifloriis, Myosotis sylvatica, Equisetiim hyemale,

Thalictrimi aljrinum, Aralis alpina, Campanida rotundifolia

ß alpiicola, Viscaria alpina, Alsine hiflora o. fl. a. Paa

et af Sætertagene stod Saxifraga caespitosa i saa stor

Mængde, at dette syntes næsten gulagtigt. Overalt fore-

kom Pedicidaris lapponica og Oedcri; sparsomt i Græs-

bakkerne fandtes BotrycJmim matricarioides ß boreale, og

paa enkelte tørre Steder, men her i Mængde, Pidsatilla

vernalis. Af Poa alpina forekom flere Former. I et lidet

Dalføre opunder Rondkampen stod Ranunculus glacialis i

sit rigeste Flor sammen med Banunculus pygmaeiis; lige-

ledes bemærkedes her for første Gang Silene acaulis,

Gardamine hellidifolia, Andromeda hypnoides, samt Salix

lanata.

D ør aa sæteren er beliggende ved Bredden af Atna-

elvens øverste Løb, og omtrent midt imellom Digerrundens

nordre, og Stygfj eldets søndre Fod. Vegetationen var dog

her mindre afvexlende, end Stedets Beliggenhed mellem

de mægtige Fjeldtinder lod formode; dog bleve Excursio-

nerne betydeHgt hindrede ved Begnvejr. Foruden nogle

af de ovennævnte Arter bemærkedes her Lycopodimn an^
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notinum, Festuca ovina, forneinmelig ß vaginata, Carex

Persona og Poa Balfotini. Af Salices forekom atter Sa-

lix pyrenaria-norvecjica, samt Salix arhiiscula, begge spar-

somt. Ved Stygfjeldets Fod fandt jeg liist og her i en

Højde af omtrent 4000' o. H. en Form af Melandrium

syhaticwn, der var aldeles glat overalt (jS glaherrimmi).

Paa begge Sider af Elven findes høje af dens Opskylninger

sammenhobede Grusbjerge, der paa flere Steder danne lange,

fuldkommen horizontale Terasser paa indtil V4 Mils Længde,

og som samtlige beståa af hvidt grovt Grus, der skinner

stærkt, hvor de ere gledne ud i Elven. Phænomenet er

ikke sjeldent, men fremtræder paa dette Sted i en mær-

kelig Grad, og paa en mere end almindeHg iøjnefaldende

Maade.

Haverdalssæteren er beliggende ved Stygfjeldets

Fod, og ved Bredden af den fra Dybdalen i Rondernes

nordligste Gruppe strømmende Haverdalselv, der senere

forener sig med Grimsa. I samme Grad som x4.fstanden

fra Dovre aftog, tiltog Vegetationen i Artsrigdom og Fro-

dighcd. I Birkeregionen nedenfor Sæteren bemærkedes

Parnassia imlustris ß alpicola, Geranium sylvaticimi ß

parviflorum, Aira alpina ß vivipara, samt Koenigia islan-

dica. Paa de grusede Fläder og Strande i Haverdalselven

og de tilstødende Smaaelve ovenfor Birkegrændsen ind-

siunledes, foruden en stor Del af de allerede ovenfor

nævnte Arter, Saxifraga oppos itifolia og cernuaf Veronica

saxatilis, WaJdhcrgella apetala, Eqnisetum arvense ß al-

pestre. Af Cerastimn alpinmn forekom paa en af Sæter-

vangene den glatte Varietet {ß glahratiim) hyppigere end

Ilovcdarten. En Batrachinm, der muligens har været

confervoides, bemau'kedes, men var uden Blomst og for

lidet udviklet, til at kunne bestemmes. Ved det nærlig-
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gende Storvatn bemærkedes af forhen ikke observerede

Arter: Draha alpina, Carex ustulata, Phaca frlgida, samt

Oxytropis lapponica.

8. Værkensæteren i Grimsdalen.

Grimsdalen udgjør et trangt, en halv Mil nordenfor

Ronderne behggende Dalføre, der gjennemstrømmes af den

fra Graahøerne tæt ovenfor Dovre Kirke udspringende

Grimsa. Værkensæteren er beliggende paa det Sted i

Grimsdalen, hvor den fra Fokstuehø paa Dovre flydende

Værkenselv forener sig med Grimsa, (omtrent 3500^ o. H).

Vegetationen i den trange Dalbund og paa de lavere

Skraaninger af Fjeldsiderne frembød en mærkehg Lighed

med Dovres, og vil med Hensyn til Artsrigdom paa et

indskrænket Terrain muhgens kun med Vanskelighed søge

sin Lige selv paa frodige Localiteter i den ovennævute

Egn. For at give en Oversigt af Floraen paa en gunstig

Localitet i vore Højfjelde, vil jeg meddele en samlet Forteg-

nelse over de 93 Arter, som jeg paa 2 korte Excursioner,

den 23de og 24de Juli, optegnede i den øverste Del af

Birkeregionen inden et Areal af ikke over et Par Tusinde

D Alen, nagtet denne Fortegnelse uden Tvivl ved den

mindste nøjagtigere Undersøgelse vil blive forøget. Spe-

cielt er det utvivlsomt, at jeg har overseet flere Cariées

og Gramineer.

Antennaria alpina. Hieraciiim alpinum.

Erigeron uniflorus. Leontodon autumnaJe ß ta-

Erigeron alpinus, sparsom- raxaci.

mere, end foregaaende. Galium horealc.

Erigeron elongafus, paa eet Campanula rotimdifol/a ß al-

Sted. picola.

Sausstirea ali)ina. Myosotis sylvatica.

10
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Gentiana nivalis.

Veronica saxatilis.

Veronica alpina.

Euphrasia officinalis.

Pedicularis lapponica.

Fedicularis Oedcri, mindre

hyppig, end foreg.

Trientalis eiiropaea.

Priimda scotica.

Plantag media.

Carum Garvi.

Ramtnculus g la cia lis,

Panuncuhis pygmaeus.

Banuncidus acris.

Thalictrum alpinum.

Pulsatilla vernalis.

Aconitum septemtrionale.

Arahis alpina.

Braha hirta, naåede paa et

Sted en Højde af over 1'.

Draha incana, især paa Sæ-

tertagene.

Draha Wahlenhergii, paa eet

Sted.

Draha alpina, alm.

Capsella bursa pastoris.

Geranium sylvaticum.

Viola hiflora.

Viola suecica.

Parnassia palustris ß tennis.

Silene infläta, paa en Sæter-

løkke.

Wahlhergella apetala.

Silene acatdis. En Tue af

Varieteten med hvide Kron-

blade og Bægere bemær-

kedes ligeledes.

Viscaria alpina.

Cerastiurn trigynum.

Cerastium aljnnmn. Hyppi-

gere end Hovedarten var ß
glahratum paa Sæterløk-

kerné.

Alsine biflora.

Alsinc stricta, paa eet Sted.

Saxifraga adscendens, naaede

en overordentlig Frodigbed.

Saxifraga cernua.

Saxifraga aizoides cum ß

aurantia.

Saxifraga rivularis.

Saxifraga caesjntosa.

Saxifraga stellaris.

Saxifraga oppositifolia, her

endnu i rigt Flor.

Saxifraga nivalis.

Bhodiola rosea.

Cotoneastcr melanocarpa. Paa

et Par Steder højt over

Birkegrændsen.

Alchemilla vulgaris.

Alrhemilla alpina.

Fragaria vesea, l)lom strede

bojt over Bbkegrændseu.
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Potentilla TornientiUa. Salix reticulata.

Potentilla nivca, naaede paa Salix, muligens phylicifoUa

et Sætertag en Højde af bemærkedes ved Elvebred-

over l'.

Sihha Idia prociimhens .

Dnjas octopetala, alm.

Spiraea Ulmaria.

Oxytropis lapponica, alm.

den, men var uden Blomst

eller Frugt.

Betula nana.

JBetula glutinosa ß alpigena,

i sin yderste Grændse.

PJiaca orohoides, yderst fro- Juniperus communis.

dig paa eet Sted ved Elven. Coeloglossnm viride, paa en

Pliaca frigida, naaede en Sæterløkke.

Højde af over V/^'.

Empetnmi nigrum.

Astragcdiis alpimts.

Trifolmm repens.

Pyrola minor.

Oxyria reniformis.

Salix glauca.

Salix Jierbacea.

Salix hastata.

Salix arhnscida, sparsomt.

Salix myrsinites.

Triglochin palustre.

Tofjeldia horealis.

Jnncns trifidns.

JimcMS trighmiis.

Carex capillaris.

Poa cdpina.

Asplenium viride, hist og her.

Cystopteris fragilis.

Polystichum spinulosimi.

Lycopodium annotinum.

Lycopodium alpinum.

Fra Grimsdalen til Fokstiien bestaar Strækningen af

store øde Flj^er, der næsten overalt ere i den Grad blot-

tede for al phanerogam Plantevæxt, at vi paa et Sted,

hvor enkelte Alpeplanter viste sig hist og her, ikke nær-

mere tnrde undersøge disse af Frygt for, at vor Kløvhest

af Mangel paa Føde ikke skulde være istand til at naa

frem. Først henimod Fokstuehø (Storhø) begynde grønne

Pletter hdt efter Hdt at vise sig, og snart naar Vegeta-

tionen i Foksaadalen atter en høj Grad af Frodighed.

Paa den ovenfor omtalte Oase indsamlede jeg Saxifraga

10*
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Jiieracnfolia^) , der forekom sparsomt ved Bredderne af

smaa Vandpytter sammen med WaJdhergcUa, Silene acan-

lis, JDrciba alpina, Pedicuhris Oederi samt Carex alpina.

Som Supplement til de af Cons. Siebke i dette Tids-

skrift indførte Afhandlinger: „Fortegnelse over de af mig

i den sydlige Del af Gudbrandsdalen fundne Insekter"

(B. 7), samt „Fortegnelse over Dovres Insekter, fundne

afH. Siebke" (B. 13), anføres blandt de under Fjeldreisen

indsamlede Arter følgende, der ikke findes optagne i de

nævnte, eneste Fortegnelser.

Elaphrus idiginosus og JSehria midtlpunctata, begge

fra Eeenssæter i Faaberg; Carahtis nitens ira, Hornsjøen i

Øier; Chyysomela Raphani og Lamcia fascicidaris fra Orms-

bsætercn ved Kvienfjeld i Pångebo; Lcptura Cursor og

Lycus Äitrora fra Imsedalen; Äphodius haemorrhoidalis,

CalUdium striatum, Hylcsinus ater, Nccydalis virescens,

Bhynchaenus pini, alle fra Sollien, samt Ilyhins gidtiger og

Jjyrrhus dorsulis fra Ilonderue, den sidste omtrent 4000'

0. H. Af Diptcra fandtes 1 Expl. af Oestrus Tarandi paa

Ilmanhø ved Pionderne.

C. Dovre.

For at give en kort Oversigt af den ornitbologiske

Fauna i en af det sydlige Norges Fjeldtrakter, meddeles

følgende Fortegnelse over de Fuglearter, der hidindtil

vides observcredc paa den saavel i zoologisk, som for-

nemmelig i botanisk Henseende mærkeligste Del af alle

de skandinaviske Iløjfjelde.

Allerede længe bave do botaniske Forholde i Dovre-

*) For ilcre Aar til1)ag-e indsaiiilet paa Storlirt af Prof. Blytt,
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trakten været paaagtede, og dens store Rigdomme ved tal-

rige Botanikeres Undersøgelser bragte til alraindelig Knnd-

skab. Som en naturlig Følge af Egnens høje Beliggenhed

kan Faunaen ikke have naaet en Udvikling i den samme

Grad, som Plantelivet, men er dog, som i flere Henseen-

der betinget af dette, rigt nok til at frend)yde en Ejen-

dommelighed og AfvexHng, der, sammenlignet med de øv-

rige Højfjelde i Norden, overgaar hvilkensomhelst Del af

disse. Derfor har Dovretraktens entomologiske Fauna al-

tid havt ivrige Dyrkere, og er omhyggeligen bleven un-

dersøgt af Prof. Esmark, Gons. Siebke og flere svenske

Naturforskere. Det højere Dyreliv har devimod stedse

kun forbigaaende eller i enkelte Træk været omtalt, og

først i et af de senere Aar ere fuldstændige Observationer

blevne bekjendte, idet Lector Hartman har meddelt en

Fortegnelse over: „foglar, antecknade på Dovrefjell Som-

rarne 1854 och 1857"*). Men da dels Lector Hartmans

Afhandhng hos os er mindre bekjendt, og dels flere af de

senere tilkomne Arter ikke turde savne Interesse, har

jeg anseet det for ikke overflødigt paa dette Sted at med-

dele en ny og suppleret Fortegnelse.

Af flere Grunde ere de fleste ornithologiske Observa-

tioner paa Dovre gjorte i de Landevejen nærmest tilstø-

dende Dele af Fjeldet, fornemmelig i Nærheden af de 4

Fjeldstuer: Fokstuen, Hjerkin, Kongsvold og Drivstuen.

Dels ere disse de eneste beboede Steder, og som en Følge

deraf er Adgangen lettere, dels findes blot i disses Nær-

hed de træbevoxede Dele af Fjeldet, hvor de fleste af de

*) I en Afliaiidling : „Strødda bidrag till Scandin aviens fogelfaiina"

Stockh. 1859. Heri omtales ialt 65 Arter, som alle, paa et Par

nær, ere Piesultatet af hans egne Observationer i Løbet af blot

2 Sommere.
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mindre Fugle fornemmelig have sit Tilhold. For Vade-

og Svømmefuglenes Vedkommende findes lige i Nærheden

af den sydligste af Fjeldstuerne en overordentlig gunstig

Localitet i den saakaldte Fokstuemyr, en omtrent 1 Mil

lang af talrige Søer og smaa Elve gjennemskaaret Myr-

strækning, hvori enkelte, med gammel Birkeskov bevoxede

Forhøjninger hæve sig over det tætte Vidiekrat, hvoraf

Myren paa de fleste Steder er opfyldt. Paa et Par Und-

tagelser nær ere her forefundne alle Dovretraktens Fugle,

henhørende til de sidstnævnte Ordener. Endelig kunne

flere Arter blot forekomme i de paa Fjeldets nordlige og

sydHge Afhældning, tæt ved Vejen behggende Furuskove,

og saaledes bliver et forholdsvis ubetydeligt Antal tilbage,

der ere ejendommelige for de øde og mere afsidesHggende,

omend mindre undersøgte Dele.

Til Dovre er regnet fra Syd mod Nord den omtrent

6 Mile lange Strækning fra Stationerne Domaas i Lesje,

(2100' 0. H.), til Rise i Opdals Præstegjæld, (2070' o. H.),

beliggende mellem 62'^ 5" og 62^ 32" n. B. Disse ere

tillige Fjeldstrækningens lavestliggende Punkter; af Fjeld-

stuerne ligger Fokstuen 3140' o. H., Hjerkin 3070' og

Kongsvold 2940'.

Fortegnelse over de paa Dovre forekommende Fugle,

Incessores, Vigors.

Passeres, Linné.

1. Tardus pilaris, Lin. Alm. i Birkeskovene over hele

Fj eldet.

2. Tardus musicas, Lin. Cons. Siebke har truffet flere i

Drivdalen ovenfor Kongsvold.
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3. Turdiis iliaciiSj LId. Tem. alm. i Birkeskovene ved

Fjeklstiierne.

4. Tiirdiis torqiiatus, Lin. Alm. fornemmelig paa de nøgne

Fjelde i den øverste Del af Birkeregionen, og lige op

til Snegrændsen.

A 11 m. Turdus Meriila. Lin, bemærkede jeg Sommeren 1864 omtr.

'/4 Mil søndenfor Domaas.

5. Cinclus aquaticus, Bechst. Temmelig liyppig ved de

fleste stridstrømmcnde Elve og Bække over hele Fjeldet,

saasom Driva og Foksaaen.

6. Sijlvia africcqnlla, Lath. Truffen paa Dovre af Prof.

Lilljeborg"''). Forekommer aarlig og hækker i Kusten,

et Par Mile søndenfor Domaas.

7. Sylvia horUmsis, Bechst. Lector Hartman har truffen

den alm. i Birkelierne mellem Drivstuen og Vaarstien.

8. Sylvia TrocJdlns, Lath. Yderst alm. overalt i Birke-

og Vidiere gionen.

9. Sylvia ahietina, Nilss. Ifølge Prof. Sundevall observeret

paa Dovre "^*)

10. Lnsciola Buhccula, (Lin.). Cons. Siebke har truffet

den i Drivstuekleven.

11. Lusciohi PJioenicurus, (LAu,). Tem. alm. i Drivdalen og

omkring Fokstuen.

12. Lnsciola sitecica, (Lin.). Tem. alm. i Vidieregionen over

hele Fjeldet, i størst Mængde paa Dovres sydhge Del,

især i Fokstuemyren.

Anm. Sylvia cinerea^ Lath, observerede jeg Sommeren 1864 i den

øverste Del af Birkeregionen paa Kvienfjeld i Eingebo.

Accentor modularis,, Kocli, traf jeg Sommeren 1803 hæk-

kende i Birkebeltet paa Hemsedalsfjeldet i Hallingdal.

*) Naumannia f. 1854: Wallengrén, „Die Brützonen der Vögel

Scandinaviens."

**) Svenska Foglarna, med text af Prof. Sundevall p. 67.
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13. Saxicola Oencmthe, Lin. Overalt paa Fjeldet alm. lige

op til Sneciriverne.

14. Saxicola ruhetra, Lin. Enkelte Aar ikke sjelden over hele

Fjeldet. I Foksaadalen bar Stud. Hvoslef truffet den

højt over Birkegræiidsen.

15. Muscicapa atricapilla, Lin. Ikke alm. Lector Hartman

har observeret den ved Drivstuen og Kongsvold, Cons.

Siebke 1 Expl. ved Fokstuen 1864.

16. Muscicapa grisola, Lin. Sjelden. Lector Hartman har

truffet den ved Kongsvold.

Anm. Troglodytes euro2)aeus, Leach. I Birkeregionen ved Ron-

derne observercde jeg denne Fugl i Sommeren 1864.

17. Farns sihericus, Gmel. I 1832 blev denne Fugl første

Gang truffet paa Dovre, idet Prof. Esmark skjød et

Expl. ved Fokstuen, og senere traf flere Flokke i

Furuskoven ovenfor Domaas. Paa det sidstnævnte

Sted er den senere gjentagne Gange observeret, og

synes ikke at være sjelden; i Birkeregionen paa det

egentlige Højdeplateau findes den sparsommere, hvor-

imod den atter, ifølge Gons. Siebke, forekommer hyp-

pigt i Furuskovene i Foldalen.

18. Fams palustris, Lin. I Birkeskovene i Nærheden af

Fjeldstuerne ikke sjelden.

19. Fanis horcalis,DeSelys. Sandsynligvis hyppigere, end

foregaaende, med hvem den vistuok oftere er forvex-

let. Sommeren 1864 observerede jeg den ved Fok-

stuen.

20. Favus caudatus, Lin. Sjelden. Bemærket „i den øverste

Fnruskov paa Dovre i Juni Maaned" af Prof. Sunde-

vall*).

21. Ilirunäo rustica, Lin. Synes at være sjelden, men optræ-

*) Svenska Foglarna p. 92.
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der i ulige Antal hvert Aar. Lector Hartman traf den i

1854 og 1857 almindelig mellem Drivstuen og Vaar-

stien, samt ved alle Fjeldstuer; i de sidste Aar er

blot et enkelt Par observeret ved Kongsvold af Cons.

Siebke.

22. Hirundo urhica^lÅn. Alm. og hækker paa alle Fjeldstuer.

Cons. Siebke bar ogsaa truffet den hækkende coloni-

vis i de steile Fjeldvægge ved Blaahøerne og Varde-

sjøberg.

23. Hirundo rix)aria^ Lin. Hækker alm. ved Domaas, og

sees undertiden flyvende opover mod Fokstuen.

24. Motacilla alba, Lin. Alm. ved Fjeldstuerne.

25. Motacilla flava, Lin. Tem. alm. paa Engmarkerne ved

Fjeldstuerne.

26. Anthus arhoreus, Bechst. Truffen af Lector Hartman

og Cons. Siebke tem. alm. i Drivdalen.

27. Anthus pratensis, Bechst. Yderst talrig i Vidieregionen

over hele Fj eldet.

28. Emheriza citrinella, Lin. Alm. ved Rise og Drivstuen.

Paa den sydlige Del af Fj eldet synes den ikke at

forekomme ovenfor Domaas.

29. Emheriza hortulana, Lin. Lector Hartman har truffet

den temmelig sparsomt ved Rise.

30. Emheriza kqyponica, Lm. Sommeren 1861 blev et Expl.

i Rugedragt skudt i Fokstuemyren af Cons. Siebke;

i Midten af Juli 1864 traf Forstmester Barth samme-

steds et hækkende Par.

31. Emheriza scJioeniclus, Lin. Alm. overalt i Vidieregionen,

fornemmelig i stort Antal i Fokstuemyren.

32. Emheriza nivalis, Lin. I Regelen hyppig paa alle de

højere Fjelde, saasom Snehætten, Storhø og Finshø,

dog enkelte Aar overalt temmelig sparsomt.
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33. Fringilla linaria, Lin. Alm. i Birkelierne ved alle Fjeld-

stiier.

34. Fringilla spinns. Lin. Cons. Siebke har bemærket den i

Nærheden af Drivstuen; Sommeren 1864 observerede

jeg et enkelt Individ ved Fokstuen.

35. Fringilla carchelis, Lin. Forefunden paa Dovre, ifølge

Nilsson'''').

36. Fringilla Coclehs, Lin. Ikke alm. Af Lector Hartman

er den truffen ved Eise, af Cons. Siebke ikke sjelden

ved Drivstuen.

37. Fringilla montifringilla, Lin. Alm. i Birkeskovene over

hele Fjeldet.

38. Fringilla flaviros fris, Lin. Sommeren 1861 observeredes

denne Fugl temmelig hyppigt ved alle Fjeldstuer af

Cons. Siebke o. fl. a.; Stud. Hvoslef skjød paa En-

gene ved Kongsvold Individer, der samlede Føde til

Ungerne.

39. Fringilla cannahina, Lin. Forekommer alm. omkring

Domaas, men overskrider neppe F3'rreregionen.

40. Fringilla domestica, Lin. Alm. ved Rise, Drivstuen,

Kongsvold og Domaas, men forekommer ikke ved

Hjerkin og Fokstuen.

41. Fringilla montana, Lin. I 1854 og 1857 traf Lector

Hartman denne Fugl i Mængde omkring Fokstuen.

42. Loxia pityopsiUacus,l^QQhsi. Sjelden. Sommeren 1861

bemærkede Cons. Siebke et Par Individer ved Kongs-

vold.

43. Corvus Corax, Lin. Temmelig alm. paa Højderne, især

paa Gjederyggen ved Iljerkin.

44. Corvus Comix, Lin. Tem. alm. spredt over hele Fjeldet.

Scaridin. Fauna, 3(lio Uppl. p. 41)1.
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45. Corvus frugilegns, Lin. Sommeren 1843, da denne Fugl

optraadte periodisk i Landet, bleve Ungfugle skudte

i Opdal af Prof. Lilljeborg.

46. Pica caudata, Briss. Forekommer alm. ved Rise og Driv-

stuen, men savnes ved de øvrige Fjeldstuer, hvor den

før i Tiden synes at have været hyppig. Saaledes

traf Dr. Boie fra Kiel den i 1817 i Mængde ved Fok-

stuen, Hjerkin og Kongsvold, (paa Rise vare de saa

talrige, at han talte 50 St. paa een Gang paa Tågene),

og Prof. Nilsson anfører dem ogsaa som forekommende

i stor Mængde overalt paa Dovre.

47. Garrulus infaustiis, (Lin.). Alm. hækkende i Furuskoven

ovenfor Domaas; Lector Hartman traf den sjelden i

Furuskoven ovenfor Rise. Paa det egentlige Højfjeld

forekommer den neppe, men atter almindehgt, ifølge

Cons. Siebke, i Foldalen.

Zygodactyli, Vieill.

48. Piciis llartius, Lin. Sjelden. Cons. Siebke har truffet

den i Furuskoven mellem Domaas og Fokstuen.

49. Picus canus, Lin. Tem. sjelden. Cons. Siebke har ob-

serveret den i Opdal, og ifølge Lector Hartman ere

Exemplarer fældede ved Drivstuen.

50. Picus minor, Lin. Ikke sjelden i Birkelierne omkring

Fokstuen og Hjerkin.

51. Picus tridactylus, Lin. Forekommer sparsomt i Furu-

skoven mellem Fokstuen og Domaas. 1 1817 traf Dr.

Boie den i Birkeskoven ved Hjerkin.

52. Jynx torquiUa, Lin. Sjelden. Prof. Rasch har truffet

den ved Domaas; Prof. Sundevall anfører den som

forekommende i „Skogstrakten ofvanpâ Dovrefjäll"*).

Svenska Foglarna p. 146.
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53. Cucidus canorus, Lin. Almiudelig udbredt over hele

Fj eldet.

Syndactyli, Illiger.

54. Caprimiilgiis eivropaeus, Lin. Et enkelt Individ er obser-

veret af Lector Hartman ved Kongsvold; Gartner Moe

har bemærket den ved Knudshø.

55. Oyp>selus cqnts, 111. Tem. hyppig paa Domaas.

Accipitres, Linné.

56. Falco Gyrfalco, Lin. Paa de højere Fjelde, fornemmelig

i Trakten af Suehætten, Hjerkin og Drivstuen, temme-

lig hyppig.

57. Falco peregrinus, Lin. Et enkelt Individ blev Som-

meren 1864 observeret af Cons. Siebke ved Hjerkin.

58. Falco Litliofalco, Gmel. Temmelig almindelig paa hele

Fjeldstrækningen, fornemmhg paa Fj eldets Nordside.

59. Falco tinminculus, Lin. Enkelte Aar temmelig almin-

delig, andre sparsomt.

60. Aquila Chrysactos, Nilss. Sparsomt udbredt over hele

Fjeldet. Lector Hartman traf den ved Drivstuen og

Hjerkin, Cons. Siebke paa Vejen mellem Hjerkin og

Kongsvold.

61. Buteo lagopus, (Brunn.). Paa Højderne over hele î'jeldet

temmelig hyppig. I Lemænsaar (f. Ex. ISGO—1863)

alm. overalt.

62. Circus cyariens, Keyserl. Ifølge Prof. Esmark er et Expl.

af denne Fugl skudt i Nærheden af Fokstuen af Capt.

Denn.

63. Strix nyctea, Lin. Forekommer i Regelen yderst spar4

somt paa Fjeldplateauerne, men fandtcs i Lemænsaaret

1860 ifølge Cons. Siebke endog i Mængde.
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64. Strix fimerca, Lath. I 1817 traf Dr. Boie ved Hjerkin

denne Ugle, og omtaler den under Navn af Strix Hud-

sonir^).

65. Strix Biibo, Lin. Ikke sjelden i de steile Fjeldvægge i

Drivdalen.

66. Strix hracJiyotus, Lin. Ikke sjelden. Exemplarer ere

skudte ved Fokstuen af Prof. Esmark, ved Hjerkin af

Cons. Siebke.

Cursores, Illiger.

Gallinae, Lin.

67. Tctrao Urogcdlus, Lin. Forekommer ifølge Forstmester

Barth, alm. i Furuskoven mellem Domaas og Fok-

stuen.

68. Tctrao Tetrix , Lin. Ligesom foregaaende alm. i

Furuskoven ovenfor Domaas. Lector Hartman traf

den hist og her omkring Drivstuen.

69. Lagopus suhaJpina, Nilss. Almindelig udbredt i Bir-

kebeltet over hele Fjeldet.

70. Lagopus alpina, Nilss. Alm. i Stenurerne ovenfor

Trægrændsen paa alle de højere Fjelde.

7L Perdix cinerea, Lath. Sommeren 1841 blev denne

Fugl funden hækkende i OpdaP*).

A n m. Af Perdix Coturmx, Lath, erholdt Cons. Siebke Sommeren
1853 friske Æg i Foldalen.

Grallae, Lin.

72. Chara drills Hiaticula, hin. Sjelden. Sommeren 1853 blev

den observeret ved Hjerkin af Cons. Siebke; Aaret

*) Tageb. auf einer Reise d. Norw. p. 226. Af Forstmester Barth

er denne ofte skudt i Fjeldbirkeskovene i Vaage.

**) Nyt Mag. f. Naturv. 4 Bind p. 173.
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efter traf Lector Hartman Flokke af Gamle og Ung-

fugle ved nogle Myrvaiide paa Sletten mellem Driv- og

Vinstradalen.

73. Charadrms morinellus, Lin. Temmelig alm. over hele

Fj eldet ovenfor Trægrændsen, dog enkelte Aar sparsomt.

74. Charadnus apricarius, Lin. Alm. udbredt over hele

Fjeldet.

75. Totanus Glottis, Lin. Temmelig hyppig ved de fleste

af Fjeldstrækningens større Myrer og Vande.

76. Totanus Calidris, Bechst. Alm. ved alle Myrvande over

hele Fjeldet, og synes at være den paa Dovre hyp-

pigst forekommende Totanus-kri.

77. Totanus Ochropiis, Lin. Temmelig hyppig, fornemmelig

i Fokstuemyren.

78. Totamts Glareola, Lin. Almindeligere, end foregaaende,

og forekommer i Mængde i Fokstuemyren.

79. Totanus hypoleucos, Lin. Ved de fleste Elve og Bække

alm. over hele Fjeldet.

80. Tringa alpina, Lin. Temmelig almindelig i Fokstue-

myren, men forekommer sparsomt paa den øvrige Del af

Fjeldet. Gons. Siebke har truffet den ved Hjerkin.

81. Tringa platyrliinca, Temm. Synes aarligt at forekomme

hækkende i Fokstuemyren, hvor den gjentagne Gange

er skudt,

82. Scolopax major, Lin. IJuli 1864 bemærkede jeg et In-

divid i Fokstuemyren.

83. Scolopax Gallinago, Lin. Almindelig ved Myrvandene

over hele Fjeldet, fornemmelig i stort Antal i Fok-

stuemyren.
A mn. Grus cinerea, Bechst. forekommer temmelig almindelig

liækkcnde paa Fjeldet sfindenfor Ronderne. Nume^iius

arcuaia, (Lin.) traf Forstmester Bnrtli Sommeren 1862 paa

Ilindllyen i Vaage, Numenins Fhoeopus, (Lin.) Sommeren
1864 i Veodalen, ligeledes i Vaage.
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84. Fhcdaropus liypcrJjorcus, Latli. Hækker iiden Tvivl aar-

lig ved Fj eldvan clene saavel paa Dovre, som paa andre

Steder i Højfj eldene i det sydlige Norge. Allerede

for flere Aar tilbage blev et enkelt Individ observeret

paa Dovre af Civilingenieur C. Pihl, og Prof. Lillje-

borg traf dem parvis om Sommeren ved de højtlig-

gende Vande ved Troldtinderne i Piomsdalen. I

Juli 1864 opdagede Forstmester Barth ogsaa i Fok-

stuemyren et Par af disse Fugle, der svømmede om

i et lidet Stykke aabent, af tæt Salixkrat omgivet

Vand i Myren, og som ved sin ringe Skyhed tydelig

viste, at de havde Æg eller Unger i Nærheden. Se-

nere traf han et enkelt, tredie Individ paa et andet

Sted i Fokstuemyren.

Natatores, Illiger.

Lamellirostres, Cuv.

85. Anas Boschas, Lin. Alm i Søerne over hele Fjeldet.

86. Anas Crecca, Lin. Alm. i alle Søer, fornemmelig, lige-

som foregaaende, i Fokstuemyren.

87. Anas acuta,Lm. Sommeren 1861 blev et Expl. skiidt i

Horrkjærn i Fokstuemyren af Forstmester Barth.

88. Fulifjula nigra, (Lin.). Lector Hartman har truffet den

ved Fokstuen. Ifølge Wallengrén*) ruger den aarlig

paa Dovre.

89. FidiguJa fiisca, (Lin.). Sjelden. Dr. Boie bemærkede

den ved Hjerkin**) 1817.

90. Ftdigula Marda, (Lin.). Alm. i alle Søer over hele Fjel-

det, og synes at være den hyppigste af alle Ænder

paa Dovre.

*) W., die Brützonen der Vögel Scandinaviens, Naumannia 1854.

*') Tageb. anf einer R. durch. Norw. p. 326.
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91. FuUfjula glacialis, (Lin.). Sjelden. Lector Hartman

har truffet den i Finn- og Vaarstisøerne.

92. Mergus Serrator, hin. Sjelden. Sommeren 1864 trafjeg

et hækkende Par i Fokstuemyren, og saa et tredie

Individ sammesteds. Cons. Siebke har observeret den

i Vardesjø.

Longipennes, Dumér.

93. Larus canus, Lin. Sjelden. Cons. Siebke har bemær-

ket den i Opdal.

94. Lestris Buffonii, Boie. Er flere Gange observeret og

skudt i Fjeldsøerne i Opdal.

Pygop odes, Illig.

95. Colymhu.f sc2)temtrionalis, Lin. Ikke sjelden i de større

Søor over hele Fj eldet.

96. Colj/mfnis arcficiis, Lin. Sjelden. IJuli 1864 observere-

des 2 Individer i Horrkjærn i Fokstuemyren af Forst-

mester Barth.



idsigt over de væsentligsie Forbedringer ved Jerutilvirkniiigeu i

de seneste Decennier.

(Akademisk Prisafhandling).

Af

Rik. F. Stalsberg.

„Difficile est, ut homo non in multis pec-

cet, vel peuitus ignorando, vel male judi-

cando, vel negligentius conscribendo."

Indledning.

-Liade vi Blikket fare lien over de sidste Afsnit af Jernets

Historie i den Hensigt muligens at finde et Decennium, der

udmerker sig ved væsentlige og skarpt afsluttede Forbedringer

i samtlige Hovedgrene af, hvad man med et almindeligt om-

fattende Navn kalder Jerntilvirkningen, og som saaledes kunde

tjene til et bekvemt Udgangspunkt for en Oversigt over disse

Forbedringer, — da ville vi snart merke, at vi ville komme

til forgjeves at søge efter et saadant enkelt, paa een Gang

saavel for Rujern- som Stangjern- og Staaltilvirkningen epoke-

gjørende Aar ti. Ligesom Forbedringerne i de særskilte Ret-

ninger af Jerntilvirkningen ikke staa i noget nøje Aarsags- og

Virkningsforhold til hverandre, saaledes have for en Del til-

fældige Omstændigheder men især den stadigt stigende Tekniks

og Industries forskjellige Krav til forskjellige Tider medført,

at enhver af disse Grene har gjort sine Fremskridt uafliængigt

paa det Nærmeste af hverandre indbyrdes, derimod mere af-

hængigt af Tidens Fordringer og derfor ogsaa i en fornem-

U
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melîg af disse betinget Orden; tidligst kom Turen til Kujernet,

saa til Stangjernet og først i vore Dage til Staalet.

Det er desuden „ejendommeligt for Fremskridt i Metal-

lurgien ialmindelighed, at de ere langsomme til at udvikle sig

og kostbars at sætte iverk." De fleste af de Forbedringer,

hvorom der for den senere Tids Vedkommende nærmest bliver

Tale, forsaavidt som de først da ere bragte til virkelig Udfø-

relse eller til praktisk Fuldkommenbed, have dog i Grunden

sin Rod endnu længere tilbage i Tiden, idet ikke blot nogle

faa Aar men endog flere Aartier kunne være medgaaede, inden

de have svaret til, hvad der var tilsigtet.

Naar vi derfor skulle søge at give en Udsigt over Jern-

tilvirkningens væsentligte Fremskridt i de seneste Decennier,

da have vi troet, at vi — for at faa et bedre Overblik og

et saameget mere afrundet Billede deraf — burde gaa saalangt

tilbage, at vi ej alene medtage hele dette Aarhundrede men

i Korthed ogsaa lidt af det forrige. Da først træffe vi paa

en Periode, ved hvilken vi hensigtsmæssigst kunne begynde,

den nemlig hvori Nutidens umaadelige Tilvirkning saavel af

Rujern som Stangjern og Staal har sin egentlige Kilde, —
en Periode, der især er betegnet derved, at Jernverksdriften

i væsentlig Grad frigjorde sig fra Afhængigheden af vegetabilsk

Brændsel og ved at Dampen traadte i dens Tjeneste.

Jerntilvirkningens Standpunkt omkring Midten af det 1 Sde

Aarhundredes anden Halvdel var med faa Ord og uden at

foregribe den egentlige Fremstilling følgende:

Rujernet fremstilledes, naar for en Del Forholdene i Eng-

land sættes ud af Betragtning, endnu udelukkende ved Hjælp

af Trækul i smaa Ovne, med stort Brændselforbrug og liden

daglig Produktion, idetheletaget saaledes med forholdsvis store

Omkostninger. Nogen bestemt og gjennemsnitlig Angivelse af

det Økonomiske ved den Tids Masovndrift er neppe at finde,
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og af de yderst faa Opgaver over Kulforbrug o. s. v., som

man stundom støder paa, bliver man knapt klogere end, om

Intet havde været anført, da de ere altfor sparsomme, utyde-

lige og lokale; navnlig ere de i disse benyttede Maal- og

Vegtenheder tildels af en nu temmelig ubestemmelig Størrelse.

Det tør maaske komme det Gjennemsnitlige nogenlunde nær,

naar vi antage, at Kulforbruget har været mellem 2 og 2Y2

Gange det nuværende, medens der rigtignok hellerikke mangler

Exempler (f. Ex. fra Skotland) paa, at det endog har nærmet

sig det Dobbelte af det anførte Forhold. Produktionen har

med et Middeltal for et større Antal af Masovne neppe over-

steget 6—7000 Centner aarlig; ialmindelighed var den snarere

mindre og kun enkelte engelske Trækulovne drev det allerede

dengang op til 700 Tons. Hvor man i England var be-

gyndt med at anvende Koks i Masovnene, var vel ogsaa den

daglige Produktion noget større — omkring 1780 kan denne

sættes til ^^j^ Tons i Gjennemsnit— men det er alligevel kun

ganske Lidt mod, hvad der nu er. Produktionsomkostningeme

synes ialfald i England at have været 70—80 pCt. større end

fornærværende og selv ved heldigere stillede kontinentale Verker

sjelden under 50 pCt. større.

Stangjernet blev endnu for en ikke saa ringe Del tilvirket

umiddelbart af Ertsen. Erholdt man end ved denne ældgamle

Procès, nærmest som Følge af den lave Temperatur og større

Forslagning, selv af mindre rene Malme et godt eller selv

fortrinligt Stangjern, saa var dog Kulforbruget og Jernafgan-

gen tildels endog betydeligt større end ved den indirekte

Fremstilling med Rujern som Mellemled. Det var vistnok paa

denne Tid lykkets at forbedre den tidligere endnu ufordelag-

tigere Procès og derved for hver Operation erholde 250—300

Pund Luppejern, saaledes ligesaameget som selv ved de største

Ferskninger af Rujern; men Antallet af Charger pr. Uge var

11*
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kun lidet og den aarlige Produktion blev derfor alligevel ube-

tydelig. Omdannelse af Rujern til Stangjern i Herder var

forøvrigt den almindeligste Methode, men Produktionsmængden

blev hellerikke herved synderligt stor; Raffinationen af Ru-

jernet, der ofte var nødvendig, forvoldte Tab af Brændsel og

Jern, og det første, der maatte være Trækul, gjorde ved sin

uophørligt stigende Pris i mange Egne Processen stedse dyrere

og dyrere*), indtil den — ligesom Masovndriften med Trækul

— fleresteds tilsidst endog blev umulig. Paa et Stangjern

med bestemte Egenskaber kunde man desuden aldrig paa

Forhaand gjøre sikker Regning.

Naar undtages den mere blot leilighedsvise og høist

ufuldkomne Tilvirkning af Staal direkte af Jernertserne, var

Herdferskning af Rujern den eneste Maade, hvorpaa man frem-

stillede de forskjellige Staalsorter; men det viser sig ofte selv

meget længere frem i Tiden kun at have været Tilfældets

Verk, enten man fik Stangjern eller Staal, og et jevnt, ens-

artet Produkt opnaaedes ikke uden en omhyggelig og vidt-

dreven Sortering, der stundom kun levnede lidet Staal tilbage.

Processen var ellers, sammenlignet med Nutidens, især livad

Kulforbruget angaar, endnu ufordelagtigere end Stangjernfersk-

ningen. I England var man vistnok allerede da ifærd med

at producere saavel Cement- som Støbestaal til finere Brug,

men begge Dele endnu i for ringe Mængde til at kunne for-

tjene særdeles Omtale.

Naar vi nu i det Følgende bruge Ordene Forbedring eller

Fremskridt, da maa disse, som det næsten følger af sig selv,

ikke forstaaes udelukkende saaledes, at de alene skulle sigte

til Forandringer, der ogsaa i Virkeligheden have givet et

ubetinget „bedre" Produkt. Vi anvende dem ialmindelighed

*) I England kostede Stangjern indtil 550 fr. og i Franl^rig 600

—820 fr. pr. 1000 Kgr.
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om alle de Forandringer i Jerntilvirkningen, hvorved denne

er blevet sat istand til at tilfredsstille den senere Tids uhyre

Behov og uden hvilke man saaledes selv med det fortrinligste

Produkt ved Haanden ikke vilde være kommet langt paavei.

Det maa nemlig indrømmes, at man saalangtfra ved disse For-

bedringer altid har opnaaet en fortrinligere Kvalitet, at denne

tvertimod fordetmeste er blevet en mindre god ; men paa den

anden Side har det erholdte Jern eller Staal været fuldkom-

men skikket for det; hvortil man til de forskjellige Tider har

havt mest Brug for samme, og fremfor alt er det blevet billigt

og at erholde i store Masser. Jernets Grodhed er en Egen-

skab, der i Praxis ikke har eller behøver at have noget Ab-

solut ved sig, — Begrebet er kun relativt. Et Jern eller

et Staal er godt, naar det er tjenligt til det, hvortil man hver

Gang skal bruge det, og hvad det er mere, er dels overflø-

digt dels kun til at fordyre det. Det Økonomiske og Kvan-

titative er i vore Dage ligesaa ofte og vel oftere væsentligere

Momenter end det blot Kvalitative.

Inden Forfatteren gaar videre, være det ham tilladt at

tilføie nogle Ord om det Synspunkt, hvorfra han har betrag-

tet Opgaven og saaledes ogsaa besväret den. Han er efter

nogen Uvished blevet staaende ved den Anskuelse at han har

burdet sætte det rent Tekniske ud af Betragtning, da dette

mere synes ham at maatte være Gjenstand for en Lærebog

eller specielle Afhandlinger. Derfor har han ingen Tegninger,

ingen udførlige Beskrivelser af Apparater og Processer, hvilket

Alt han har forudsat som noksom bekjendt, ligesaalidt detal-

jerede Oplysninger om enkelte Verkers Driftsforholde ra. M.

Saadanne Enkeltheder — iøvrigt kun ligefremme Kopier an-

detstedsfra — ville, hvilket Omfang de end maatte have, paa
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(irund tif Sjipct'"^' Naiiir do^ l)livo lidot overskuoligc^, dji, i de

iloHio 'rilficUh^ IJiidiiif^M^lHer villo vise sig ligcsaa hyppigo som

Uoglci-, Dei, vilde ogsaa vîv,rc Llevot altfor vidtløftigt for den

linM|)p(^ Tid, livoi-ov(>r l<\)iTaiioron li.ir kunnet rande. Med

Hensyn iil dei, Tljeoreiiske ved do nyen^ ProceHser har lian

kun medlaget det, soni er mest nødvcuidigt for Forklaringen

af do praktiskci n,(\sultater
;

paa nogcn egentlig Jernets Kemi

har lm II lier ikke iudladt sig.

lian har deiiinod tro(>t, at Opgaven »nere gjælder en til

et histoi-isk (îrundlag knyiiet, ganyke ahnindelig og samlet

Oversigt over de gradvise! Forandringer ved Jcn-ntilvirkningen

i dens forsk jelligc^ Rc^lninger og en ligeledes ganske ahnindelig

Sannneiilii^Miing inelleni de derved vundno praktisko Fordele

og det Maal, hvoiiil man hvergang tidligcM'o var naaet. Kun

(>n saadan Udsigl. er (h>t da, han har forsøgt at levere, —
on kortfattet Jornots Ilistorio for don sonosto Tid.

Fifter Opgavens BeskalTenhed kan der vanskeligt blive

Spc^rgsinaal om nogi^t Nyt eller Selvsiændigt. llvad Forfatte-

)-en har hveret, er Ali grujidit ])aa Andres skriftlige Arbeider
;

knn i saadanne TiHa-Ide, hvor — f. Ex. ligeoverfor Angivel-

ser, der synes at staa i indhyrdes Strid, eller i theoretisk

llenseend(! afvigende Meninger — (Mi Ki'itik nden egen P^irfa-

ring har vadret nuilig, har han valgt, hvad dor forekommer

ham rimeligst.

Den LiH(>rainr han har kunne^t benytte, er is.vr følgende:

Ansiaux et Masion, 'J'raiic pratique de la fabrication du

fer et d'aeier pnddlé; Liège et Taris, 1861.

Roman, Das Bessemern in Sehweden in seiner jetzigen Praxis;

LiMpzig, 1S()1.

l"'u!-iet, Avenir de la métallurgie on France. Fonte, fer et

aeier; Paris 18G2.
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Grüner o t fy an, Ktal present do la métallurgie du for en

Angleterre; Pari«, lb02.

Karsten, Handbuch der Eisonhüttonkunde, 2 Aufl. Berlin,

1827—28; 3 Aufl. 1841.

Kerl, Handbuch der inotallurgischen Hüttenkunde, 2 Aufl.

lid. 1 & 3; Freiborg und Leipzig, 1801—64.

Percy, Metallurgy. Vol. 2. Iron and Steel; London, 1864.

Kinman, Handbok uti Jern- og Stalforädlingon ; Fahlun, 1820.

Scrivenor, History of the iron trade; London, 1854.

Tunner, Stabeisen- und Stahlbereitung in Frischherden ; Frei-

borg, 1858.

Valerius, Traité theorètiquo ot pratique de la fabrication du

fer; Bruxelles, 1843—44.

Valerius, Traité th. et pr. de la fahr, de la fonte; Leipzig,

1851.

Endvidere Afhandlinger i Tidsskrifterne :

Annales des Mines.

Berg- und hüttenmännisches Jahrbuch der Bergakademien zu

Leoben und Schemnitz und der Montan-Lehranstalt

zu Przibram (udgivet under forskjellige Titler af

Tunner, Grimm og Faller).

Borg- und hüttenmännische Zeitung.

Der Berggeist.

Bulletin de la société de l'industrie minérale.

Jernkontorets Annaler.

Zeitschrift für das Borg-, Hütten- und Salinenwesen in dem

Preussischen Staate.

Østerreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.

Særskilte Henvisninger til Kilderne ville kun enkeltvis

blive anførte.



I. Eujernet.

Enkelte af de Forbedringer, der have fundet Sted ved

Masovndriften, ere vistnok udførte nogetsaanær samtidigt

og falde derfor ogsaa tildels sammen i sine Virkninger;

vi kunne dog, idet den historiske Orden saavidt muhgt

bibeholdes, lettest betragte dem hver for sig under føl-

gende Afsnit:

1. Anvendelse af forkullet mineralsk Brændsel eller Koks

2. Opvarmet Blæst.

3. Benyttelse af Gigtgaserne.

4. Anvendelse af uforkullet, saavel vegetabilsk som mine-

ralsk, Brændsel.

5. Forøgede og forandrede Masovndimensioner.

6. Forbedret Röstning.

7. Forbedrede mekaniske Hjælpemidler.

8. Tilgodegjørelse af de ved Stangjern- og Staaltilvirk-

ningen faldende jernrige Slagger.

Hist og her er indflettet nogle oplysende statistiske

Data. De anførte Tal gjøre ikke Fordring paa fuld Nøj-

agtighed, da der især for ældre Tider ofte findes afvi-

gende Angivelser og det desuden kan være tvivlsomt, hvad

Slags Vogt der er ment. Vi have valgt de Tal, der synes

at burde fortjene mest Tiltro, og hvor muhgt benyttet

de officielle Opgaver; Tallene ere gjerne hdt afruudede.
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1. Anvendelse af forkullet mineralsk Brændsel.

Saalænge Masovndriften gik for sig alene ved Trækul

og saalænge den altsaa saagodtsom var afhængig af den

nærmeste Egns Skovrigdom, maatte dels mangt et rigt

Jernmalmleje blive liggende til kun liden Nytte, dels

kunde et betydeligere Behov af Jern ikke eller kun høist

vanskeligt i Længden skaffes tilveie; en udvidet Produktion

vikle, selv om nogen Tid gik hen, alligevel tilsidst i man-

gen en Egn foraarsaget Mangel eller altfor høie Priser

paa Kul og dermed tilintetgjort sig selv, saameget mere

som samtidigt ogsaa andre Grunde stedse sterkere og

sterkere medvirkede til Skovenes Udtynding. England

med sin Rigdom paa Jernmalme og sin tidhgt store Jern-

produktion begyndte først at føle Trykket af Skovenes

Aftagen, og allerede under Dronning Elisabeth blev ud-

stedt strænge Lovbestemmelser for, at i Uere af Landets

Egne ikke maatte fældes Skov til Kulbrænding for Jern-

verker, saavelsom Forbud mod, at nye Verker anlagdes i

visse Grevskaber. Opmerksomheden rettedes derfor ogsaa

forlængst paa dette Lands rige Stenkullag, hvori man

haabede at finde en Erstatning for de udhuggede Skove.

Fra det syttende Aarhundredes første Snes Aar finde vi

saaledes Patenter paa Smeltning af Jernmalme med Sten-

kul. I Begyndeisen gik det dog daarligt med de i denne

Retning austillede Forsøg, der — saavidt det kan skjøn-

nes af de gamle og utydelige Beskrivelser — bleve ud-

førte saavel med raa Stenkul som med Koks; i begge

Tilfælde vare sandsynligvis Blæseindretningerne for svage,

ikke at tale om, at Brugen af raa Kul forudsætter Betin-

gelser, som først vort Aarhundrede har kunnet opfylde.

Koksbrændingen var ufuldkommen og Indvirkningen af
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Stenkullenes Svovlkisgehalt var en af de Ting, hvis Ska-

delighed særskilt fremhæves. Endelig søgte ogsaa Eierne

af Trækulmasovne at faa lagt alle mulige Hindringer

iveien for Tilvirkningen og Afsætningen af Koksrujernet,

der endog skulde være „not merchantable." Endskjønt

denne Beskyldning i sin Almindehghed viste sig at være

ugrundet og skjønt den ivrigste Experimentator med Koks

fra den Tid, Dudley, kunde sælge sit Rujern til en Pris

af 4 Lst. pr. Ton og deraf virket Stangjern for 12 Lst.,

medens Trækuljern kostede 6—7 Lst. og Stangjern deraf

15—18 Lst., saa gik dog hans Bestræbelser igjen overstyr

ved forskjellige Uheld. Mangt et Jernverk maatte af

Mangel paa Trækul enten indskrænke sin Drift eller endog

indstille den ganske. Som Bevis paa, hvilken Indflydelse

Skovmangelen alt tidligt havde faaet paa Englands Jern-

verksdrift kan anføres, at denne i Aaret 1612 kan antages

at have leveret omtrent 180,000 Tons Rujern, hvorimod

Produktionen i 1740 var sunket ned til 17,350 Tons,

medens Masovnenes Antal i dette Tidsrum aftog fra om-

trent 300 til 60 og Mængden af indført Rujern var i sta-

digt Stigende.

Efter Dudley's Død fandt i lang Tid ingen Forsøg

med Koks Sted — Troen paa, at det ikke vikle nytte,

var for sterk — og først efter mere end hundrede Aars

Forløb bleve de igjen optagne og denne Gang kronede

med Held. Æren herfor tilkommer Abraham Darby, der

i Aarene 1735—40 gjennemførte sine Ideer ved Colebrook-

Dale Ironworks i Shropshire og nogle Aar senere havde

flere Koksovne igang, hvis ugentlige Produktion i 1756

gik op til 20—22 Tons, medens Dudley ved sin Ovn ikke

kunde drive det længere end til 7 Tons. Efter Aaret

1760, da den første Cylinder-Blæsemaskine konstrueredes,
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begyndte Brugen af Koks at udbrede sig over Englands

øvrige Jerndistrikter. I Førstningen havde den vistnok

endnu en Tid tekniske Vanskeligheder at kjæmpe med,

ligesom ogsaa Fordommen tildels vedblev at stille sig hin-

drende iveien for Koksrujernets Omsætning; men Indvirk-

ningen paa Trækulmasovnenes Driftsforholde kunde dog

ikke udeblive længe og Koksjernet gik seirrig ud af Kam-

pen, saa at der ved Aarhundredets Slutning kun var faa

Trækulovne tilbage, medens der stadigt reiste sig nye

Ovne for Koks, hvortil der var saa rigelig Anledning.

I 1788 produceredes der i England kun 13,100 Tons

Trækulrujern, dels som en ligefrem Følge af Skovmangel,

dels ogsaa paa Grund af den uudholdelige Konkurrence

med Koksjernet, hvis Mængde samme Aar naaede op til

48,200 Tons. For Skotlands Vedkommende viser Forhol-

det sig at have været hgnende, nemlig 1,400 Tons Trækul-

mod 5,600 Tons Koksrujern. Fra det anførte Aar steg

Produktionen af Koksjernet endnu hurtigere, efteråt nem-

lig Blæsemaskinerne begyndte at drives med Damp; ikke

Lidet bidrog ogsaa den Omstændighed, at noget senere

høiPris indtraadte paa det tidhgere indførte udenlandske,

især Svenske og Russiske Jern, og at desuden Tolden paa

dette begyndte at stige je^-nt og inden et Snes Aar beløb

sig til det Dobbelte. Indførselen, der i Middeltal for

1786—92 udgjorde over 50,000 Tons aarlig, aftog nu hur-

tigt (1805—12 gjennemsnitlig kun 24,000 Tons) og medens

der indførtes kun en mindre, rigtignok fra 1830 igjen til-

tagende, Mængde fremmed Jern for særegne Øiemed, steg

Udførselen temmehg raskt og naaede i 1852 over 1,000,000

Tons. Ved dette Aarhundredes Begyndelse (1806) tilvir-

kede Storbritannien i 162 Ovne over V* Million Tons

Koksrujern, hvorimod i 11 Ovne kun 8,000 Tons Trækul-
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jern, hvis Mængde senere enclnu er aftaget til omtrent

det Halve. I 1825 var den sidstanførte Produktion af

Koksrujern allerede fordoblet, ti Aar senere tilvirkedes

ved Koks og Stenkul 1 Million Tons, i 1847 2 Millioner,

i 1854 3 Millioner og fornærværende over 4 Millioner

Tons Rujern (Skotland omtrent 1 Million). Antallet af

Trækulmasovne udgjorde i forrige Aar (1864) kun fire,

der leverede et fortrinligt og vel kjendt, men ogsaa usæd-

vanligt dyrt Rujern, nemlig til 8 à 7 Lst. medens udmer-

ket svensk Rujern i England kunde kjøbes for 6 Lst. pr.

Tons.

Saadanne Tal godtgjøre noksom, til hvilken Høide

Rujernproduktionen har kunnet drives ved Stenkullenes

Iljælp, og tilbagevise enhver Tanke om MuHgheden af at

kunne have naaet et saadant Resultat paa anden Maade;

nogle Tusinde Millioner Kubikfod Træ maatte til blot ved

den egenthge Masovnproces for at tilgodegjøre det i

Storbritannien aarhg udbragte Kvantum Jernmalme.

Paa det europæiske Fastland skred Overgangen fra

Trækul- til Koksmasovne især i Begyndeisen mindre

hurtigt frem. Dels havde man her i længere Tid — og

har tiere Steder endnu — forholdsvis godt Forraad paa

Skov, dels have ogsaa andre Omstændigheder bidraget

Sit til her at holde Masovndriften med Trækul længere

ilive. De engelske Jernmalme ere nemhg sjelden synder-

ligt rene og de ville fordetmeste selv med Trækul levere

et mindre godt Rujern end mange af P'astlandels Malme;

det vikle derfor været meningsløst at fortsætte Konkur-

rencen med enkelte af dettes Jernsorter under Benyttelsen

af et saa kostbart Brændmateriel som Trækul, og det

svarer bedre Regning at nøie sig med et simplere inden-

landsk Produkt og hellere indføre fremmed Rujern og
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Stangjern (især fra Nordeuropa) til Fremstilling af et

udmerket Stangjern og Staal eller til hvilkensomhelst andet

Brug, hvortil eget Jern mindre duer. Paa mange Steder

var ogsaa Stenkullenes Beskaffenlied tilhinder for at faa

gode Koks, da Øvelsen og Kjenclskabet til dette Slags

Brændsel var liden, og mange kostbare Forsøg maatte

til, inden man kunde komme videre, saameget mere som

man paa Kontinentet, efter livad vi nylig bemerkede,

havde langt væsentligere Grunde til at søge Eujernets

Godhed bevaret. Endelig foraarsagede den ofte store

Afstand mellem ét Jernverks Gruber og de Stenkulleier,

der laa det nærmest, i Forbindelse med den Tids mindre

gode Kommunikationsmidier, at Omkostningerne ved Trans-

porten, enten det saa var af Malm eller Kul, bleve ufor-

holdsmæssig store; de bleve store nok selv under tilsyne-

ladende gunstigere Forholde. Masovne i det centrale

Frankrig, der ikke ligge meget fjernt fra rige Stenkullag,

maatte f. Ex. i Aarene 20 betale Saameget i Fragt for

sine Koks, at Produktionsomkostningerne for Rujernet

derved forøgedes med 60—80 fros. for 1,000 Kilogr.,

medens nu forlængst Lokomotivet bringer Koksene frem

for en ringe Fragt.

Det franske Verk Creusot blev vistnok anlagt

allerede 1782 i den udtrykkelige Hensigt at benytte Koks;

dog vilde det i lang Tid ikke gaa rigtigt dermed, og efter

store pekuniære Opofrelser (30 MilHoner fres.) kom det

først i 1837 i en blomstrende og senere storartet Drift.

Den første kontinentale Koksblæsning, der havde et hel-

digere Udfald tilfølge, fandt 1789 Sted ved det siden saa

bekjendte schlesiske Verk ^lalaplane ; da Forsøgene her

lykkedes saa godt, blev Anlægget af et stort, paa Koks

alene beregnet Hytteverk ved Gleiwitz paabegyndt i 1794.
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To Aar efter var her en egentlig Koksovn igang, i Grun-

den saaledes den æklste udenfor England, der siden har

været i stadig Drift.

Efter Gleiwitz kom Königshütte, ligeledes i Schlesien,

hvor der i 1802 sattes 2 Koksovne igang (fortiden er der

8 saadanne ved denne Hytte); Saynerhütte i Rhinpreussen

fulgte efter i 1813, en Masovn ved St. Etienne fem Aar

senere, og mellem Aarene 1820 og 30 blev endelig en

Masovndrift ved Hjælp af Koks ahnindeligere over Tydsk-

land, Belgien og Frankrig, hvor den mere eller mindre

har trængt den tidligere med Trækul tilbage. Kun Skan-

dinavien og Rusland har kunnet vedblive at bevare sit

Rujerns gamle Ey ved fremdeles at anvende blot Trækul;

men den Tid er vel hellerikke nu saa fjern, da det idet-

mindste for Skandinaviens Vedkommende maa og vil ske

en delvis Forandrhig heri. Tegn til at man tænker der-

paa, har allerede vist sig i det sidste Par Aar i vort

Broderland, i hvis herhge Skove den hensynsløseste Hugst

vel engang faar gjort det tyndt, og Turen tør vel ogsaa

snart komme til os.

Intetsteds har dog det mineralske Brændsel saa al-

deles kunnet fortrænge Trækullene som i England og

Skotland; kun i Belgien, hvor endnu i 1844 Antallet af

de virkelig i Drift værende Masovne med Koks og med

Trækul var temmelig hgt (23 mod 2G af ialt 51 mod 80),

synes en Trækulmasovn snart at skulle blive et hgesaa

uvant Syn som paa Nordsøens modsatte Bred, og dets

betydelige Produktion paa omkring 8,000,000 Centner aar-

lig kan gjerne ganske regnes for Koksjern.
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I Østerrig var endnu siclst paa Aarene 40 Jerntilvirk-

gen ved mineralsk Brændsel ganske ubetydelig; først i

Decenniet 50 begyndte den at komme igang i Böhmen og

Mähren, tildels med Tilsætning af Trækul. Dog har

Masovndrift med mineralske Kul ikke kunnet gribe videre

om sig i de østerrigske Lande af den Grund, at der

mangler hensigtsmæssige Kul paa de fleste Steder, hvor

der findes Jernmalme, og Transporten fra andre Egne

bliver for dyr. Desuden ere dette Lands Skove for en

stor Del endnu i god Stand. Man har derfor hellere for-

søgt paa enhver mulig Maade at holde godt Hus med

Skoven og idetheletaget ved metallurgiske Processer lagt

for Dagen en prisværdig Bestræbelse efter at spare Brænd-

sel; enkelte Steder har man ogsaa i en meget god Torv

fundet et Erstatningsmiddel for Stenkul og anvendt denne

i en ved Masovndriften ellers ukjendt Udstrækning. Men

denne Mangel paa billige Kul har rigtignok ogsaa virket

hindrende paa Rujernproduktionens kvantitative Udvikling,

der langtfra er tiltaget saaledes, som ellers sikkerligen

vilde været Tilfældet, og fornærværende endog synes at

befinde sig i en Stilstand. Hvormeget af Østerrigs aarlige

Rujerntilvirkning — mellem 5 og 6 Millioner Centner —
der falder paa Koks- eller Stenkulmasovne, kan ikke

godt sees af de offentliggjorte Beretninger; henved 90 pCt.

er dog endnu sandsynhgvis Trækuljern (med delvis Be-

nyttelse af Torv).

I de øvrige europæiske Stater er Jernproduktionen

forholdsvis af mindre Betydning og Savnet af Trækul til-

dels endnu ikke blevet saa føleligt; livor Stenkul med Let-

hed har kunnet erholdes, har man oftest valgt disse.

Paa den anden Side af Atlanterhavet har endelig

Brugen af Trækul (eller uforkullet Træ) endnu holdt sig
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nogenlunde godt. De forenede Stater havde ved sidste

Krigs Udbrud omtrent 600 Masovne igang, livoraf lidt

over 250 benyttede vegetabilsk Brændsel (enten alene eller

sammen med Koks), Resten Koks, Stenkul eller især An-

thracit. Af den samlede Riijernproduktion — omkring

1,000,000 Tons i 1860 — er rimeligvis endnu en Femte-

part Trækulrujern, ihvorvel dette i de sidste Aar har

været i stadigt Aftagende.

Hvormeget Omkostningerne ved Rujernproduktionen

for ældre Værker formindskedes ved Indførelsen af Koks

istedetfor Trækul, var naturligvis afhængigt af de stedhge

Forholde og den derved til enhver Tid betingede Pris-

forskjel mellem disse Brændmaterialier. Under hvilket

Tryk mangt et Jernverk allerede arbeidede, da Brugen

af Koks blev almindeligere paa Fastlandet, vise blandt

andre ikke faa franske Masovne, ved hvilke Prisen paa

Trækul i den korte Tid fra 1821—28 steg ned 50—100

pCt. eller endog mere, saa at i det sidstnævnte Aar An-

vendelsen af Koks kunde nedsætte Udgifterne for Brænd-

sel med f. Ex. 50 pCt., medens Trækuljernet kun opnaaede

en gjennemsnitlig knapt 20 pCt. høiere Pris end Koks-

jernet. Lignende uheldige Forholde gjenfinde vi i Belgien

og enkelte af Tydsklands Egne, og under saadanne maatte

naturhgvis, om end Trækulrujernet har et bedre Ord for

sig og betales bedre, enhver Masovndrift enten gaa istaa

af sig selv eller ialfald Jernets Pris snart lægge Hindrin-

ger iveien for dets almindelige Anvendelse. Benyttelsen

af Koks ved Masovnprocessen har saaledes været om ikke

det eneste, saa dog det væsenthgste Middel til at skaffe

tilveie Nutidens overordentHge Behov af Jern og til at

faa Friserne trods saa stærk en Efterspørgsel til ei alene

at holde sig uden Stigning men endog falde temmelig

12



178 Rik. F. Stalsberg.

meget; enhver anden Forandring eller Forbedring vilde

her været frugtesløs uden denne som Grundlag. Det er

paa dette Grundlag — paa Koksrujernet og gjennem dette

paa Stenkulstangjernet og -staalet — at vor Tids storar-

tede Industri og tekniske Virksomhed har kunnet svinge

sig op til en for ei længe siden neppe anet Høide; derfor

have vi troet her ikke at burde lade det uberørt.

Kun i kvalitativ Henseende har Koksrujernet maattet

finde sig i at staa tilbage for Trækulrujernet; det er

næsten altid noget urenere, iiavnlig mere silicium- og

svovlholdigt. I Begyndeisen var denne Indflydelse paa

Rujernet temmeHg merkelig og den derved fremkaldte

Fordom har været ei alene den stærkeste Hindring for

en hurtigere Almenanvendelse af Koks, men ogsaa un-

dertiden for Forbedringer derved. Det synes nemlig vir-

kelig, som om man havde faaet den Tro saa fast i Hove-

det, at Koks nødvendigvis maatte give et daarhgt Jern,

at man ikke saa sjelden var lidt ligegyldig saavel i Val-

get af Stenkul som i andre Punkter. At der af mange

Malme, som det tidh'gere ei havde lønnet sig atforsmelte,

ikke kunde fremstilles et godt Rujern, var Noget, der

ialfald ikke burde lægges Koksene tillast, ligesaahdt som

senere Følgerne af en overdreven Anvendelse af varmt

Blæst. Allerede for fireti Aar siden, altsaa endnu i Koks-

masovn driftens Barndom paa Fastlandet, finde vi dog og-

saa den Mening og Erfaring udtalt, at der af gode Ertser

og med renere (svovl- og askefri) Kokssorter kan gjøres

Regning paa et upaaklagehgt Produkt, naar Ilyttomanden

forresten opfylder sin Pligt, og det har siden tilstrække-

ligt vist sig, at det ved en med Omhu drevet Masovnpro-

ces virkelig er muligt at fremstille et Koksrujern, der kun

giver Trækulrujernet lidet efter i Godhed. Og vil end
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Koks- (eller Stenkul-)Iliijernet maaske aldrig komme til

at gjøre en mindre Mængde af Trækulrujern overflødig

for enkelte Brug, saa har man dog allerede nu Erfaring

nok for, at det kan tjene som Material for et Stangjern

og et Staal, der fuldkommen tilfredsstiller de Fordringer,

som det i vor Tid mest gjælder at opfylde, — paa een

Gang tilstrækkelig Brugbarhed, Mængde og Billighed.

En delvis Erstatning af Trækul med Koks har, hvad

mange Kjendsgjerninger godtgjøre, endog ved Anvendelse

af temmelig varm Blæst (indtil 200°) ikke havt nogen

merkelig Indflydelse paa Rujernets — tidhgere gode —
Kvalitet, og selv derved er allerede Anledning givet til en

ikke liden Besparelse.

I den senere Tid har man ogsaa for Koksmasovn-

driftens Vedkommende gjort et væsentligt Fremskridt der-

ved, at man først underkaster de Stenkul, der skulle for-

kokes, en Opberedning. Denne Operation er blevet af

stor Vigtighed for flere Verker og endog undertiden ganske

afgjørende for deres Skjæbne, hvem kun askegivende og

svovlkisholdige Stenkul ellers staa til Raadighed. Paa en

vis Maade, om end i mere lokal Betydning, kan derfor

ogsaa en fransk Metallurg (Ann. des Mines 5 sér. T. IX.

1856, p. 147 flg.) have Ret, naar han kakler Stenkullenes

Opberedning „den udentvivl vigtigste Forbedring ved Mas-

ovndriften i de sidste 25—30 Aar;" han sætter den der-

ved opnaaede Koksbesparelse til mindst 20 pCt, ikke at

tale ora, at ogsaa hele Smeltningen gaar lettere og raskere.

Rujernet kan herved vinde betydeligt, og da selve Opbe-

redningen kun koster lidet, er Fordelen stundom klar nok;

det kommer kun an paa, at man har Stenkul af saadan

Beskaffenhed, at den Form, hvori de maa opberedes,

senere tillader en Forkoking. Hvad der især adskiller

12*
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Koks fra Trækul er jo nemlig det, at de første ere mere

eller mindre svovlholdige og rigere paa Aske, der tillige

er af en mere strengtflydende Art, medens Trækullenes

Aske er alkalisk og hjælper til at lette Smeltningen. Man
har derfor med saadanne rensede Koks i Frankrig kunnet

producere et Rujern, der knapt staar 10 fres. lavere i

Pris pr. 1,000 Kgr. end Trækulrujern af samme Sort

Malm
;
lignende Resultat er ogsaa naaet andetsteds, f. Ex.

i de preussiske Khinlande med sit bekj endte Speiljern

(fra Siegen) og andre rene Rujernsorter, og Skrækkeu for

Koks tør paa denne Maade med Tiden svinde.

2. Opvarmet Blæst.

Efteråt allerede i Slutningen af forrige Aarhundrede

opvarmet Luft eller Surstof var befundet virksommere ved

Blæserørets Brug end kold, föreslog Leuchs i 1822 at

varme Blæsten for almindelige Herder ved at lægge Vind-

ledningen ind i Murværket under Herden eller i Essen;

han mente, at man derved maatte opnaa en ikke saa

ringe Brændselbesparelse og intensere Hede. Leuchs

gjorde dog ligesaalidt som nogen anden dengang virkelige

Forsøg og hans Forslag gik upaaagtet hen*).

Blandt de engelske, forstørstedelen mere praktiske

end theoretiske Jernhyttemænd, og vel ogsaa blandt Andre

var paa hin Tid den modsatte Mening meget almindelig,

nemlig at jo koldere Blæsten var, desto virksommere var

den ogsaa, — en Overbevisning, der var Følgen af længe

fortsatte Lagttagelser, hvorcfter en Masovns Produktion s-

*) Peruanerne synes forøvrigt længe før Spaniernes Ankomst til

Amerika at have — rigtignok paa en høist primitiv Maade —
anvendt varm Luft ved sine metallurgiske Processer. (Landrin,

Traité de la fonte et du for, Paris 1864, p. 47; Scrivcnor, p. 19).
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evne altid var større om Vinteren end om Sommeren.

Faktum lod sig ikke negte, og da den Forskjel i ydre

Omstændigheder, som det laa Masovnbestyrerne eller de-

res Arbeidere nærmest at tænke paa, var Luftens Tem-

2)eratur, blev denne uden Videre antaget som den eneste

mulige Aarsag, skjønt den rette var en anden om end med

Lufttemperaturen i Forbindelse staaende. Jo koldere

Luften er, desto mere Surstof indeholdes i samme Volum,

desto mere Surstof vil altsaa Blæsemaskinen, saafremt dens

Gang er uforandret, presse ind i Ovnen i en given Tid,

og desto hurtigere vil saaledes ogsaa Smeltningen kunne

drives. Havde man om Sommeren forøget Maskinens

Hurtigbed, saa at Temperaturforskjellens Virkning paa

Luftens Volum derved var blevet ophævet, vikle Afvigel-

serne mellem Sommer- og Vinterproduktionen være blevne

mindre, om end ikke ganske udjevnede. Et andet For-

hold maa nemhg ogsaa tåges med i Betragtningen. Jo

varmere Luften er, desto mindre Surstof er der i et givet

Volum, men tillige desto mere Fugtighed opløst, og Fug-

tigbeden har ved Masovnprocessen ialmindelighed (et

enkelt Tilfælde maaske fraregnet) just ikke nogen fordel-

agtig Indflydelse, idet den gjerne forøger Brændselforbru-

get og formindsker Produktionen. Dette har ogsaa vist

sig ved de Forsøg, man har anstillet med ligefrem at

blande Blæsten med Damp, saavelsom undertiden ved An-

vendelsen af Vandregulatorer. Netop i denne Hensigt

anstillede Lagttagelser (saaledes 1849 ved Königshütte i

Schlesien) have ligeledes godtgjort, at Masovne gaa bedst

eller raskest i det mindst fugtige Halvaar, omtrent i For-

hold som 6:5. Kan Fugtigheden i Luften have en saa-

dan Virkning i det Lidre af Europas Fastland, er det ikke

til at undres over, at der paa Albions taagcde kan
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medgaa incltil 13pCt. mere Brændsel om Sommeren under

forringet Produktion; ligeoverfor en saa stadfæstet Erfa-

ring maatte Troen paa den kolde Blæsts Fortrinlighed

være bleven sterk.

Saameget større Opsigt vakte det derfor, da i 1828

Direktøren for Glasgows Gasverk, James Neilson, over-

bevist af nogle Forsøg, han havde anstillet ved en almin-

delig Smedeavl, tog Patent paa en forbedret Anvendelse

af Luften til at frembringe Hede i Smedeavler, Ildsteder

eller Ovne, hvortil Blæsebælge eller andre Slags Blæse-

indretninger udkræves." Efter Neilsons egen Beskrivelse

af sin Opfindelse maa han nærmest kun have tænkt sig

varm Blæst ved Herder og Kupelovne, idethele mest ved

mindre metallurgiske Operationer og ikke egentlig ved

Masovnprocessen; han synes i Begyndeisen, som jo rime-

ligt kan være, ikke at have havt noget klart Begreb om

sin Opfindelses fulde Værd og den gUmrende Rolle den

snart skulde komme til at spille i Jernets Historie, saa-

velsom i Metallurgien ialmindelighed.

Neilson meddelte sine Ideer og sine Eesultater til

Staalfabrikanten Macintosh og disse Herrer enedes om

ved Clyde Ironworks nær Glasgow sammen med en af

dettes Eiere, Mr. Wilson, at foretage en Række Forsøg i

det Store til nærmere Undersøgelse af Sagen og for at

prøve Anvendelsen af varm Blæst ogsaa ved Masovndrif-

ten. Dette Verk blev derved det første, ved hvil-

ket varm Blæst er benyttet. Der forsmeltedes et-

slags Lerjernsten (clay-band) med Koks at bituminøse,

ikke bagende Stenkul. De 6 første Maaneder af Aaret

1829 brugtes kold Blæst; der medgik da til Udvin-

dingen af 1 Ton Rujern Koks af 8 Ton 17^ Centner
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Stenkul. I den første Halvdel af det følgende Aar blev

Blæsten derimod opvarmet til 150^ C. og Brændselfor-

bruget faldt nu, saa at 5 T. Sy^ Centner Stenkul var nok

for 1 Ton Rujern; til Opvarining af Blæsten medgik 8

Cent. Kul, og Besparelsen bliver saaledes i Virkeligheden

2V2 Tons Stenkul for hver Ton Jern. Temperaturen blev

forøget og Forventningerne om en — om end ikke for-

holdsvis — endnu større Koksbesparelse bleve ikke skuffede.

I 1831 forsøgte Eieren af Cald er-Jernverket, Dixon,

at ombytte Koks med raa Stenkul, hvilket tidligere ikke

var lykkets ved skotske Kul; han havde Formodning om

Aarsagen og stølede paa den varme Blæsts Hjælp. Hans

Forsøg lykkedes fuldstændigt og fra dette Aar skriver

sig saaledes nærmest den senere saa om sig gribende

Brug af uforkokede Stenkul især i England og Skotland;

kan denne end ikke siges aldeles at være betinget af en

opvarmet Blæst, saa er den det dog i de fleste Tilfælde

og i en væsentlig Grad. Blot to Aar efter var man ved

Clyde-Verket istand til ved Benyttelsen af raa Stenkul at

hjælpe sig med 2 Tons I3V4 Centner for hver Ton pro-

duceret Rujern. En Gigtsats bestod i Aaret

1829 (kold Blæst) af 5 Cwt. Koks + 3 Cwt. 1 qr. 14 lb.

Erts + Cwt, 3 qr. 16 lb. Kalksten.

1830 (varm Blæst) 5 Cwt. Koks + 5 Cwt. Erts + 1 Cwt.

1 qr. 16 lb. Kalksten.

1833 (varm Blæst og Stenkul) 5 Cwt. Kul + 5 Cwt. Erts

+ 1 Cwt. Kalksten.

Produktionen steg fra 1829 til 30 i Gjennemsnit for

tre Ovne med omtrent 50 pCt., senere endnu noget mere.

Et saadant Udfald kunde det, ialfald hvad Brændsel-

forbruget og Produktionsmængden angik, ikke nytte at

snakke bort med tomme Indvendinger; Talstørrelserne
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førte selv sin Sag. Og dog manglede det ikke paa Tvivl

og Modsigelser. Meningerne vare længe delte og der

ytredes endnu flere Aar senere af en og anden konserva-

tiv og ensidig Jernhyttemand, hvoraf England ikke har

havt saa Faa, endog ligefrem, at kold Blæst er mere

økonomisk, „da derved produceres mere Jern med mindre

Udgifter til Lønninger og Materialier. " Modstanderne af

den varme Blæst maatte dog tilsidst forstumme med Hen-

syn til Økonomien og synderlig Andet kom det i England

ialmindeliglied ikke an paa. En anden Sag var det med

de uforkullede Stenkul, at ikke alle Slags af saadanne ere

af samme vel skikkede Beskaffenhed og at man derfor i

denne Henseende nok undertiden fandt Skuffelse istedetfor

Gevinst. Kun een Indvending var fuldt berettiget, den

nemlig, at Eujernet ved Anvendelse af varm Vind blev

mindre godt end tidligere, — Noget som mere end 30

Aars Erfaring bar bekræftet og endnu langtfra ganske har

kunnet forhindre. Tilgiveligt og forklarligt er det derfor,

at man — hvad man endnu tildels gjør — hvor det gjaldt

at fremstille et fortrinligt ßujern, tog sin Tilflugt igjen

til kold Blæst eller dog kun opvarmede denne svagt. Men

Angsten for den varme Vind blev vel ogsaa dengang,

som nu, drevet vel vidt; man saa i den ofte, hvad den

ikke behøver at være, en ubetinget Hindring for et godt

Jern.

I Skotland førte de saa paatagelige Fordele ved den

varme Blæst meget snart til en ganske almindelig Anven-

delse deraf, saa at allerede i 1835 samtlige skotske Mas-

ovne arbeidede med saadan. Hurtig greb Brugen deraf

ogsaa om sig i England, dog ikke i den Grad, at den

her aldeles fortrængte den kolde Blæst, og endnu kan

vel 6—8 pCt. af dette Lands store Rujerntilvirkning, alt-
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saa i Virkeligheden ikke saa Lidt, antages at produceres

med kold Blæst (Verkerne Lowmor, Poiilypool, Bowling,

Blaenavon og nogle andre mindre), da kun derved kan

erholdes et muligt rent Produkt.

Forholdsvis mindre raskt indførtes varm Blæst ved

kontinentale Masovne, endskjønt der vistnok allerede i

1834 (Jernkont. Ann. for dette Aar, S. 496—573) var

anstillet Forsøg og vundet noksaa heldige Resultater i

fast alle Europas jernproducerende Lande. Kvalitative

Hensyn vare og maatte her være af langt større Vegt,

især for Verker med et tidligere udmerket Rujern. I

Begyndeisen gik man ogsaa som saa ofte vel vidt og næ-

rede for stort Haab om den varme Blæsts fordelagtige

Virkninger; man tog saa tidt kun Hensyn til Blæstens

Temperatur og den derved opnaaede Brændselbesparelse,

medens man satte andre ligesaa væsentlige Hensyn, den

hele Beskikning og Blæstens Mængde, udaf Betragtning.

Det hændte derfor meget ofte, at man fik et saavel til

Støbegods som til Stangjernfabrikation mindre tjenhgt

Eujern selv ved Masovne, som længe havde staaet i Ry

for sit gode Jern. Tvivlen paa Fordelen af den varme

Blæst begyndte at dukke frem, endog hos Englændere,

hvoraf Enkelte raadede sine Landsmænd til at indse, „at

det var paa høi Tid ikke at lade sig længere skuffe af

kun illusoriske Fordele, men derimod — uden ængsteligt

Hensyn til Produktionsomkostningerne — vende tilbage

til den Methode, der leverer det bedste Jern." Fra den

ene Yderlighed gik man nu til den anden, tilbage nemlig

til den kolde Blæst. Blandt Andre ytrer saaledes ogsaa

Prof. Valerius i de indledede Bemerkninger til sit Skrift

om Stangjernfabrikationen:

„Den varme Blæst har ikke mere — det vil da sige
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i 1843 — Forsvarere i Belgien. Allerede i længere Tid

har man i Egnen om Lüttich kun brngt den som Hjælpe-

middel mod slet Ovngang, og beholder man den endnu

ved Couillet, saa er det dog alene fordi man betragter

den som et indirekte Middel mod Svovlet. Erfaring har

imidlertid lært, at varm Blæst (omkring 200*^ C.) ei for-

mindsker Rujernets Gehalt af Svovl, men tvertimod i visse

Tilfælde (Koksrujern) snarere forøger den. Den giver

Anledning til uregelmæssig Nedgang af Sætterne og til

en ufuldstændig Forberedelse af Beskikningen; Heden

koncentrerer sig for sterkt i Ovnens nedre Del, hvorved

Reduktionen kan komme til endnu ikke at være fuldendt,

før Smeltning indtræder. Vistnok kan ved varm Vind,

anvendt ved Drift paa Jern for Stangjernprocessen, op-

naaes en Brændselbesparelse, men denne bliver igjen op-

hævet ved det større Tab, man lider ved Afgangen under

Ferskningen og ved at erholde et daarligere, især silici-

umholdigt Stangjern."

Det viser sig saaledes heraf, at Brugen af varm Blæst

igjen var saagodtsom ganske opgivet en Tid i Belgien.

Samme Skjebne fik der, rigtignok mere enkeltvis, ogsaa

paa andre Steder, hvor den var blevet indført, tildels

endog uden nogen tilstrækkelig Grund. Man fældte Døds-

dommen over den, fordi man der, hvor Anvendelsen først

fandt Sted, overskred de rette Grændser og gjorde Mis-

greb; man sluttede fra det Specielle til det Almindehge.

Den herved fremkaldte ugunstige Mening stillede sig da

naturligvis skrækindjagende iveien for en rask Udbredelse.

Endnu i 1847 finde vi saaledes i Frankrig Antallet af

Masovne med kold og varm Blæst at forholde sig som

445 til 178.

Meningerne bleve dog i Belgien som andetsteds gun-
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stigere for den varme Blæst, da man først havde faaet

rigtig besindet sig efter den første Skræk. I sin egent-

lige „Traité de la fonte" — otte Aar senere — indskræn-

ker Valerius sig til kun at opregne de forskjellige Virk-

ninger af varm Blæst, uden at han længere drister sig

til at fælde nogen afgjørende Dora. Han indrømmer, at

en maadeholden Opvarmning (100 ^ C.) ingen synderlig

Indflydelse har paa Rujernet, men derimod medfører andre

væsenthge Fordele, og han omtaler kun nogle Forsøg

under Anvendelse af temmelig varm Vind (omtrent 270°

C), der havde givet et uheldigt, dog variabelt Resultat.

Striden vårede vistnok ved og hele Kommissioner af Me-

tallurger og Ingeniører bleve endog sammenkaldte for at

afgive sit Votum uden imidlertid at kunne komme til

Enighed*). Lidt efter lidt er dog MistilHden og Frygten

for den varme Blæsts Farhghed endehg forsvundet; trods

den haardnakkede Mod stand har Brugen deraf nu faaet

et saadant Indpds overalt, at Antallet af de Masovne, der

fornærværende drives med kold Blæst, er forsvindende i

Sammenligning med det store Antal Varmvindsovne.

Blæsttemperaturen er dog ialmindelighed lavere end i

England, og undertiden naar den ikke engang V^andets

Kogepunkt. I Belgien, hvor Opvarmning af Blæsten igjen

sædvanligvis finder Sted, gaar man saaledes sjeldnere

længere end til 75— 100 ° C; ligesaa ved flere franske,

svenske og tydske Masovne. Den hyppigst anvendte Tem-

peratur kan siges at ligge mellem 150 og 250 ^ C, nær-

mere maaske det første Tal end det sidste. Med kold

Saameget Yanskc4igtre5 som Forsøg med kold- og varmblæst

Rujern endog paa et og samme Verk af samme Sort Malm,
saaledes f. Ex. afHodgkinson ved Carron i Skotland. have havt

et vekslende Udfald. (Morin, Leçons de Mecan. prat.).
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iUæst (îllor liul't ni' Mliniiulc^lig atmoslærisk Temperatur

drives soin bemerket kuii faa Masoviie, saalodes foruden

vcd de tidligcu'e nannte engelske Verker ogsaa hist og

lier i Frankrig, lUdgien og Tydskland, dels stadigt, naar

det ialmindelighed er af overveiende Fordel, dels kun af

og til, naar det (saaledes f. Ex. ved Kanonstøbning i Sve-

rige og Østerrigo) af særegne (Jrnnde er magtpaaliggende

at sikre sig paa Forha.uid mod eidiver mulig Indflydelse

af den varme Blæst. Tildels forlange Rujern-Konsumen-

terne ogsaa koldblæst Jern blot for derved at betrygge

sig saameget mere mod et overdrevet Brug af varm Vind,

der ellers saa let kan blive Tilfældet, selv om de ind-

rømmc^, at demie brugt med Maade ei skader i nogen

mcrkebg Grad.

Neilsons første Ai)parat var yderlig simp(dt; det be-

stod kun af en kasseformig Indre tning af Jernplader paa

24 Kubikfods Indhold. der laa over en Rist og frembød

for Ilibm (Ml Flade i)aa omtrent 35 [T; Blæsten passerede

ind ved deji ene Ende og fra den audon lige i Blæsepi-

ben, oi)varmet til 100 " G. eller knapt det. Til hver Form

behøvedes et saadant Apparat, der trods sin ufuldkomne

Konstruktion dog straks viste stor Virkning. Det blev

imidlertid snart ødelagt af Ilden og erstattet med et andet

lignende af Støbejcrn; diette blev helt omsluttet af Mur-

verk, Ilden, der virkede paa en Flade af 55 D% blev bedi-e

benyttet og Vindens Temperatur naacde 140 ^ G. Kort

efter konstruerede Neilson et nyt Apparat, der med Hen-

syn til Effekt var langt fordelagtigere end de foregnaende

og hvori Vinden let ophededes til Blyets Smeltepunkt.

Det bestod af en llække Jernror paa 18" Diameter, sam-

menføiede horizontalt ved Muffer og med en Længde af

tilsammen 100 Fod ledede omkring do tre Sider af Ovnen;
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for hver af do to Formor var (lev, fordr-lt paa fern Rister,

en Ildflade pna 240 Kv.-Voi]. I et saadant Apparat var

det, at varm Blæst egentlig første Gang i det Store blev

tilveiebragt. Høsten 182ÎJ. Der viste sig dog snart Mang-

ler ogsaa ved dette; den paa forskjellige Steder ulige Ud-

videlse og Sammentrækning af en saadan nafhrudt Længde

af Kør, bevirket især ved den til forskjellige Tider ujevne

P'yring, foraarsagedc stor Utetlied og Vindtab i Sammen-

føiningerne, idet Kittet faldt ud, og da man prøvede paa

at presse Enderne sterkere sammen, gik Rørene itu.

Tilsidst faldt Neilson paa den saakaldte Rørovn, „east

iron tubular oven." Den bestod af to store Jernrør (10'

lange, 12" i Diameter), der laa borizontalt og parallelt i

fem Fods Afstand fra binanden og som vare forbundne

med en Række (9) mindre, vertikalt staaendc halvcirkel-

formede Rør (4" Diameter), der vare fæstede i tilsvarende

Aabninger i de horizontale Hovedrør. Mellom disse sidste

laa Ildstedet, og det Hele var omsluttet og overhvælvet

af Murverk. Blæsten kom fra Maskinen ind i det ene

Hovedrør, gik dorpaa gjennem de opbedede vertikale Rør

til det andet horizontale og fra dette til Ovnen. Dor an-

vendtes nu tro Former og for hver af disse var dor et

saadant Varmeapparat med 150 D' Ildflade. Blæsten

naaede beri med Lethed en lige saa høi Temperatur som

i det forrige med ikke stort More end det halve Bra3ndsel;

Tabot af Vind blev mindre og Alt gik med større Regel-

mæssighed. Imidlertid indfandt sig ogsaa her Vanskelig-

heder; Forbindelsen mellom de horizontale og vertikale

Rør vilde ikke holde tet i Længden, og de sidste viste

sterk Tilbøieligbed til at springe itu i Krumningerne; des-

uden blev Heden ved uforsigtig Fyring lot for sterk og

bole Apparatet et Par Gange „burnt down." Dot var og-
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saa nheldigt opstillet, nemlig saa nær Ovnen, at Varmen

var yderst generende for Arbeiderne, naar de skulde passe

Formerne.

For at undgaa Ulemperne af for sterk Ophedning og

Rørenes Bristning gjorde man de vertikale Eør høiere og

hævertformige eller med nedad divergerende Ben og Ild-

stedet lagdes udenfor Apparatet; Rørenes Form tildels

oval for at frembyde større Flade for Ilden. Bræk indtraf

dog fremdeles og Utethed fandt Sted om end sjeldnere

end før. Man forsøgte nu at gjøre det ene horizontale

Rør bevægeligt til Siden (paa smaa Ruller), saa at de

vertikale Rørs Ben ved Temperaturveksling kunde flytte

sig uhindret og saaledes Spændingen oventil aftage; en

saadan Bevægelse til Siden gik nu endog op til 2 Tom-

mers Størrelse. Hellerikke dette Arrangement hjalp; af

og til brast endnu Rørene paa Undersiden af Krumnin-

gen, naar de afkjøledes, idet de ikke vare sterke nok til

at trække Hovedrøret tilbage, allerhelst naar Støv eller

andet Rusk hindrede Rullernes Bevægelse. Dette System

blev derfor igjen forladt, og Rørenes Ben gjort endnu lidt

længere og ganske eller meget nær parallele, saa at Krum-

ningen oventil blev aldeles halvcirkelformig; Gjennemsnit-

tet var enten rektangulært eller elliptisk. Denne Form

har senere vist sig at være meget hensigtsmæssig og Ap-

paratet varigt, saameget mere som der ogsaa er sørget

for en jevnere Ophedning.

Efter samme Princip som dette Neilsons sidste Appa^

rat er siden den overveiende Del af de engelske Masovncs

Blæstvarmere konstrueret; rigtignok er der gjort flere

mindre væsentlige Forandringer med Hensyn til Rørenes

Stilling, Dimensioner o. s. v., saaledes som Erfaringen har

lært Tid efter anden. For endnu mere at sikre sig mod
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ethvert Bræk har man i den senere Tid istedetfor sam-

raenhængende Vertikalrør anvendt to Rækker af hgeover-

for hinanden staaende Rør, der saaledes ikke naa sam-

men oventil, men derimod ere delte indvendigt ved en

ikke fuldt til Toppen gaaende Skillevæg, saa at Luften

gaar op og ned i samme Rør.

Dette Slags Varmvindsapparater kaldes gjerne med et

fælles Navn Skotske eller Calder'ske (efter dette Jernverk).

Imidlertid gives der ogsaa i Storbritannien mange Appa-

rater af anderledes Indretning (f. Ex. spiralförmige ved

nogle Verker i Wales o. s. v.), hvorpaa vi dog her ikke

kunne indlade os nærmere. Ophedningen sker enten ved

særegne Ildsteder for Stenkul eller nu mere og mere ved

Hjælp af Gigtgaserne; Blæstens Temperatur er gjerne

mellem 300 og 400 ° C. undertiden endog høiere, men

i Almindelighed dog nærmere det førstanførte Tal.

Medens man ved kontinentale Masovne, naar undta-

ges Belgien, sjeldnere benytter sig af det Calder'ske Ap-

parat, har man der i Regelen holdt sig til den Konstruk-

tion, der først anvendtes ved det i flere Henseender be-

kjendte würtembergske Jernverk Wasseralfingen; det be-

staar af flere Rækker ved Siden af og over hverandre

liggende Rør, hvis Ender vekselvis ere forbundne med

krumme Rørstykker, saa at det Hele udgjør en eneste

sammenhængende Vindledning, der — de krumme Ende-

stykker sædvanhgvis undtagne — omsluttes af Murverk

og fordetmeste ophedes ved Forbrænding af Gigtgaserne.

Dette Apparat har ildce kunnet undergaa saamange For-

andringer som det Calder'ske, men der gives dog ogsaa

heraf enkelte Modifikationer. Wasseralfingerapparatet ud-

merker sig ved Simpelhed og BiUighed, er let at anbringe

og reparere, hvilket forøvrigt sjelden tiltrænges; derimod
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udkræves, naar betydelige Vindmængder skulle opvarmes

sterkt, længere Rørledning, hvorved Friktionen forøges,

eller videre Rør, i hvilke Blæsten mindre godt gjennem-

varmes. Hvor man imidlertid, som ialmindehghed paa

Fastlandet, bruger svagere opvarmet Vind og gjerne og-

saa mindre Mængder deraf end i England, svarer det

overmaade godt til Hensigten. For at opnaa sterkere

Ophedning har man undertiden indrettet sig saa, at Luf-

ten istedetfor at gaa gjennem en enkelt Rørledning maa

gaa gjennem to eller tre særskilte Ledninger med mindre

Gjennemsnit, tildels ogsaa forsynet Rørene indvendigt med

fremspringende Ribber, der frembyde en forøget Berørings-

flade for Blæsten; men i begge Tilfælde øges tillige Kraft-

tabet ved Friktionen.

For at undgaa den ikke saa ringe Friktion i Rørene

ved de almindehge Apparater saavelsom for at opnaa en

høiere Temperatur og bedre benytte den Varmemængde»

der ved hine for en stor Del gaar tabt, har man i den

allersidste Tid forsøgt Regenerationsprincipet ogsaa ved

Blæstopvarmning og virkelig bragt det i Udførelse, ialfald

ved eet tydsk og eet engelsk Verk; ved det sidste (Or-

mesby), hvor der nu har været anvendt et derefter ind-

rettet Apparat i 3V2 Aar, skal man derved have naaet

en Besparelse af V4 Ton Koks pr. Ton Rujern og om-

kring 30 pCt. større Produktion. Blæsten varmes her til

betydelig over Rødglødhede („considerably above redness"),

ved det tilsigtedc tydskc Vork (Friedrich-Wilhelms-Hütte

ved Sicgburg) til mellem 500 og GOO ^ C. Apparatet er

kostbart i Anlægget, og hidtil har man neppe været saa

fri, som det paastaaes, for Ulemper, hvorfor det cndnu

ikke synes at have faaet Meningen for sig; kun sjelden
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vil man vel ogsaa forresten have Brug for eller endog

være tjent med en saa ualmindelig hed Blæst.

Theorien for den varme Blæst er forlængst saa ofte

og saa udførligt behandlet, at vi anse det for overflødigt

at gjentage, hvad derom er sagt; vi ville kun kortelig

omtale dens væsentligste praktiske Følger, dens Indvirk-

ning paa Masovngangen og paa Rujernets Kvalitet.

Den varme Blæst tilfører naturligvis Masovnen saa-

megen Varme, som den selv indehokler og som den saa-

ledes ikke behøver at tage fra Forbrændingsprocessen i

Ovnen; allerede derved bevirkes en Brændselbesparelse,

naar denne Varmemængde — saaledes som i de fleste

Tilfælde — haves for saagodtsom Intet, idet den enten

frembringes ved Affald af Brændsel eller endnu oftere

ved den Gas, hvorfor Masovnen ikke læugere selv har

noget Brug paa anden Maade. En større Besparelse op-

naaes imidlertid ved den større Affinitet, som det varme

Surstof har til Kullene og hvorved en intensere Hede op-

staar i Ovnens nederste Parti. Som Følge heraf kan

man med mindre Kulsætter smelte den samme Ertsmængde

som før eller med samme Kulsæt en større Mængde Be-

skikning. lalmindelighed indretter man sig saa, at man

paa samme Tid formindsker Forholdet af Kul og forøger

Forholdet af Beskikning; visse Grændser kunne ikke over-

skrides, selv om den egentlige Smeltning tillod det, da

der tillige maa sørges for, at der udvikler sig en tilstræk-

kelig Mængde Gasarter for den øvrige endnu vigtigere

Del af Masovnprocessen. Selv om man nu, hvad vistnok

ofte endnu er Tilfældet, ikke forøger Blæstens Mængde i

Forhold til Opvarmningen, enten ved forøget Pression

eller ved større Blæsepiber, og selv om derved saavelsom

ved det forholdsvis mindre Brændselforbrug Sætternes An-

13
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tal i en given Tid aftage endog ikke saa lidt, saaledes

som Erfaringen tydelig viser, — saa vil dog ved Anven-

delsen af varm Blæst den daglige Produktion tiltage.

Grunden hertil ligger simpelthen deri, at der kan paa-

sættes en saameget større Malmmængde for hver Gigtsats,

hvorved Antallets produktionsformindskende Indvirkning

idetmindste bliver tilfulde udjevnet, saa at der i de aller-

fleste Tilfælde erholdes en større Mængde Rujern pr. Dag.

Dette niaa naturligvis i endnu høiere Grad finde Sted,

naar Blæstens Mængde forøges og derved Sætternes Ned-

gang paaskyndes. Og denne større Produktion kan des-

uden opnaaes uden, at man derfor er nødsaget til at

blæse hvidt Rujern, hvilket man ellers oftere (f. Ex. i

Belgien, hvor Blæsten ialmindelighed kun varmes svagt)

har faaet erfare bliver Tilfældet.

De forholdsvis større Mængder af Malm og Tilslag i

hver Gigtsats virke ved sin Nedsynkning afkjølende i Ov-

nens øvre Partier, desto mere jo raskere Ovnen gaar, og

de mindre Kvantiteter af varme Gaser, "der stiger op fra

Smelterummet, have en saameget større varmeoptagende

Masse at afgive sin Varmemængde til i de lavere Dele af

Ovnen, saa at de, om de end fra først af have en høiere

Temperatur end ved Anvendelsen af kold Blæst, dog for-

lade (Jigten med en betydeligt lavere. Ogsaa dette For-

hold medvirker til Besparelse af Brændsel, da det ved

den forøgede Beskikniug bhver muligt at benytte den ved

Forbrændingen i Stellet udviklede Varme bedre; det har

desuden en anden Fordel, idet nemlig derved lettes Til-

godegjørelsen af letsmeltelige, mon vanskehgt reducerl)arc

Ertser, <k'r ellers ere udsattc for at sintre sammen og

forslagges, før de ei'c tilstrækkcligt reduccrcdc. l'.rfaring

har gjentagende vist, at man f. Ex. i Westphalen og Skot-
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land af den letsraeltelige Kuljernsten med köld Blœst van-

skelig kan erholde andet end lividt og meget siliciumhol-

digt Rujern selv med stort Forbriig af Kul, men anvendes

varm Vind og forøvrigt passende Slag, erholdes graat og

meget renere Jern. Varm Blæst har saaledes ogsaa væ-

sentligen muliggjort Tilgodegjørelsen af Fersk- og Piid-

dlingsslagger i^aa Rujern.

Ovngangen bliver endvidere regelmæssigere og let-

tere at styre, mindre udsat for tilfældige Forstyrrelser;

ofte ere nemlig saadanne af den Beskaffenhed, at de sim-

plest kunne afhjælpes ved en forhøiet Temperatur, hvilket

man ved varm Blæst har let i sin Magt, medens der, om

man skal tage Forandringer i Beskikningen tilhjælp, ial-

mindelighed vil medgaa hele Døgn, inden der spores Virk-

ning. Arbeidet i Herden lettes ved den større Flydenhed

af de smeltede Masser, og ogsaa Formerne holde sig kla-

rere og friere for „Næse," ligesom den større Tyndflyden-

hed af Slaggen gjør, at den skiller sig hurtigere og bedre

af med enkelte ellers let tilbageblivende Jernkorn. Selve

Slagdannelsen lettes ogsaa, saa at man tilnød kan mind-

ske adskilligt paa Tilslag eller Flussmidier.

Endelig har den varme Blæst været en væsentlig

Støtte for Anvendelsen af raat eller uforkullet Brændsel;

dette foraarsager — som vi senere nærmere skulle vise —
en sterk Afkjøling i Masovnen og derved i Regelen en

Forstyrrelse i den gode Ovngang; men en saadan Afkjø-

ling modvirkes netop bedst af den ved varm Blæst frem-

bragte intensere Hede i det nederste Parti af Ovnen og

de med en høiere Temperatur fra Formregionen opstigende

Gasarter.

Den ved Anvendelse af varm Blæst bevirkede Bespa-

relse i Brændselforbruget opgives høist forskjeUigt, ligesaa

13*
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Produktionens Forøgelse. De Angivelser, man fineler, ere

hellerikke altid uden Videre til at stole paa, idet andre

Hensyn ogsaa maa tåges med i Betragtningen, hvilket

undertiden endog langtfra har været Tilfældet. Det maa
nemlig erindres, at omtrent paa samme Tid, som varm

Vind kom ibrug, fandt ogsaa andre og det paa Brænd-

selforbruget i høi Grad indvirkende Forbedringer ved

Masovndriften Sted, fornemmelig Forøgelse af Ovnenes Di-

mensioner og Benyttelse af uforkullede Brændmaterialier.

Paa disses Regning skrev man stundom Lidet eller Intet,

hvorimod den varme Blæst tidt fik Æren for Alt. Læg-

ges alene saadanne Data til Grund, der synes at maatte

fortjene fuld Tiltro og ikke at være synderligt paavirkede

af andre Omstændigheder
, kan vel Brændselforbrugets

Formindskelse ialmindehghed sættes til mellem 20 og 30

Procent, forsaavidt almengyldige Grændser i dette Til-

fælde kunne opstilles uden at bhve for vide. Undertiden

har den vistnok været mindre, undertiden ogsaa mere,

men dette Mere har vel hyppigt andre Aarsager. Pro-

duktionens Stigen angives ligesaa ubestemt; snart har der

ingen været, snart har den udgjort indtil GO pCt.. Stort

mere end et Snes Procent kommer dog i Gjennemsnit

neppe paa den varme Blæsts Regning; naar man derfor

ikke saa sjelden ser Angivelser paa femti Procent eller

endnu mere, tør man vel have nogcn Grund til at tvivle

derpaa — andre Aarsager have visseligen da sommetider

været medvirkende. Exemplet fra Clyde-Jernverket, hvor

i den korte Tid rimehgvis ingen betydelig Forandring i

Ovnenes Konstruktion har fundet Sted, synes rigtignok at

tale for, at en saa stor Forøgelse i Produktionen virkelig

kan være muhg. Med Hensyn til begge disse Punkter —
Brændselforbrug og Produktion — kommer det naturligvis
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ogsaa an paa, livor godt man smeltede, før Anvendelsen

af varm Vind indtraadte; det tør hænde, at man samtidig

med denne halvt ubevidst tillige har rettet paa andre For-

holde ved Driften, der saaledes idetheletaget kom til at

stille sig gunstigere.

Især ved engelske og skotske Masovne finder man

paafaldende store Tal for Brændselbesparelse og Produk-

tionsforøgelse, tildels dog ogsaa ved andre. For de før-

stes Vedkommende have Grüner og Lan i sit udførlige og

interessante Skrift „Etat present de la métallurgie du fer

en Angleterre" (S. 227—234) søgt at vise, at Angivelserne

ere altfor fordelagtige for den varme Blæst og at man

kommer det rigtige Forhold nærmest ved omtrentlig ligt

at fordele Besparelsen af Kul paa den varme Blæst, Ovn-

dimensionernes Forøgelse og Brugen af raa Stenkul, Pro-

duktionsforøgelsen derimod paa de to første og Blæsema-

skinernes Forbedring. De nævnte Forfattere gaa dog her

udentvivl vel vidt og vel haardt tilverks mod den varme

Blæst, idet de synes altfor meget at have overseet saa-

danne ikke godt afviselige Kjendsgjerninger som de tid-

ligere nævnte fra Clyde.

At alene F'orandring i en Masovns Konstruktion og

Dimensioner kan bevirke en ganske betydelig Økonomi

med Hensyn til Brændselforbruget og en meget større

Produktion, har man mangfoldige Beviser paa, og vi

komme senere tilbage dertil. Men naar, støttende sig til

saadanne Beviser, enkelte ensidige Praktikere — saaledes

den i flere Henseender bekjendte engelske Jernhyttemand

W. Truran i sit store Verk over „The Iron manufacture

of Great Britain" (1855) — Hgetil den sidste Tid driste

sig til at erklære, at varm Blæst hden eller ingen Fordel

medfører og høist en Fjerdepart af, hvad man ellers an-
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tager, da kan en saaclan Paastaud muligens have sin Be-

føielse ligeoverfor no gle enkelte Tilfælde, men i sin Almin-

delighed er det kun en Ytring, hvis Grundløshed ingen

Belysning behøver. Ligetil den Dag i Dag har man oftere

havt Anledning til at overtyde sig om de store Fordele i

økonomisk Henseende ved at anvende varm Blæst, dels

nemhg naar et Varmeapparat pludselig har trængt til

Reparation, dels naar man forsætligt har ombyttet den

varme Blæst med kold i et særegent Øiemed, saaledes

som oftest f. Ex. er Tilfældet ved Kanonstøbning. Da har

snart en Forøgelse af Kulgigterne med omkring 30 pCt.,

snart en Formindskelse af Malmsætterne med 20—25 pCt.

været nødvendig.

Hvad den varme Blæsts IndÜydelse paa Rujernets

Kvalitet angaar, da har den fordetmeste vist sig at være

en mindre fordelagtig; fornemmelig bliver saaledes, som

mangfoldige Analyser bekræfte, Jernet langt mere silicium-

holdigt, hvorved Støbejernet taber i Styrke og Ferskjernet

bliver vanskeligere og ufordelagtigere at behandle. Dette

gjælder dog i sin fulde Udstrækning kun for meget hed

Blæst, medens en middelmaadig Opvarmning af denne

(100— 150^) ialfald for Trækulmasovnes Vedkommende ikke

synes at have nogen saa merkbar Indflydelse, at man for

den Sags Skyld under almindehge Omstændigheder bør

give Slip paa de uomtvistelige Fordele i andre Henseen-

der. Hvor man vil være muligst sikker paa et godt Ru-

jern, anvender man vistnok, som tidhgere bemerket, kold

eller kun ganske svagt opvarmct Blæst; men paa den

anden Side finde vi ogsaa, at flere Masovne med varm

Vind og endog Koks uafbrudt vedvarende har kunnet

levere et Rujern af samme anerkjendt fortrinhge Beskaf-

fenhed som tidhgere. Under almindehge Omstændigheder
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kan det dog ikke negtes, at Indvirkningen af varm Blæst

er mere eller mindre følelig; i England, livor den maaske

har vist sig sterkest, gjør man saaledes en væsentlig For-

skjel mellem „cold blast" og det sædvanlige „hot blast

pig iron," og det første betales altid høiere (gjennemsnit-

hg 10— 15 sh. pr. Ton, samme Materialier forudsat). Det

maa imidlertid erindres, at ligesom der i Begyndeisen blev

den varme Blæst for stor Ros tildel, saaledes har man

senere tillagt den saadanne skadelige Følger, hvori den

kun indirekte er Skyld. Man tog saaledes oftere intet

Hensyn til, at Blæseraaskinens Gang maatte afpasses efter

de nye Forholde eller, om man indsaa det, skortede det

paa Midler dertil; Luftens Mængde kom til at staa i

Misforhold til Kulmængden og der indtraadte idetheletaget

en mindre gar Ovngang. Heri ligger ialfald for en Del

ogsaa Grunden til den saa høist forskjellige Dom, man

fældte over den varme Blæst ved forskjelHge Verker, der

ellers arbeidede under temmelig Hge Forholde. Dernæst

indrettedes hellerikke altid Tilslaget saaledes, som Kisel-

syrens ved den varme Blæst forøgede Tilbøiehghed til

Reduktion krævede det. At selv ved kold Vind Beskik-

ningens kemiske Sammensætning har en tydelig Indvirk-

ning paa Rujernets Siliciumgehalt, er Noget, hvorpaa man

forlængst var blevet opmerksom; Karsten omtaler f. Ex.

allerede 1827 (Eisenhüttenkunde, 2 Aufl. 3 Th. S. 242)

meget slaaende Beviser herpaa fra Forsøg, som han lod

anstille i den Hensigt. For varm Vind, hvor Saadant

endnu mere vil finde Sted, har i den senere Tid blandt

Andre Janoyer gjort lignende Undersøgelser ved det franske

Jernverk FHorme (Bull. de la soc. pour Find. min. T. I.

livr. 2) over Beskikningens Indflydelse paa Rujernets Fast-

hed og da fornemmelig paa dets Siliciumgehalt. Denne
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Hyttes Jern, der ellers var meget godt, var en Tid blevet

temmelig skjørt; Analyser gave 3 pCt. Silicium, (en anden

Gang endog fra 7—9 pCt.), og forøvrigt kun ubetydelige

Mængder af andre Stoffe. Kalktilsætningen blev nu forø-

get; Rujernet blev fastere og holdt kun l,80pCt. Si. Ved

endnu større Kalktilsætning blev Jernet overmaade fast

og viste nu knapt Spor af Silicium. I sidste Tilfælde,

hvor dog Slaggen blev mere basisk end nødvendigt, steg

Koksforbruget med 6—8 pCt., medens det ved en noget

mindre Kalkgehalt i Beskikningen blev næsten uforandret,

nemlig 135—137 Kgr. pr. 100 Kgr. Rujern. Forsøg i

samme Retning i Khinlandene og i Skotland have ligeledes

godtgjort, at Beskikningens Beskaffenhed ofte er Aarsag

i, hvad den varme Blæst har faaet Skylden for, og at

man ikke altid har Ret til at sige, at varm Blæst ubetin-

get maa virke skadeligt paa Rujernets Godhed; ved pas-

sende Valg af Midler, især ved en passende Kalkgehalt

kan man endog i meget høi Grad ophæve en saadan Ind-

virkning, og de mangengang kun lidet større Udgifter til

Brændsel og Kalk kunne blive for Intet at regne mod de

derved vundne Fordele. Saadanne og muligens ogsaa

andre Misgreb have saaledes udeutvivl medvirket mest til

at fremkalde den især tidligere sterke Frygt for varmblæst

Rujern; dertil kommer ogsaa, at man endog fremdeles paa

enkelte Verker nærer en saa fast Forudvished om, at det

med varm Vind alligevel aldrig kan nytte at tænke paa

et ordentligt Rujern, at man netop af denne Grund har

været ligegyldig med Beskaffenheden af, hvad man har

sat paa Ovnen; vi erindre her kun om den hensynsløse

Tilsætning i England af selv de ureneste Puddlingsslagger,

ligeoverfor hvilken netop det anførte Ræsonnement har

været gjort gjeldende.
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Med Hensyn til det varmblæste Rujerns Svovlgchalt

er Meningerne endnu delte; det kan dog ialmindelighed

2")aastaaes, at denne snarere er mindre end større i Sam-

menligning med det koldblæste Jerns og at varm Vind

saaledes i Regelen virker gavnligt. Den modsatte Erfa-

ring har undertiden vistnok ogsaa anden Grund.

Ligesaa vaklende ere endnu Anskuelserne med Hen-

syn til Fosforet. Ældre Analyser af Harzer Rujern (Pogg.

Ann. Bd. 55, 1842, S. 485) vise dels ingen Forøgelse af

Fosforgehalten ved varmBlæst, dels en saadan af 0,46 pCt..

Wrightson har i 1849 (Chemical Gazette, p. 478) under-

søgt Rujern af Staffordshire-Malme og fundet Mængden

af Fosfor at være i varmblæst Rujern 0,51 0,55 0,50 0,71

0,54 0,07 0,40 pCt. og i koldblæst Rujern 0,47 0,41 0,31

0,20 0,21 0,03 0,36 pCt., hvorefter den varme Blæst bestemt

skulde forøge Fosforgehalten, om end tildels i saa ringe

Grad (0,04 pCt.), at Forskjellen ogsaa let kan hgge i Aua-

lysernes Feil, da Bestenimelsen af saa smaa Mængder

Fosfor medfører nogen Vanskelighed. Senere have Price

og Nicholson i Jern fra Aberdare i Wales fundet (Pract.

Median. Mag Jan. 1856) ved kold Blæst 0,81 0,62 0,68

0,63 pCt. Fosfor og ved varm Blæst 0,74 0,68 0,71 0,58 pCt.

Fosfor. Fordelen er da her snart paa den ene, snart paa

den anden Side, og i ethvert Fald er Forskjellen ikke

større end, at den meget let kan komme af en ringe Va-

riation i Ertsens Fosforgehalt eller fra Unøiagtigheder ved

selve Analyserne. Slaggerne viste i begge Tilfælde knapt

Spor af Fosforsyre. Nylig har igjen Abel ved Undersø-

gelser ligeledes af engelsk Rujern (Chem. News, 1862, No.

144) fundet, at dettes Fosforgehalt stiger ved høi Tem-

peratur i Smelterummet og især ved varm Blæst, men

Forskjellen var dog hellerikke her i de fleste Tilfælde
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saa stor. Analyser i Percy's „Iron and Steel" give atter

et usikkert Resultat.

lalniindeliglied lader det derfor til at være temmelig

ligegyldigt for Fosforets Vedkommende, enten man anven-

der kold eller varm Vind, Erfaring synes endog underti-

den (saaledes fra Schlesien) at bekræfte den alt af Kar-

sten udtalte Formodning, at varm Blæst ved at forøge

Siliciumgehalten meddeler fosforholdigt Rujern en større

Fasthed, rigtignok inden visse Grændser og kun for det

Fald, at Jernet skal anvendes til Støbegods.

3. Benyttelse af Gigtgaserne.

Synet af al den brændende Gas, der gik bort fra en-

hver Skaktovns og især en Masovns Gigt, maatte uvil-

kaarhgen og end mere ved Brændselprisernes Stigen lede

Tanken hen paa Muligheden af at kunne benytte dem til

noget Bedre end blot til Belysning om Natten. Forsøg i

denne Retning ere derfor hellerikke saa nye; allerede

omkring Aar 1800 prøvede man i England paa at ophede

Dampkjedler ved at stille dem over Kupelovne, men det

vilde af letbegribelige Grunde paa denne Maade ikke lyk-

kes at opnaa nogen merkelig Fordel.

Det tidligste egenthg praktiske Forsøg hidrører fra

Franskmanden Aubertot, der i x\arene 1809—10 søgte at

benytte Flammen fra Jernverket Vierzon's Masovngigter.

Det følgende Aar erholdt han Patent derpaa, idet han

dog kun forbeholdt sig selv den Anvendelse af Gigtflam-

men, som han tænkte sig muhg ved Brændingcn af Ce-

mentstaal, og uegennyttig overlod ethvert andet Brug

deraf til Hvemsomhelst. Aubertot indrettede et Apparat

for Staalcementationcn lige ved Gigtkrandsen; om, hvor-

vidt imidlertid dette i Længdcn blev benyttet, have vi in-
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gen Oplysning kunnet finde; Ideen er forøvrigt i en hen-

sigtsmæssigere Form efter 45 Aars Forløb heldigen reali-

seret af et tydsk Jernverk. Ligeledes opførte han ved

Siden af Gigtaahningen en Ovn til Röstning af Malme og

Brænding af Kalksten; Gasen overlodes til sin egen fri-

viUige Forbræuding og lededes kun ved Draget gjennom

Ovnens høie Esse ind i denne. En saadan Röstning blev

ialfald for en Tid ogsaa indført paa nærhggende Verker.

Under disse første Experimenter indsaa man dog

snart, at en stor Del af Masovngasen undgik Forbræn-

dingen, naar man blot overlod denne til sig selv, idet den

da kun blev overfladisk, medens det indre Parti gik ube-

nyttet bort. Allerede samme Aar, som Aubertot's Patent

bærer, havde Curaudau givet Sagen et kraftigt Stød frem-

ad, idet han overbeviste sig om, at man ved at sørge for

en tilstrækkelig Blanding af Gasen med Luft kunde frem-

bringe en langt liøiere Temperatur og større Varmemængde

end blot ved at benytte den sædvanlige Gigtflamme; han

ledede Gasen ind i en Flammeovn og, naar denne derved

er blevet gjennemvarm, førte han en Luftstrøm ind i Gas-

blandingen, hvorved der udviklede sig en „ganske over-

raskende" Hede.

Da man var paa det Rene hermed, søgte man paa

forskjellige Sæt at forbedre Ideen. Hvad man skjønte,

det fornemmelig kom an paa, var at hindre Gasen saa-

meget som muligt fra af sig selv at forbrænde eller blande

sig med Luften. Først indskrænkede man sig til at an-

vende Gasen i Niveau med selve Gigten ved hurtigt at

lede den ind i de Apparater, hvor den skulde virke op-

varmende; men herved var det dog umuligt at undgaa,

at en stor Del gik tabt, og selv om man opnaaede ad-

skilHg Fordel paa denne Maade, saa var dog en saadan
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Inclretning ogsaa forbundet med andre Ulemper. Rummet

omkring Gigten er nemlig som oftest for lidet til at kunne

tillade nogen bekvem Opstilling af forskjellige Apparater

og dernæst bliver ogsaa — enten man vil benytte Gasen

til Frembringelse af Damp eller Opvarmning af Blæsten

— Afstanden fra Gigtkrandsen til Maskinerne eller For-

merne saa stor, at en Afkjøling kun med stor Vanskelig-

hed kan forhindres; hvor man endelig vil anvende Gasen

til Brænding af Malm eller Kalk, tiltrænges ogsaa Plads

for en paafølgende mekanisk Behandling af disse Sager,

der derfor et Par Gange niaatte løftes op til Gigtens

Niveau. Det stod derfor tilbage at stelle sig saa, at man

ogsaa kunde benytte Gasen i et lavere Niveau og helst

saa lavt som nede ved Hyttegulvet. Ogsaa dette blev da

heldigen iverksat,

I Aaret 1830 föreslog Victor Sire, at opfange en Del

af Masovngaserne dybt under Gigten, endog saa langt

nede som under Kulsækkens Høide, og her anvende den

til Stangjernpuddling, idet han paa to af Masovnens Sider

vikle indrette Flammeovne (Ann. d. Min. 1842, T. II.

Planch. IX); han erholdt et Patent herpaii, men da han

ei kunde drive Sagen igjennem, tabte han Retten til dette.

Saafremt Planen, som det berettes, et Par Aar senere

virkelig har været udført paa to Jernverker i Depart.

Bas-Rhin og Mosel, har dette efter al Rimelighed kun

været forbigaaende og mislykkede Forsøg, som neppe

nogen Masovns Drift længe vikle taale, ialfald ikke uden

betydelig Modifikation i den oprindelige Plan.

Et af de første og i sine Følger det vigtigste Forsøg

l)aa at gjøre sig Nytte af den brændbare Gas og ikke

blot af Gigtflammen er det, der udførtes af Bcrgraad

Faber du Faur paa det tidligere nævnte Jernverk Wasser-
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alfingen i Wurtemberg; det var i Aaret 1837. Hensigten

var ogsaa her nærmest at bruge Gasen til Piiddlingspro-

cessen. Da Gasen allerøverst ved Gigten indehokler mere

Kulsyre og ialmindelighed ogsaa mere Vanddamp, søgte

han at udtage den i et større Dyb, hvor den indeholder

mere brændbare Bestanddele; men herved kan man let

komme til at gaa videre end selve Masovnprocessen til-

lader det, og de første Forsøg havde saaledes mange

Vanskeligheder at kjæmpe med. F. du Faur blev staaende

ved et Dyb af omtrent 7io ^^ ^^^^ Ovnhøiden; Gasen op-

samledes gjennem flere Aabninger, der vare anbragte i

det indre Murverk og som stode i Forbindelse med hver-

andre ved en rundt i Muren lobende Kanal, hvorfra Gasen

gjennem et Rør lededes hen til Ildstedet, hvor den skulde

benyttes. Under sin Opstigning langs Ovnvæggene strøm-

mer Gasen nemlig for en stor Del ind i Aabningerne, da

den der har en mindre Modstand at overvinde end ved

at gaa op gjennem den tilbageværende, tetliggende Beskik-

ningssøile. Denne saakaldte Wasseralfinger-Opfangnings-

methode er endnu meget almindelig; vistnok er den i Ti-

dens Løb noget modificeret, men i det Væsentlige dog

bleven uforandret. Man anvender dels flere Aabninger,

dels — som i Sverige — kun en eneste større eller, hvor

man bruger Gasen til forskjellige Ting, en Aabning for

hver Gasafledning, men da gjerne i forskjelhge Dyb og

fordelte rundt Ovnens Periferi. At anvende flere mindre

Aabninger i samme Niveau synes at være det hensigts-

mæssigste, da derved Gasen strømmer jevnere gjennem

Beskikningen, hvorimod den ved en større Aabning let

faar et skadehgt Drag til Siden. I Sverige, hvor som

sagt denne Methode er den ene brugelige, har man dog



206 Eik. F. Stalsberg.

ingen ulemper følt deraf, ligesaalidt som ved at anbringe

flere større i forskjellige Høider.

Dybden, hvori Gasen kan oj^fanges uden nogen egent-

lig Skade for Masovngangen, er — som Erfaring har

lært — meget forskjelHg. Medens man fleresteds (saale-

des ogsaa i Sverige) har kunnet gaa saa langt ned som

til 14—16 Fod under Gigten uden at spore den ringeste

ufordelagtige Indvirkning paa Processerne i Masovnens

øvre Del, saa har en saadan andre Steder givet sig til-

kjende allerede, naar Gasen er blevet opsamlet i en gan-

ske ringe Dybde; det afhænger af Ovnens Form, Beskik-

ningens Beskaffenhed , Vindmængden — kort sagt den

hele Ovngang. Derfor mislykkedes ogsaa i Begyndeisen

saa mangt et Forsøg, fordi man troede, at det Forhold,

der passede for en Ovn, ogsaa maatte kunne overføres

paa en anden; man kom derved i Kolhsion med Mas-

ovnens Gang, der dog i ethvert Fald er og maa være det

Væsentlige, hvorfor andre Hensyn maa vige.

Det Held, der kronede du Faur's Forsøg (om han

end maatte afstaa fra den Anvendelse af Gigtgaserne, han

nærmest havde til Hensigt), vakte almindelig Opmerksom-

hed saavel over Tydskland som andre Lande, fornemme-

lig i Frankrig. Det vårede ikke længe, inden Gigtgaserne

overalt paa det europæiske Fastland anvendtes til for-

skjellige Øiemcd. Kun i England skjænkede man Sagen

liden eller ingen Opmerksomhcd før i 1845, da man an-

stillede Forsøg ved nogle Anthracitmasovne i Wales, hvor

man lod Gasen, der opfangedes kun tre Fod under Gig-

ten, uantændt strømme gjennem et Vindvarmningsapparat,

til hvilket den saaledes kun afgav sin egen, rigtignok

usædvanligt høie Varme (950'^ C); senere har dog ogsaa

Gasbenyttelsen paa almindelig Maade fandet Udbredelse
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over Storbritannien paa et Par Distrikter nær, hvor den

endnu er en Sjeldenlied.

Wasseralfingcrmcthoden har den Fordel, at den er

meget simpel og giver en med Hensyn til Varmeeffekten

meget god Gas. Selv om man imidlertid opfanger Gasen

taalelig høit oppe eller gjennem et større Antal, rundt

om Ovnperiferien ligeligt fordelte, Aabninger, saa vil der

dog ofte opstaa sterkere Gasstrømninger gjennem Beskik-

ningen lige under og i Nærheden af disse Aabninger, lige-

sora idethele Midtpartiet af Beskikningssøilen, hvor gjerne

de fleste Malmstykker samle sig og hvor sterkest Reduk-

tion saaledes tiltrænges, vil blive mindst paavirket af

Gasen. Der indtraadte ogsaa paa flere Hytter Forstyr-

relser i Ovngangen; lagde man Gasaabningerne høiere op,

blev Modtrykket mod Gasen mindre og formeget af den

gik op gjennem Gigten. Man begyndte derfor inden

ganske kort Tid at se sig om efter andre Maader at op-

fange Gasen paa, nemhg saa høit oppe, at ingen saadan

ujevn Indvirkning paa Ertsen skulde finde Sted; man

synes endog at have været ifærd med Forsøg hermed i

Frankrig paa samme Tid som du Faur experimenteredc

ved Wasseralfingen.

Den simpleste Forandring bestod deri, at der i Gig-

ten nedhængtes en Cyliudor af Jernplader eller tyndt Ru-

jern og af noget mindre Diameter end Gigtens, saa at

der mellem Cylinderens ydre Flade og Ovnvæggen blev

et aabent 8—10" bredt ringformigt Rum, der oventil luk-

kedes med et tetsluttende Laag. Naar nu Paasætningen

sker indvendig i Cylinderen, der rækker flere (4—7) Fod

ned i Ovnen, og der i den stadigt er en Ophobning af

Beskikningsmaterialet, dannes derved etslags Modtryk mod

Gasen, der søger den letteste Vei rundt om Cylinderen.
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Denne Indretning, der først blev anvendt af Thomas og

Laurent ved Creusot i 1839, er senere meget ofte blevet

benyttet; den er simpel og tillige let at anbringe, opsam-

ler temmelig meget Gas med et Tryk stort nok til at

drive den frem ned til Hyttesaalen, og den er, naar den

maaske til Overflod forsynes med en Sikkerhedsventil, be-

tryggende mod Explosioner. I Ovne med ikke for stor

Gigtaabning har den i Regelen vist sig meget hensigts-

niæssig, da Ovngangen i saa Fald ingen synderlig For-

styrrelse lider; for Ovne med meget vid Gigt medfører

den imidlertid en hgnende Ulempe som den oprindehge

Wasseralfingermethode, idet den nemlig da trækker Gasen

allerede i et større Dyb fremdeles sterkt ud til Siderne

og lader Midten af Beskikningen mere eller mindre iipaa-

virket af denne. Man har forsøgt at raade Bod herpaa,

f. Ex. ved at fæste under Cylinderens nedre Rand et Jern-

kors, hvis Arme have i Gjennemsnit Formen af et omvendt

V, saavel som paa anden Maade, — dog som det synes

uden væsenthg Nytte.

For ganske at forebygge enhver forstyrrende Indvirk-

ning af Gasafledningen paa Masovndriften prøvede man

ligesaa tidligt paa at benytte Gasen først, efteråt den har

passeret op gjennem hele Beskikningen; dette forudsættcr

da selvfølgelig, at Gigten fuldstændig lukkes. Saadanne

Forsøg finde vi først udførte i Frankrig ved Niederbronn

(Dept. Bas-Rhin) af Robin 1838 og ved Rustrel (Dept.

Vaucluse) af Taylor i 1840. De gave vistnok i Henseende

til selve Gasen gode Resultater, men Paasætningen var i

Begyndelscn ved den da anvendte Lukningsmaade besvær-

lig; man var ogsaa udsat for Explosioner derved, at un-

der den nogen Tid varende Paasætuing Luften fik Anled-

ning til at blande sig med Gasen, dor antændtes fortidligt.
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Senere indrettedes imidlertid Lukningsapparaterne saale-

des, at de paa en meget bekvem og hurtig Maade tillade

Paasætningen. En af de især i England benyttede Kon-

struktioner af dette Slags er den af Parry (1850) angivne

„cup and cone." I Gigten indhænges en faststaaende,

omvendt og nedentil afstumpet Kegle af Jernblik, hvis

øvre Rand svarer til Gigtens Omkreds, medens den nedre

lukkes af en anden hel Kegle, der vender Spidsen op og

er ophængt i en med Modvegter forsynet Kjede. Beskik-

ningen lægges færdig i den øverste Kegle, og naar nu den

nederste sænkes, ruller Malm eller Kul over dennes Yder-

flade ned i Ovnen, hvorpaa den bevægelige Kegle igjen

lukker Aabningen; Gasen ledes væk gjennem et Ptør straks

under Gigtranden. Denne Indretning, hvori senere er fö-

retaget nogle mindre Forandringer, paasætter tillige tem-

mehg jevnt og lader de større Stykker gjerne falde ind

mod Midten af Ovnen, hvorved Gasens Opstigning i det

Indre af Beskikningen lettes. Især er Methoden fordel-

agtig for Ovne med middelsvide Gigter, hvorimod den har

vist sig mindre passende ved Ovne med trange saavel som

med meget vide Gigter; ved de første skal den lede Gasen

for sterkt til Midten af Ovnen, ved de sidste formeget til

Siderne. Gasstrømningen antages — ialfald for trangere

Gigters Vedkommende — ellers modsat, og naar man paa

engelske Verker hyppigt har gjort den anførte lagttagelse

og gjentagende fremsætter den som en almindelig Paa-

stand (f. Ex. i „Proceedings of the South Wales Institute

of Engineers, Vol. I, Merthyr Tydvil 1858"), saa kan dette

kun forklares af Forholdene ved Paasætningen, der ved

denne Methode vanskeHgt kan faaes til at passe for andre

Ovne end med visse Gigtdimensioner, idet ellers Fordelin-

14



210 Eik. F. Stalsberg.

gen af Beskikningsmaterialet ikke længere foregaar regel-

mæssigt nok for Gastrømningens Vedkommende.

Da nu de engelske Masovne ofte have en ganske be-

tydelig Gigtaabning, blev man undertiden nødt til igjen at

sløife Parry's Aj^parat. Gasfang med lukket Gigt for-

voldte desuden fleresteds Vanskeligheder af en anden Art;

det viste sig nemlig, at man ved Anvendelsen af saadanne

ei kunde faa Ovnene til at levere graat Rujern, men kun

hvidt. Dette indtraf fortvæk hver Gang Gigten blev luk-

ket. Cyhndergasfanget medførte ogsaa tidt en uregelmæs-

sig Ovngang; snart strømmede Gasen for sterkt ud mod

Siderue, snart maatte man med en sterkt trækkende Esse

hjælpe paa Gasafledningen, hvis der skulde blive Gas nok.

Efter forgjeves at have søgt at raade Bod paa disse Ulem-

per ved Benyttelsen af Gigtgaserne, opgav man denne

endog ganske en Tid paa flere Verker, hvor nødigt man

end skred til en saadan Handling. Saa forsøgte man sig

igjen ved blot i Midten af Gigten at nedhænge et vidt

klokkeformigt Rør, der naaede et Stykke ned i Beskiknin-

gen, og hvorfra da Gasen lededes videre. Fik man end

derved mindre Gas, saa vandt man dog, at ingen ludfly-

delse af Gasafledningen merkedes hverken paa Masovnens

Gang ialraindelighed eller paa Rujernets Godhed. Denne

(Darby's) Methode er nu i England meget almindelig ved

Siden af Parry's eller blot Cyhndergasfanget.

At hvidt Rujern forøvrigt kan følge alene af Gigtens

Lukning, har man ogsaa andetsteds (Østerrig) havt Anled-

ning til at erfare; det kan dog vel neppe have sin Grund

i Andet, end at Blæstens Pression ei er bleven tilstrekke-

lig forøget, maaske ogsaa i, at der kun er anvendt aabne

Former, ved hvilke Vindtabet under det større Modtryk i

Ovnen er blevet for stort. Derved kan vel „en mindre
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livlig Forbrænding, altsaa en lavere Temperatur i Smelte-

rummet" blive foraarsaget. Steinheil, Exter og Heintz

have jo tvertimod vist, at Varmeintensiteten netop maa

forøges, naar Forbrændingen foregaar under et Tryk, større

end Atmosfærens. (Polyt. Centralbl. 1855).

I Frankrig bruger man hyppigt uden Ulempe flere

Slags lukkede Gasfang ogsaa ved vide Gigter, deriblandt

Coingt's. Beskikningen paasættes langs Omkredsen af

Gigten gjennem en ellers lukket ringförmig Tragt, hvori

passer et hgeledes ringformigt Laag med kileformet Gjen-

nemsnit (Spidsen op). Beskikningen fyldes i Tragten oven-

paa Laaget, og naar dette løftes op ved en Vegtstang,

triller den ned i Ovnen; Gasen strømmer væk gjennem et

i Midten af Gigten værende 0,80—1,00 Met. vidt Rør, der

rækker lidt ned i Beskikningen. (Ann. d. Min. 5 ser. T.

X). — Se forøvrigt Ann. d. Min. 6 sér. T. VII; Bull de

Tind. min. T. IX; B. u. h. Z. 1864 og 65.

I Tydskland — hvor Anvendelsen af lukket Gigt bliver

almindeligere — saavelsom udenfor samme lader dog et lig-

nende Apparat af Langen, ved hvilket imidlertid Gasindtaget

foregaar først helt ovenfor Beskikningens Overflade, til at

skulle vinde den største Anerkj endelse. (Dingl. J. Bd. 165;

Zeitschr. d. Ver. deut. Ing. Bd. VI; Ann. d. Min. 6 sér. T. VII).

Ved Gasfangenes Indretning har man ellers i den sidste

Tid foreslaaet mangfoldige Forbedringer. Undertiden er

vundet Noget ved en mekanisk Rensning af Gasen fra fint

kul- og zinkholdigt Støv saavelsom andre Substantser, der

efter nogen Tids Forløb tilstoppe Ledningen eller afsætte

sig ved Forbrændingen. Bestræbelserne have dog mest

gaaet ud paa Tilveiebringelsen af fuldstændigt lukkede

og for Paasætningen bekvemme Gasfang, da derved

paa een Gang ialmindelighed opnaaes en større Mængde
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Gas og mindre Forstyrrelse i Masovnprocessen, og de

Mangler, liyoraf saadanne endnu lide, ville udentvivl blive

afhjulpne saaledes, som de enkelte Tilfælde kræve det.

Om det Rigtige og Fordelagtige i at benytte Masovn-
gasene som Brændmaterial, have Anskuelserne lige til den

Dag idag staaet stik mod hverandre;*) Antallet af de Hytte-

mænd, der endnu ikke ville vide Noget af et saadant

Brug, er dog nu reduceret til et forsvindende Hdet. At

der virkelig er endog betydelig Fordel forbundet dermed,

har man nu ialmindelighed forlængst indseet. Det er

vistnok vanskeligt at værdsætte denne Fordel i nogenlunde

almindelige Tal, men man faar et ligesaa godtBegreb om

Sagen, naar man blot holder sig til Resultatet af theore-

tiske Beregninger. Playfair og Bunsen have saaledes

fun det, at af en Stenkulmasovn indtil 80 pCt. af det paa-

satte Brændsel gik bort som for en stor Del brændbare

Gasarter; Bunsen beregnede, at ved Trækulmasovnen ved

Veckerhagen 49,50 pCt. af Brændmaterialet paa denne

Maade ikke kom til Benyttelse, hvortil endnu maa lægges,

at Gaserne forlade Ovnen med en vis høiere Temperatur,

der saaledes ogsaa berøves Ovnen og maaske endog sva-

rer til 25 pCt. af Brændselet, saa at ialt omkring tre

Fjerdedele af dette ikke komme selve Masovnprocessen

ligefrem tilgode. Ebelmen, der i dette Øiemed har under-

søgt Forholdet ved flere Masovne, fandt f, Ex. ved en

Trækulovn ved Clerval, at der af de paasatte Kul i et

Minut udvikledes en Varmemængde af 14,216 V. E., medens

den i samme Tid bortgaaende Gigtgas ved sin Forbræn-

ding kunde udvikle 8,850 V. E.; man kunde altsaa med

Gasen opnaa samme Varmemængde som med 62 pCt. af

de anvendte Kul. Disse og andre lignende Resultater ere

*) Især i England og Belgien.
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for slaaende til, at Sagen saaledes betragtet kan blive

omtvistet, og Erfaringen har stadfæstet dem. Men det

gik Masovngaserne, som det gik den varme Blæst og som

det er gaaet saagodtsom enhver Forandring eller ny

Procès i Jernets Metallurgie, — paa den ene Side de

mest sangvinske Forhaabninger, paa den anden Ligegyl-

dighed. Mistro og Skuffelse, og det gik dem saa, fordi

de ogsaa i en anden Henseende maatte friste den fælles

Skjæbne, at af Brug blev der Misbrug. Man forlangte

Mere af Masovnen, end den paa nogen mulig Maade

kunde yde; hvad man endelig indsaa, den uden Skade

kunde præstere, tog man ved hensynsløse Midler. Deraf

de mange mislykkede Forsøg, som ogsaa Gigtgasernes Hi-

storie har at opvise; deraf de høist forskjellige Erfaringer,

man har gjort angaaende Følgerne af at benytte dem.

Det var Faber du Faur's oprindelige Hensigt at ud-

føre Puddlingsprocessen ved Gigtgaser, og dette lykkedes

ham ogsaa en Tid. Saavel Raffinationen af Rujernet som

selve Puddlingen og den paafølgende Sveisning udførtes

med kun en liden Del af den Gas, der stod, til Raadighed.

Afgangen af Jern var snarere mindre end større og det

erholdte Stangjern i enhver Henseende godt. Rygtet om

du Faur's Held gik snart Europa rundt og Forsøg anstil-

ledes i de fleste jerntilvirkende Lande (Bergwerksfreund

Bd. 4. 1842, S. 381). I Begyndeisen var man ligeledes

her i Regelen vel tilfreds med Udfaldet, men Begeistrin-

gen vårede ikke længe, og her og der begyndte man at

tvivle sterkt paa Fordelene ved en saadan Puddling. Det

viste sig nemlig, at det var nødvendigt for Opnaaelsen af

en saa jevn og høi Temperatur som Puddlingsprocessen

fordrer det, at opfange Gasen i et Dyb under Gigten,

hvorved Masovnens Gang blev altfor meget forstyrret til,

^^^
>0S /v.
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at den ialmiiideliglied kunde taale det, om der end ved

en enkelt Ovn paa Grund af flere begunstigende, maaske

tilfældige, Omstændigheder ikke merkedes nogen særdeles

Ulempe deraf. Endnu inden nogle faa Aar vare gaaede

hen, havde man paa de fleste Steder igjen opgivet Brugen

af Gigtgaser ved Stangjeruprocessen, og fornærværende

er den ganske forladt*).

Mislykkedes end imidlertid disse Forsøg, saa bleve

de dog langtfra uden Følger. Der var nok af andre Ting,

hvortil Gigtgaserne med større Fordel kunde benyttes,

Processer nemlig ved hvilke kun tiltrænges en lavere Tem-

peratur og hvor en liden Uregelmæssighed i Gasernes

Mængde eller kemiske Sammensætning kun er af under-

ordnet Betydning. F. du Faurs Forsøg medvirkede des-

uden uden Tvivl endog i høi Grad til en hurtig Løsning

af det paa samme Tid opstaaede Spørgsmaal om Brugen af

gasformigt Brændsel istedetfor fast ved Flammeovnsprocesser.

Ved at indskrænke Gigtgasernes Anvendelse til Erts-

rostning, Ophedning af Varmvindsapparater ogDampkjed-

ler. Tørring af Ved eller Torv, Brænding af Kalk o. s. v.

har man ved Siden af en uforstyrret Masovngang vundet

betydelige økonomiske Fordele. Furiet angiver saaledes

(Avenir de la met. p. 9), at en Trækulovn med omtrent

100 Centners daglig Produktion leverer Gas nok til der-

med at frembringe 10 Hestes Dampkraft for Blæsemaski-

ncn, hvorved efter en Stenkulpris af 3 fres. pr. 100 Kgr.

spares mindst 3 pCt. af det udbragte Rujerns Værdi.

Ved flere engelske Verker har ligeledes Dampkjedelfyrnig

for Blæsemaskinerne med Gigtgaser formindsket Omkost-

*) Vod Cwm Celyn i Wales har man for faa Aar siden gjenoptaofet

Forsøgcne med Puddling ved Iljælp af Gigtgaser, menUdfaldet

var ogsaa deimcgang „not a complete success."
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niiigenie for hver Ton Rujern med 1— IV2 sh.; der gives

i Wales Jernverker, hvor Anvendelsen af Gigtgaserne til

Ophedning af Varmeapi^araterne for Blæsten og Damp-

kjedlerne erstatter indtil 100 Tons Stenkul pr. Døgn.

Næsten overalt, hvor Gaserne anvendes til dette Brug,

er ogsaa Masovngangen blevet regelmæssigere og deu

dagHge Produktion (indtil 10 pCt.) større, rimehgvis en

Følge af et større og stadigere, af Fyrbødernes Skjødes-

løshed uafhængigt Damj^tryk og saaledes ogsaa en regel-

mæssigere, rigeligere og tilhge jevnere varm Blæst. Ud-

gifterne til Fyrbøderløn og Reparationer, der ikke ere

medregnede i ovenanførte Tal, blive ogsaa formindskede

ved Gasfyringen. Endnu mere spares naturligvis, naar,

som oftere er Tilfældet, Gasen er tilstrækkelig baade til

de anførte Brug og til Ertsrostning eller Andet. Det er da

ikke saa uforklarligt, naar man af og til finder opgivet Ber

sparelser i Pengebeløb, der ved første Øiekast kunne synes

betænkeligt store.

Uforklarligt er det derimod, at der endnu gives Jern-

hyttemænd, som mene, at enhver Afledning af en Masovns

Gaser er skadelig eller ialfald ingen Fordel medfører, —
som paastaa, hvad det rigtignok er lettere at sige end

gjøre, at den eneste rationelle Maade at opnaa Brændsel-

besparelse paa i en Masovn er at indrette Ovnen og Be-

skikningen saaledes, at hverken overflødig Hede eller

brændbare Produkter udvikle sig (W. Truran, The Iron

Manufacture of Great Britain), — som endelig i Praxis

haardnakket afholde sig fra ethvert Brug af Gasen, om

de selv end ikke ere komne saavidt, at deres Masovne

ingen overflødige Produkter have at afse. Saadanne fin-

dès endnu enkeltvis i andre Lande, og Storbritannien har

endog to store Distrikter at opvise, hvor Anvendelse af
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Gïgtgaserne kun undtagelsesvis fineler Sted, nemlig Staf-

fordshire og Skotland. Det er vistnok hertil bemerket, at

Gasen trænger til at brænde ved Gigten for derved at

bøde paa den Afkjøling, som de her anvendte raa Sten-

kul foraarsager i Ovnens øvre Parti; men en saadan Op-

varmning synes ikke at kunne blive synderlig virksom, og

man fristes snarere til — med Forfatterne af den nyeste

Skildring af Jerntilvirkningens Standpunkt i England —

•

ironisk at udbryde: En dehors du „practical man," pas

de salut! En anden Sag er det, at Fordelen maa blive

mindre iøinefaldende og merkelig end ellers, naar man

som i de anførte Egne paa flere Verker maa bruge Sten-

kul, hvis Smaaaffald ikke lader sig forkoke og saaledes

er et næsten værdløst Brændsel, der imidlertid godt kan

tjene til samme Øiemed som Gigtgaserne; men selv dette

Forhold er ingen fuldgyldig Undskyldning.

4. Anvendelse af uforkuUet Brændsel.

Enhver Forkulling, enten det nu er af Træ eller Sten-

kul, er nødvendigvis forbundet med et større eller mindre

Tab af Kulstof; dette finder Sted, selv om Forkullingen

foregaar ganske uden Luftens Adgang og i saa meget

høiere Grad selvfølgelig, naar denne ikke kan holdes fuld-

kommen borte, saaledes som Tilfældet er og maa være

ved ForkulHnger i Praxis eller i det Store for metallur-

giske Operationer. Medens der ved ForkuUing af Træ i

lukkede Ovne eller Retorter kan erholdes indtil 28 pCt.

Kul efter Vegt, saa vil man selv ved den omhyggeligste

Mileforkulling kun sjelden vinde 25 pCt., i Regelen noget

mindre, altsaa for det Første herved tabe en Del (det

Brændsel, der behøves til Ophedning af Retorterne. sættes

her ud af Betragtning). Deruæst gaar ved Milens Riv-



Udsigt over Jerntilvirkningen. 217

ning og Kullenes Transport til Oplagsstedet saavelsom

derfra til Ovngigten en Del Kul over i Pulverform eller

ganske tilspilde, kommer saaledes ikke Masovnprocessen

tilgode. Man kan vel i Gjennemsnit regne, at ikke mere

end 18 eller høist 20 pCt. af den anvendte Ved komme

til Nytte som egentlige Gigtkul, hvorefter skulde opstaa

et Tab af mindst en Femtepart og, hvis man lægger Ovn-

forkullingen til Grund, endog af en Trediepart. For Sten-

kul lides et lignende Tab, kun er dette her mindre, lige-

som det ogsaa er mere ubestemmeligt; derimod er man

oftere i den Stilling at maatte bruge Kul, der ikke ere

stort skikkede til Koksbrænding.

Det synes derfor, som om det maatte være fordel-

agtigst at anvende saavel det vegetabilske som mineralske

Brændsel i uforkullet Tilstand og lade Masovnprocessen

tillige sørge for Forkullingen. Man fik da just denne ud-

ført i en surstoffri Atmosfære som i en virkelig Kulovn,

og man undgik ogsaa Tabet, der følger med en gjentagen

Flytning af de sprøde Kul. Ikkedestomindre har man i

lang Tid endog i Skoves eller Stenkulleiers umiddelbare

Nærhed, hvor altsaa ikke Transporthensyn (især for Ve-

dens Vedkommende) lagde Hindringer iveien, kun benyttet

sig af forkullet Brændsel ved Masovndriften ; enkelte For-

søg have vistnok allerede for længe siden været anstillede,

men førte ikke til Noget før i den senere Tid. Grunden

hertil er den, at Brugen af uforkullet Brændsel medfører

flere Vanskeligheder for Masovnprocessens gode Gang,

hvilke det først for faa Decennier siden ved andre For-

bedringer er lykkets at beseire.

Naar nemlig uforkullede eller, som man kortere siger,

raa Brændmaterialier sættes paa en Masovn, vil følgelig

den ved den sædvanlige Forkulling stedfindende Udvikling
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af Vanddamp og gas- eller andre dampformige Forbin-

delser foregaa i selve Ovnen indtil et efter Omstændig-

hederne større eller mindre Dyb. Men ved enhver saa-

dan Destillation bruges en temmelig betydelig Mængde

Varme, og denne maa saaledes tåges fra den egentlige

Masovnproces, der i Regelen vil forstyrres derved. Hvor

stort dette Varmetab ialmindelighed er, kan ikke sikkert

bestemmes; det er naturligvis meget forskjelligt efter

Brændmater alets Beskaffenhed og kemiske Sammensæt-

ning eller dets Indhold af Fugtighed og flygtige Substant-

ser. Erbreicli soger i en længere Afhandling „Ueber die

Verwendung von roben Steinkohlen zur Roheisenerzeugung"

(Preus. Zeitsch. Bd. XL S. 301—340) for Stenkul tilnær-

melsesvis at bestemme dette Varmetab ved at gaa ud fra

Forholdene ved Gasfabrikationen. Han antager, at der i

det Store under Gasretorter for hvert 100 Pund Stenkul,

der skal destilleres, medgaar 30—33 pCt. af de i Retor-

terne tilbageblivende Koks; antages nu endvidere Stenkul-

lenes Gehalt af flygtige Stoffe at være omkring 35 pCt.,

saa behøver altsaa 35 Pund saadanne til sin üdvikling

omtrent 20 Pund Koks, altsaa en ganske betydelig Mængde

af Varme. Dette Tal er vistnok noget for stort for vört

Brug. I Verker over Gasfabrikationen fra den nyeste

Tid have vi limdet Forbruget af Koks noget mindre,

nemlig mellem 25 og 30 Pund for hvert 100 Pund tilbage-

blivende Koks, uaar et større Antal Retorter anvendes,

og desuden maa der lægges Merke til, at det gjør For-

skjel paa Brændselforbrugets Størrelse, enten Destillatio-

nen foregaar i en Retort eller en Masovnskakt; i første

Tilfælde overføres langtfra al den under Retorten frem-

bragte Varmemængde paa Stenkullene, da en stor Del

enten ikke kommer i Berørelse med disse eller paa anden
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Maade tabes som ved enhver lignende Oplieduing, medens

derimod i en Masovns Skakt den samme Mængde Varme

nyttes langt fuldstændigere og med et sammenlignelsesvis

ubetydeligt Tab. Endelig er en Gehalt af 35 pCt. i Gas-

eller Dampform overgaaende Substantser nær Maximums-

forholdet ved Stenkul, der anvendes ved Masovnprocessen.

Men selv om der for hvert Centner Stenkul, der paasættes

Ovnen, kun gaar adskilligt mindre Varme med end den,

som 20 Pund Koks kunne frembringe, saa bliver dog i

ethvert Fald Indvirkningen paa den Del af Masovnen,

hvori Forkokningen foregaar, tydelig nok. Anvendes ufor-

kullet Træ som Brændsel, bliver Forbruget af Varme ved

dettes Destillation endog ikke saa lidet større paa Grund

af dets — selv i tør Tilstand — høie Gehalt af Vand og

andre flygtige Stoffe; ved Forkulling af Ved i Retorter

eller Ovne række saaledes undertiden neppe de tilbage-

blivende Kul til for Destillationen af en lignende Portion

Ved som den, hvorfra de hidrøre. Der vil altsaa ved

Paasætning af raat Brændsel foraarsages en temmelig

sterk Afkjøhng i Ovnens øvre Del og denne Afkjøling,

hvis Virkning naturligvis ogsaa gaar nedad, maa da op-

veies ved et tilsvarende særskilt Forbrug af Brændsel,

hvis Ovnens Gang skal forblive uforandret; men at det da

ikke nytter ligefrem blot at forøge Ved- eller Stenkulsæt-

ternes Størrelse, falder af sig selv.

Dybden, hvori denne Afkjøhng virker, er forskjelhg

og afhængig saavel af Brændmaterialets Beskaffenhed

som den hele Ovngang forøvrigt. Bunsen og Playfair

fandt ved en Stenkulmasovn ved Alfreton i Derbyshire,

at Forkokingen strakte sig til et Dyb af mindst 24 (engl.)

Fod, da her endnu optraadte en Forbindelse, der alene

skrev sig fra Kullenes Destillation; denne var livHgst
^
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14 Föds Dybde. I en med Trækul og tørret Ved drevet

Masovn ved Vellexon, 34 Fod høi, fandt Ebelmen, at

Veden sank ned 13—14 Fod uden at lide anden Foran-

dring end Tabet af det hygroskopiske Vand, men at saa

Forkullingen begyndte og nu gik for sig med en saadan

Hurtighed, at den var fuldstændigt tilendebragt paa et 3

Fods Rum og efter omtrent V/^ Times Forløb. I en li-

geledes med Trækul og almindelig lufttørret Ved drevet

Ovn ved Audincourt erholdt Ebelmen et lignende Resultat,

idet Vedstykker, der i en Tid af 1 ^4 Time havde befundet

sig i en Dybde af omtrent 10 Fod (3 Met), vare ganske

uforandrede at se til, medens de under et Ophold af 3V4

Time omtrent 3V4 Fod dybere nede i Ovnen bleve fuld-

stændigt forkullede, hvilket de, om de havde fulgt Be-

skikningen i dens Nedsynken, sandsynligvis først i et

endnu større Dyb vikle være blevet. Det kan derfor trygt

antages, at den ved Destillationen af Træ eller Stenkul i

en Masovn frembragte Afkjøling strækker sig over Ovnens

hele øvre Halvdel og tildels endnu dybere ned, idet for-

resten som allerede bemerket Brændselets, især Stenkul-

lenes, Beskaffenhed, Ovnens Form og vel ogsaa Beskik-

ningens mere fysisk-mekaniske Forholde kunne træde mo-

dificerende ind.

Paa Grund af Afkjølingen, der er saa betydeligt ster-

kere og dybere gaaende end den, der ogsaa ellers af flere

Grunde kan finde Sted i en Masovns øvre Dele, vil især

Reduktionsprocessen blive forhalet eller endog blive ufuld-

stændig. For Stenkulovne haves, saavidt vides, ingen Be-

stemmelse af det Dyb, hvori Ertsreduktionen begynder

eller gagir for sig. Bunsens og Playfairs Analyserækker

af Gasen fra Alfreton vise ogsaa med Hensyn til det re-

lative Forhold mellem Kvælstof og Surstof saavelsom i
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andre Punkter Uregelmæssigheder hos Gasen i de for-

skjellige Dyb af Ovnen, hvilke gjøre det vanskehgt blot

af dette Forhold at drage nogen Slutning; dog ser det

ud, som ora Reduktionen først har begyndt ned mod det

Dyb, hvori Forkokningen nærmede sig sin Ende eller —
ifølge Ovnens Form og Dimensioner — i Kulsækkens (den

største Viddes) Niveau. I den ovenfor nævnte Trækul-

og Træ - Masovn ved Vellexon har derimod Ebelmen

undersøgt Sagen; han fandt, at Ertsen ligesaalidt som

Veden led nogen Forandring de første 13—14 Fod, idet

Reduktionen begyndte først i dette Dyb; den foregik imid-

lertid saa langsomt, at ved 17 Fods Dyb, hvor jo Vedens

Forkulling var fuldført, var endnu kun 11 pCt. af Ertsens

Surstof gaaet væk, saa at altsaa næsten de 7io fest

dybere ned kunde blive reducerede. Reduktionen vil saa-

ledes forstørstedelen ikke finde Sted før, efteråt den egent-

hge Forkoking eller ForkulHng er tilendebragt. I begge

Slags Ovne er der ogsaa liden Rimelighed for, at Reduk-

tionen og Karbonisationen uden Videre kan blive fuld-

stændig; en Forslagning af Jernet er neppe undgaaelig.

Selv om saadanne forslaggede Forbindelser af Jern endnu

for en Del kunne blive reducerede, førend de komme for

Formerne, vil der dog kun erholdes et kulfattigt og sili-

ciumrigt Rujern under forøget Varmetab desuden, saa-

fremt man med enkelte Metallurger vil antage mulig en

Reduktion af visse Jernsilikater ved Kulstof i fast Form.

Som Følge af den idetheletaget langsommere Ovngang vil

tillige Produktionen blive mindre. Endehg viste det sig

ogsaa ved ældre Ovne, at den ved den rigeligere Gasud-

vikling foraarsagede større Spænding i Ovnen virkede

ugunstigt tilbage paa hele Processen og sandsynhgvis

endnu mere opholdt Destillationen.
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Dcnno Afltjøliiig af især den øvre Del af Ovnen var

det da fornemmelig, som med sin skadelige Indflydelse

pan- liele Processen tidligere stillede sig hindrende iveien

for Anvendelsen af nforkullet Træ eller Stenknl. Hvad

det første angaar, da maatte der ogsaa tåges Hensyn til

de selvfølgeligt betydeligt større Transportomkostninger

paa Vedon end paa Kullene, og for de sidstes Vedkom-

mende forvoldte desuden snart en Svovlkisgehalt snart en

for stor Tilbøieliglied til Sammenbagning til Klumper Van-

skeligheder. Begges Anvendelse var desuden forbundet

med den Ulempe, at Volumet forandres ved Forkokingen

eller Forkullingen, idet Stenkul ved Overgang til Koks i

llegelen udvide sit Omfang (sjelden omvendt), medens

Veden aftager endog meget i Rumindhold, nemlig selv ved

den bedste Forkulling mindst 30 pCt. Herved indtræder

let en Forrykning eller Uorden i Sætternes regelmæssige

Nedgang og deraf følgende Eaagang. Kun meget rene,

gasfattige og i Volum ikke stort foranderlige Stenkul

kunde det under de ældre Forholde ved Masovndriften

(tidligere end 35 Aar tilbage) være Tale om at benytte

med Fordel, og selv det ikke altid. Endnu medens et-

hvert Forsøg andetsteds mislykkedes, finde vi derfor raa

Stenkul med Held anvendt i Masovnene ved Dowlais og

Khymney i Wales, hvor der stod Stenkul til Raadighed,

der ved Destillation kun gave 14—15 pCt. flygtige Sub-

stantser og som derved hverken gav Anledning til nogen

stor Aflvjøling eller til en ujevn Nedgang afSætterne; til-

dels bidroge ogsaa de let reducerbare Ertser Sit. Det

maa imidlertid herved bemerkes, at der dog ogsaa kan

gives lidet gasholdige Kul, der af fysiske Grunde ikke ere

saa skikkede til i uforkoket Tilstand at paasættes en Mas-
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ovn som mange andre, der afgive en større Mængde flyg-

tige Forbindelser.

Med Undtagclse af i Wales havde ethvert Forsøg paa

at anvende raa Stenkul andre Steder — saadanne vare

især anstillede i Staffordshire og Skotland — i Længden

vist sig at være forgjeves indtil Aaret 1880. Da ind-

traadte der en Forandring, samtidigt foraarsaget ved Be-

nyttelsen af varm Blæst og ved hensigtsmæssigere, især

oventil ndvidede Ovndimensioner. Den varme Blæst tjener

nendig ved den større Varmemængde den tilfører og frem-

kalder i Ovnen, som Modvegt mod Aflcjølingen, og derved

at den ligesom rykker Forhrændingsrummet nærmere ned

mod Formerne, bøder den tillige paa den Afkortning i

vertikal Eetning, som Reduktions- og Kullingszonen ved

Afkjølingen har maattet lide. En Udvidelse af Ovndimen-

sionerne, fornemmelig en vid Gigt og en mere cylindrisk

Form af Skakten, letter Gasernes Opstigning og Beskik-

ningens jevnere Nedsynken, hvorved Uorden i denne ogsaa

mindre let opstaar end i en oventil, som tidligere almin-

deligt Tilfældet var, indknebet Ovnskakt; en større Iløide

af Ovnen forlænger den Tid, hvori p]rtsen er udsat for de

r(;duccrende og kullende Gasarters Paavirkning, og et ud-

videt Stel tillader ved tilstrækkehg og varm Blæst en

Forøgelse af Produktionen. Fra det anførte Aar af svaTidt

derfor ogsaa de største Vanskeligheder lidt efter lidt hen,

og Brugen af raa Stenkul og uforkullet Ved blev almin-

deligere. Nogen stor Udbredelse har den dog ikke kunnet

faa for den sidstes Vedkommende, da Transporten her

som oftest vil blive for dyr, og Stenkul benyttes hellerikke

særdeles meget udenfor Storbritannien, hvis Masovn drift

de derimod til Gjengjeld kan siges i høi Grad at karak-

terisere. Grunden til dette Forhold ligger især deri, at
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medens man paa Kontinentet kun sjeldnere paa een Gang

har hensigtsmæssige Stenkul og let reducerbare Malme,

saa har man i England og Skotland ved Siden af disse

sidste meget ofte Kul af mager Art, hvoraf de mindre

Stykker vanskeligere lade sig forkoke; Grüner og Lan

anse derfor endog Brugen af raa Kul i England snarere

for en „fortrædelig Nødvendighed" end en Fordel, skjønt

dog hellerikke denne uden Videre kan negtes. At Mal-

mens Forhold i Ovnen gjør Meget til Sagen, viser blandt

Andet ogsaa den Omstændighed, at det endnu ikke rigtig

har villet lykkes skotske Verker, der allerede føle Mangel

paa indlandske Malme, at forsmelte f. Ex. Rødjernsten

fra Cumberland, endskjønt Ovnconstruktionen her er den

samme som i Skotland, medens der i Cumberland anven-

des Koks og derved med ringe Forbrug opnaaes stor

Produktion; Ertsenes Reducerbarhed maa med andre Ord

staa i et vist Forhold til Stenkullenes Gasindhold. I

Skotland er ogsaa Anvendelsen af blot Stenkul mest ud-

viklet, hvorimod i England disse vistnok sjeldnere bruges

for sig alene, end i Blanding med en større eller mindre

Mængde Koks; hvor Stenkul benyttes udenfor Storbritan-

nien, er det altid sammen med Koks eller Trækul.

Ved benyttes nu ikke længere alene men kun blandet

med Trækul eller Koks, da det ved tidligere Forsøg viste

sig, at Afkjølingen ved Anvendelse af blot Ved blev for

sterk og Indsvindingen forvoldte daarhg Ovngang; enkelte

saadanne Smeltninger saavel med kun godt lufttørret som

især med kunstig tørret Ved have vistnok kunnet fort-

sættes endog i Maaneder (f. Ex. i Ardennerne ved Senuc

0. fl. St.), men der var i Længden ingensomhelst Fordel

derved, kun Tab og Ulemper. Den første heldige Mas-

ovndrift med almindelig lufttørret Ved er sandsynligvis
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den, der i Aaret 1830 kom igang ved det finländske Jern-

verk Sumbola og som straks efter paafulgtes af en lig-

nende ved flere uralske Hytter, hvor den senere har været

stadigt ibrug. Kort efter blev Brugen af Ved indført i

Nordamerika (1834) Schweiz og Frankrig (1835), senere

i de fleste Lande, hvor Trækul har været det sædvanhge

Brændsel og hvor Hytternes Beliggenhed har kunnet til-

lade Transporten fra Skoven, Snart anvendes Veden i

lufttør Tilstand, snart sterkere tørret, hvortil med Fordel

Gigtgaserne benyttes. I Regelen har Brugen deraf med-

ført Besparelser, en enkelt Gang dog ogsaa havt et Ud-

fald, der ikke svarede til Forventningerne, rimeligvis fordi

det Ene ikke afpassedes efter det Andet. Af blot luft-

tørret Ved tilsættes sjelden mere end omkring en Tredie-

del af det ellers anvendte Kulsæt og af kunstig tørret

omtrent Halvparten; undertiden dog ogsaa af begge Sorter

noget Mere f. Ex. i Forholdet V2 ^g %> det Sidste saa-

ledes fornemmelig ved franske Masovne. Forsøg med at

anvende Træ i halvforkullet Tilstand som „Rødkul" fandt

for omkring 25 Aar siden Sted især i Frankrig og, da

de første Efterretninger herfra løde gunstige, ogsaa en-

kelte andre Steder; de gjennemførtes ved nogle franske

Masovne endog i længere Tid, men maatte dog efter nogle

Aars Forløb opgives, da dette Slags Kul bleve for van-

skelige og kostbare i Længden at fremstille, hvor hen-

sigtsmæssige de end i enhver anden Henseende vare frem-

for selv tørket Ved.

Foruden Stenkul og Ved har man endvidere prøvet

med Torv, medens Torvkul paa et Par Undtagelser nær

(Irland og de schweiziske Jurabjerge) ikke have vist sig

tjenhge for Masovndriften. Ifølge Karsten har man alle-

rede mod Slutningen af det forrige Aarhundrede gjort

15
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Anvendelse af Torv ved nogle Masovne i Schlesien og

Stejermark med et ganske godt Resultat, forsaavidt som

det uden Skade gik an at tilsætte omtrent V3 gofl Torv

til Vs Trækul, regnet efter Volum, hvorved en Fjerdepart

af de sidste kunde spares; derimod var Torvens Aske-

gehalt Skyld i en noget træg Ovngaug og en lidt afta-

gende Produktion, saa at af og til Torvsætterne maatte

ophøre, for at Ovnen kunde komme i en raskere Gang.

Efteråt lang Tid var gaaet hen og Skovmangelen be-

gyndte at gjøre sig gjældende, lededes Tanken atter hen

paa Torven, hvormed flere Lande tildels netop i jerntil-

virkende Egne er godt forsynet; især var man ivrig i

Tyrol, Bøhmen og Bayern. Der har været mange Van-

skeligheder at kjærape med, men siden 1854 har man paa

flere Verker i de to førstanførte Lande, saavelsom enkelt-

vis udenfor samme, klaret Sagen ganske tilfredsstillende;

ved Ransko i Bøhmen har man tilsidst endog kunnet lade

Brændselsætterne beståa af 70 pCt. tørret Torv mod 30

pCt. Trækul, det høieste hidtil naaede Forhold. Kunstig

præpareret — renset og presset — Torv er endnu for

kostbar til at have fundet Anvendelse ved Masovndriften,

men den vil med Tiden utvivlsomt komme til at leveres

billigt nok til at kunne finde en saadan. Brunkul ere

hidtil paa det Nærmeste forgjæves forsøgte, ihvorvel der

ogsaa er Haab om, at inden ikke lang Tid de bedre Sor-

ter deraf ville blive benyttede. Heldigere har man været

med Anthraciten, der — skjønt renere end Steiikullene

ialmindehghed — dog længe ikke har været paaagtet,

fordi den til sin Forbrænding kræver sterk og varm Blæst,

ligesom den ogsaa oftest har den Egenskab ved Opvarm-

ning at springe itu i smaa Stykker. Efteråt tidligere Ex-

perimenter saavel i Wales som i Frankrig vare løbne
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uheldig L af, — for dette sidste Lands Vedkommende be-

merker Perdonnet (1831), at „Anthraciten vanskelig an-

tændes, men naar den først er kommet ibrand, udvikler

den en saadan Hede, at det er meget slemt at finde Mas-

ovnmaterialier, der ikke smelte derved" (?) — , og efteråt

man idethøieste havde kunnet tilsætte en ringe Mængde

Anthracit til Stenkul- eller især Kokssætterne, lykkedes

det i 1838 Mr. Crane ved Yniscedwin i Wales at for-

smelte Jernertser med Anthracit alene, idet han anvendte

meget varm Vind. Mr. Thomas, der havde deltaget i

disse Forsøg, reiste strax over til Pensylvanien, hvor han

i Aarene 1838 og 39 prøvede sin Lykke i en oprindehg

for Trækul bygget Masovn; Vindens Mængde og Pression

var dog for ringe. Det følgende Aar havde han færdig

en egen Anthracitovn af store Dimensioner, der tilførtes

4,000 Kbf. Blæst af 4 Punds Tryk paa Kvadrattommen i

Minuttet. Nu viste sig MuHgheden af at kunne benytte

de Forenede Staters store Anthracitrigdom i Masovne paa

det Tydehgste godtgjort, og endnu bedre gik det, eftersom

Blæsemaskinerne bleve kraftigere. Man har nu Ovne paa

60 Fods Høide, der med en Vindtilførsel af 10,000 Kbf.

pr. Minut under 8—9 Punds Tryk paa Kvadrattommen

producere indtil 12,000 Tons Rujern om Aaret. Blæsten

opvarmes (siden 1846) af de i rigehg Mængde forhaanden-

værende Gigtgaser til en Temperatur af 300^ C. eller

derover. Hvilket Opsving Brugen af Anthracit gav de

Nordamerikanske Staters Jerntilvirkning, kan sees deraf,

at der allerede i 1854 produceredes 300,000 Tons Anthra-

cit-Rujern og i 1860 var Mængden deraf gaaet op til

500,000 Tons eller Halvparten af den samlede Rujernpro-

duktion; Antallet af Anthracit-Masovne var da omkring 150.

Foruden i Nordamerika anvendes Anthracit i ikke saa

15*
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ubetydelig Mængde i det sydvestlige Wales's Masovne og

anthracitagtige Stenkul ogsaa hist og her ellers; Tilbøie-

ligheden til at springe itu er dog ofte brydsom nok.

Den Besparelse af Brændsel, man ifølge Erfaringen

har kunnet opnaa ved at bruge uforkullede Brændmateri-

alier, er altfor afhængig af de forskjelligste Omstændig-

heder til at kunne fastsættes til nogen bestemt Størrelse

eller Pengeværdi; for Torvens og Anthracitens Vedkom-

mende, hvor man ikke har de tilsvarende Kul at holde

sig til, maa man være tilfreds, selv om derved ikke —
som dog Tilfældet er — et billigere Eujern har kunnet

fremstilles, naar blot en Drift, som ellers af Mangel eller

ved stigende Priser paa andet Brændsel snarere maatte

være blevet indskrænket, ikke alene har kunnet holdes

vedlige, men ogsaa udvides, eller en saadan endog grund-

lægges fra Nyt af.

I de første Aar, i hvilke Ved blev brugt som delvis

Erstatning for Kul paa franske Verker, angiver Bineau

for det Tilfælde, at der omtrentlig brugtes lige Volumina

af begge Dele, Brændselbesparelsen til 14 pCt. ; Karsten

antager, at den for et Forhold af % Vol. Trækul og Vs

Vol. lufttørret Træ kan sættes til 15 pCt. Begge For-

fattere regne imidlertid Kuludbringendet i Miler vel for-

delagtigt for disse og Besparelsen skulde saaledes igrunden

bUve endnu noget større. Naar nu tåges Hensyn til de

Virkninger, som forbedret Drift og hensigtsmæssigere Ovn-

konstruktioner i de siden forløbne 25 Aar have havt, saa

vil en Besparelse af 20—25 pCt., saaledes som man for-

nærværende under gunstige Omstændigheder finder den

anført, ikke være saa urimelig at antage; ialmindelighed

overstiger den dog ikke 1 5 pCt. ved det sædvanHgst brugte

Forhold mellem Ved og Kul. En Fordel er det ogsaa,
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at der tildels kan anvendes Træ, som i en Mile vanskelig

vilde give gode Kul eller paa Grund af Formen kun til-

nød vilde kunne lade sig anbringe i en saadan. Ellers er

det en Selvfølge, at Omkostningerne ved Transporten her

i væsentlig Grad gjør Udslaget ved den endelige Gevinst;

Udgifterne ved at faa Veden skaaret istykker ere ikke af

nogen Betydenhed, naar dertil anvendes Maskinkraft, lige-

saalidt som en hensigtsmæssig indrettet Tørring ved Gigt-

gaser eller anden overflødig Varme.

Ved udelukkende Brug af Stenkul for Koks vil den

Besparelse i Kul, som derved kan naaes, i Regelen neppe

gaa op til mere end et Snes Procent og den tør vel sna-

rere være mindre; ja, der gives Tilfælde, hvor der endog

slet ingen Formindskelse i Kulforbruget kan have fundet

Sted, men hellere en ringe Forøgelse. Ogsaa da kan der

imidlertid være Noget vundet, idet Forkokingsomkostnin-

gerne indspares og Gigtgasernes Mængde betydelig forø-

ges. Vistnok finder man Angivelser, der skulde tyde hen

paa en endnu større Besparelse af Kul end den ovenfor

som Maximum anførte, men saadanne ere dog tvivlsomme
;

de skrive sig fornemmelig fra den første Tid, da Brugen

af Stenkul indførtes, og fra skotske og engelske Verker.

Undersøger man nu Sagen nærmere, saa vil man finde,

at for det Første er de Stenkuls Beskaffenhed, som det

her gjælder, ikke meget gunstig for en Forkoking, og

dernæst var selve denne Procès paa hin Tid i England —
som den endnu for en stor Del er — alt Andet end mu-

hgst fuldkommen; i den store Fordel af at bruge raa

Stenkul have Forkokingens Mangler udentvivl havt en

vegtig Andel. Stenkullenes høist forskjelHge Egenskaber

gjøre idetheletaget, at Resultatet har vist sig saa for-
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skjelligt og at en alraindelig SammenligniDg vanskelig

lader sig anstille.

For enkelte af de Verker, der benytte Torv sora Er-

statning for en Del Trækul, liave vi seet opgivet en Vin-

ding af nogle Kreuzer for hvert Centner Rujeru, men en-

hver saadan Angivelse er naturligvis kun at henføre til

bestemt Tid og Sted.

Hvad endelig Omkostningerne ved Anthracit-Rujernet

angaar, da kan dette i de Forenede Stater leveres 2—

4

Doll, billigere pr. Ton end andet Jern af almindelige

Sorter. Forbruget af Anthracit skal for 100 Tons Rujern

kun udgjøre 120—150 T. (?). saaledes adskilligt mindre

end af de bedste Stenkul. Anthracitrujernet er desuden i

Regelen meget renere end Koks- eller Stenkuljern, da An-

thraciten indeholder mindre Svovl og Aske.

Vil man end for Stenkullene undtage et eller andet

Tilfælde, hvor Forholdet er mindre tydehgt, saa har dog,

som ovenfor vist, en i større eller mindre Udstrækning

stedfindende Ombytning af Trækul og Koks med Ved og

Stenkul ialmindelighed medført endog ikke saa ubetydeUge

Fordele. Der kan tænkes to Grunde hertil — den for-

delagtige Indvirkning af den større Mængde Gas i Ovnens

øvre Del og et større Udbytte af Kul eller Koks. Ved

nærmere Betragtning vil dog Gasens Indflydelse paa Re-

duktionen af Ertsen vise sig at være af ganske under-

ordnet Betydning. Saavel Vedens som Stenkullenes De-

stillation begynder nemlig ved en forholdsvis lav Tempe-

ratur, og den vil paa det Allernærmeste være fuldført,

inden Brændselet er sunket saa dybt ned i Ovnen, at

Temperaturen tillader Ertsreduktionen at gaa for sig.

Berthier har vist ved Forsøg, at saadanne Forbindelser

som Harpiks og fede Ober, der i sin kemiske Sammensæt-
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ning nærmer sig Stenkullenes Destillationsprodukter, ial-

mindelighed ikke ere synderlig virksomme Reduktionsmid-

ier, da de forflygtige ved en lav Temperatur ; at de sidste

tildels kræve en meget høiere Temperatur for at kunne

danne sig end for i færdig Tilstand at kunne forflygtige,

er vistnok saa, men derved, at de ved sin Dannelse ab-

sorbere saamegen Varme, modvirke de uophørligt en i læn-

gere Tid varende sterkere Ophedning af Malmstykkerne,

og i ethvert Fald vil det kun blive de tilslut undvigende

Gasarter, der kunne komme til at virke med ved Reduk-

tionen. At dette forholder sig saa, viser ogsaa den lige-

fremme lagttagelse af Ebelmen, som vi ovenfor omtalte

og som tillige godtgjør, at Destillationen, naar Tempera-

turen endeHg er bleven høi nok for Reduktionen, foregaar

langt raskere end denne. De ved Destillationen eller For-

kullingen i Masovnen udviklede gas- og dampformige For-

bindelser ville derfor ikke komme selve Masovnprocessen

tilgode i en saadan Grad, at deraf skulde følge mere end

nogle faa Procenters Formindskelse i Kulforbruget, og de

have kun forsaavidt nogen særdeles Interesse, som de

forøge Mængden af brændbar Gigtgas, medens de rigtig-

nok ogsaa, hvor det gjælder Ved (og Torv), gjøre denne

meget vandholdigere. I den rigeligere Anledning til Be-

nyttelsen af Gigtgaserne ligger da en anden, ihvorvel

endnu liden. Grund til den iagttagne Brændselbesparelse.

Den væsentligste Mon skriver sig følgelig fra et større

Udbringende af Kul eller Koks. Naar Forkullingen fore-

gaar i selve Masovnen, ville Forholdene omtrent blive de

samme som ved en Forkulling uden Luftens Adgang, idet

den Gasblanding, der omgiver det raa Brændsel, ingen fri

Surstof indeholder og helleringen Forbindelse, der ved saa

lav en Temperatur kan afgive Surstof til de sig dannende
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Kul. Medens i en Mile eller Koksovn (ialfald af ældre

Konstruktion) endel Kulstof nødvendigvis maa forbrænde

for selve Forkullingens Skyld, vil i en Masovnskakt Tabet

af Kul saagodtsom kun indskrænkes til det, der selvuden

Luftens Adgang gaar bort i Gasform; lidt vil naturligvis

tiltrænges for at opveie Afkjølingen eller udføre Forkul-

lingen, men det Meste af den dertil nødvendige Varme er

vel af det Slags, der ellers forlader Ovnen som „overflødig."

Desuden ville saavel Trækul som Koks ved det større

Tryk, hvorunder de dannes, blive fastere, saaledes som

ogsaa Forsøg i det Smaa har vist, ligesom Trykket rime-

ligvis vil hjælpe til, at Udbyttet bliver større, endskjønt

Forkullingen, som det synes, gaar temmelig raskt, naar

den først er kommet igang. Endelig — og det er ikke

det mindst Væsentlige — vil, naar man overlader Forkul-

lingen til Masovnen, hellerikke noget Tab opstaa ved

Kullenes eller Koksenes Udrivning af Milerne eller Ovnene

ligesaalidt som ved senere gjentagen Flytning, et Tab,

der ialfald livad Trækul angaar sikkerligen udgjør 15pCt.

af de udbragte Kul. Med Hensyn til Stenkullene kommer

ogsaa hertil den Omstændighed, at som oftere berørt

mange af disse ikke paa almindelig Maade kunne levere

brugbare Koks uden at man idetmindste dertil kun an-

vender de egentlige Grovkul, og selv da give de tildels

kun løse og lette Koks, der senere ogsaa give Anledning

til Spild (som f. Ex. i Skotland); derfor har ogsaa For-

delen været størst ved saadanne magre, gasrige Kul som

de skotske, medens den, hvor man har gode bagende

Stenkul, maaske vil være temmelig tvivlsom. Da til An-

vendelsen af raa Stenkul ogsaa gjerne er knyttet For-

smeltningen af let reducorbare Malme, saa kan muhgens

Gasernes Medvirkning ved Reduktionen her blive noget
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større end ved Anvendelsen af Ved, saameget mere som

de sidste Stenkulsdestillater trænge en høiere Tempera-

tur for at gaa væk, og Gigtgasernes Varmeeffekt bliver

ogsaa noget større, da de kun indeliolde ganske lidt Vand-

damp i Sammenligning med Gaser fra en Drift med Ved;

Vindingen synes dog idetheletaget at være større for

denne sidste end for en Drift med Stenkul.

At man ved Anvendelsen afVed nærmer sig det størst

mulige Udbringende af Kul ved en Forkulling i tillukket

Kar, har man Erfaring for saavel fra Harz som fornem-

melig fraFrankrig. Naar man har været nødt til at lade

Forholdet mellem Kul og Ved variere, har saaledes i

Frankrig en temmelig konstant lagttagelse vist, at det

for at erholde samme Mængde Rujern og vedligeholde

Ertssætternes Størrelse er nødvendigt at erstatte 1 Vol.

Kul med 2,10 Vol. Ved. Nu veier f. Ex. 1 Stère Ved

gjennemsnitUg 340 Kgr., 2,10 veie altsaa 714 Kgr.; den

tilsvarende Kubikmeter Kul veier 210 Kgr., hvorefter alt-

saa Kuludbyttet i Masovnen er mellem 29 og 30 pCt.

efter Vegt eller ligesaa stort og snarere lidt større end i

en Retort.

Der er ellers gjort den Indvending, at de i Masovnen

frembragte Kul eller Koks paa Grund af sm større Tæt-

hed kræve sterkere Blæst, forbrænde langsommere, gjøre

Kulsyrezonen ufordelagtig stor og formindske Produktio-

nen, men en saadan Indvending har kun en relativ Gyl-

dighed.

5. Forøgede og forandrede Masovndimensioner.

Ved Aarhundredets Begyndelse vare Masovnene —
selv om intet Hensyn tåges til de dengang hyppigere

brugte „Blauofen," hvoraf enkelte kun havde et ganske
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lidet Riimindhold — forholdsvis meget smaa i Sammen-

ligning med vor Tids ligeoverfor hine næsten kjæmpemæs-

sige Ovne. Ogsaa Høiden har vistnok, især ved Koks-

masovne, tiltaget betydeligt siden den Tid, men det er

dog ialmindelighed mere de horizontale Dimensioner, ved

hvilke den største og væsenthgste Forøgelse er foretaget.

De ældre Ovnes smaa Dimensioner vare vel for en Del

begrundede blot i Vane og gammel Skik; man dristede

sig ikke til at afvige fra de længe brugte Former og ko-

pierede med ængstelig Nøiagtighed Ovne, der andetsteds

havde vist sig at være fordelagtige, om end Forholdene

forøvrigt vare noksaa forskjelhge, — Lysten til Foran-

dringer og Tanken paa Muligheden af deres Nytte havde

endnu knapt begyndt at røre sig. Fordetmeste havde de

dog sin Grund i den bydende Nødvendighed. Saalænge

man nemlig alene var henvist til Trækul, maatte Ovnhøi-

den afpasses efter disses Beskaffenhed, der ofte intet

sterkt Tryk kunde taale, og en større Vidde af Ovnen

vilde, med den Tids Form forøvrigt, som oftest kun have

havt tilfølge, at de lette Kul under Beskikningens Ned-

synken endnu mere vikle være trængte ud til Siderne og

forbrugte tildels uden nogen Nytte. Saalænge endvidere

Blæsemaskinerne vare svage og der hverken kunde til-

veiebringes meget eller sterkt presset Blæst, vilde et

større Rumindhold af Ovnen været overflødigt eller endog

paa en Maade skadeligt; Høiden vilde let kunne komme

til at gjøre Modstanden mod Blæsten for stor, og i en

tilHge vid Ovn vikle den svage Vind hverken kunne frem-

bringe tilstrækkelig Effekt af Kullene ved Forbrændingen,

hellerikke give en i Forhold til Ovnens Indhold tilstræk-

kelig Mængdc Gasarter, saa at ialfald den øvre Del vilde

være forblevet temmelig kold. Opholdet af Beskikniugen i
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denne saaledes kun til liden Nytte. Kun, hvor man havde

gode Trækul eller især Koks (i England) og kraftigere

Blæsemaskiner, vilde en Udvidelse af Masovnenes Stør-

relse været mulig eller hensigtsmæssig; der gaves vistnok

ogsaa allerede Hyttemænd paa den tilsigtede Tid, der

indsaa dette og, hvor Omstændighederne vare gunstige,

vidste at benytte sig deraf, men det var dog endnu mere

kun som Undtagelser fra Regelen, thi Anledningen var

endcla liden og Konservatismen stor.

Gaa vi et fjerdedels Aarhundrede længere frem, finde

vi fuldkomnere og kraftigere Blæsemaskiner oftere an-

vendte, ligesom ogsaa Brugen af Koks da havde fæstet

Rod paa Kontinentet. Som Følge deraf finde vi ogsaa en

Tilvæxt i Masovnenes Størrelse, der — om den end kun

for Høiden havde naaet nogen betydehg Grad — dog

allerede viste heldige Virkninger saavel paa Brændselfor-

bruget som paa Produktionens Mængde; det første aftog,

fordi Kullene benyttedes bedre ved den sterkere og rige-

hgere Blæst og fordi en større Ovnhøide nu hjalp med

til en fuldstændigere Forberedelse af Ertsen og Udnyttelse

af Gasarterne; den sidste tiltog, fordi det Kvantum Be-

skikning, der i en given Tid passerede gjennem Ovnen,

ved den større Vidde af denne, den bedre Forberedelse

og den raskere Forbrænding af Kullene blev saaraeget

større. Endnu var dog Masovnene hyggede efter saagodt-

som en og samme Model, det velbekjendte høie og trange

Stel, den forholdsvis vide Kulsæk og den trange Gigt.

Det antoges, at alene ved en saadan Konstruktion var en

god og økonomisk Ovngang mulig.

Stellet skulde være høit og af kun hdet horizontalt

Gjennemsnit, „for at derved skulde opnaaes en høiere

Temperatur, saa lidet Kul som muligt forbrænde uden
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Virkning og en renere Smeltning finde Sted, — desto

høiere og trangere, jo mere strengsmeltelig Malmene og

jo lettere og løsere Kullene vare." Karsten siger (1827),

at „Stellet overhovedet maa gjøres saa trangt og saa

høit, som den ved Erfaring fundne Ildfasthedsgrad hos

Stelmaterialierne paa nogen Maade vil tillade det," saa-

fremt man har med strengtflydende Ertser at bestille eller

vil blæse paa graat Kujern, og „kun saadanne Ovne, der

forsmelte godartede og tillige letflydende Ertser og ved

hvilke det altsaa ei kommer saameget an paa at erholde

graat Jern, kunne forsynes med lavere og mindre trange

Stel;" han mener, at ogsaa en Blauofen vilde spare be-

tydeligt Kul ved at erholde et omend noksaa lavt Stel.

Høiden af Stellet rettede sig forresten ogsaa efter Ovnens

Høide (og Vidde), fordi en lav og trang Ovn ikke vilde

kunne benytte fordelagtigt nok Heden fra et høit Stel.

Af Trækulovne erholdt 16 til 20 Fods et Stel paa om-

kring 4 Fods Høide, 24 til 30 Fods Ovne derimod et 5

til 5V2 Fods og endnu høiere Ovne ligetil 6 Fods Stel;

Koksovne pleiede sjelden at have lavere Stel end paa 6

—6V2 Fod. Vidden af Stellet var i den halve Høide

neppe over 18 Tommer undtagen ved Forsmeltning af

meget let flydende Beskikning; ved Koksovne med sin

sterke Blæst var man dog „tvungen" til en større Vidde

— 22 til 24 Tommer — fordi det neppe var muligt at er-

holde Materialier, der ellers vare ildfaste nok, men man

søgte da at udjevne denne større Viddes Virkninger ved

at gjøre Høiden endnu større (7 Fod) og derved holde

Heden bedre sammen.

Eastens Heldning var omhyggehgen afpasset efter

Kullenes større eller mindre Fasthed saavelsom efter

Blæstens Mængde og Styrke; den blev ofte angivet med



Udsigt over Jerntilvirkningen. 237

en Nøiagtighed af enkelte Grader. Ved Trækulovne var

Rasten tildels meget flad, dels for, naar Ovnene vare lave,

at opholde Beskikningeu og hindre den fra for hurtigt at

rykke ned i Stellet, dels ogsaa for ved svag Blæst at

gjøre Beskikningssøilens Modstand mod denne saa liden

som mulig. I Ovne med faste Kul, især Koks, og kraf-

tigere Blæst vilde derimod en flad Rast kun forvoldt

Ulemper, hvorfor Heldningen her var omkring 60—65

Grader; videre gik man nødig, fordi da Trykket i Stellet

blev for stærkt.

Gigten var gjerne meget trang i Forhold til Kulsæk-

ken, og kun sjeldnere vovede man at anvende en Gigt-

diameter, der oversteg 7^

—

V3 af Kulsækkens; blot und-

tagelsesvis gik man alt dengang noget længere eller til

Halvparten af dennes Diameter. Medens saaledes oftere

Ovne med 11—12 Fods Kulsæk havde en Gigtaabning paa

kun 18—24 Tommer, saa var det sjeldnere at se Ovne

med 4—6 Fods Gigt; selv ved større Koksovne traf man

ikke ofte det sidste Forhold. Den almindeHge Mening

var, at en trang Gigt maatte til for at koncentrere Heden

bedre i Ovnen og saaledes nytte denne bedre ved Reduk-

tionen og Forvarmningen ; det antoges tilHge, at den større

Spænding, som de opstigende Gaser erholdt ved Gigtens

Indsnevring, havde en gunstig eller endog undertiden nød-

vendig Indvirkning paa Reduktionen og tildels ogsaa paa

Karbonisationen. Det ansaaes endelig bekvemmest for

Paasætningen af Malm og Kul, at Gigtaabningen var

trang, da man derved havde det bedre i sin Magt at faa

den jevnt udført.

Masovnenes Høide erholdt alt tidhgt det Meste af

den Forøgelse, der senere er blevet den tildel, og allerede

i Midten af det tredie Decennium havde enkelte Trækul-
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ovne naaüt en Høide, der senere kun imdtagelsesvis er

overskredet, nemlig 35 til 40 Fod, og hvortil ogsaa de

især til Steiermark indskrænkede Blauöfen — eller Ovne

uden egentlig Stel og med lukket Bryst — alt liavde

nærmet sig^ raaaske endnu tidligere ; ogsaa Koksovne havde

allerede da den Høide, som fremdeles er den sædvanlige.

Med de horizontale Dimensioners Udvidelse var det deri-

mod hidtil paa enkelte Undtagelser nær gaaet langsom-

mere. Man indrømmede vistnok. at f. Ex. et trangt Stel

ofte gav Anledning til Dannelsen af et siHciumrigt Rujern,

eller at en omfangsrigere Skakt ifølge Erfaringen ligesom

syntes at kunne rumme mere Varme og bedre benytte

Brændmaterialet eller de deraf udviklede Gaser ; man ind-

rømmede, at det vilde være fordelagtigere i mange Til-

fælde at udvide Ovndimensionerne og samtidigt forøge

Blæsemaskinernes Virkning. Men dels manglede der Mod

til at bryde med Vane og Fordom, dels — og det især

— havde mange Verker kun liden Anledning endnu til at

forøge Drivkraften for sine Maskiner, da udenfor England

Andet end Vandkraft endnu kun var lidet kjendt og denne

mangengang var knapt nok tilmaalt. Lidt havde man

vistnok tøiet sig, men i Midten af Aarene Tyve holdt man

dog fremdeles i Regelen fast paa den dobbelt keglefor-

mige Typus med et indknebet Stel som „den naturhgste

og hensigtsmæssigste Form" for en Masovn.

Under det hurtigt tiltagende Brug af Koks saavelsom

fornemmelig af kraftige med Damp drevne Blæsemaskiner

havde man dog endehg i England faaet Lyst til virkelig

at foretage Forandringer i den saa længe stereotype Mas-

ovnform og navnhg at udvide Stellet; dette fandt snart

Efterligning andetsteds. I Wales og i Skotland begyndte

man tidligt, rigtignok ganske enkeltvis, at udelade den
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øvre Del af det høie Stel eller det saakaldte Overstel og

paa samme Tid at udvide det horizontale Gjennemsnit af

det tilbageværende Understel lidt, saa at enkelte Masovne

i disse Egne derved kom til at ligne de egentlige Steyer-

markske Blauöfen med Formen blot af to afstumpede,

med Grundfladerne forenede Kegler; omkring Aaret 1830

havde flere engelske og skotske Ovne saa vide Stel, at

dette Ords oprindelige Betydning ikke længere passede

derpaa, idet Smelterummet kun var den nederste Del af

den fra Kulsækkens Niveau jevnt sammentrukne Skakt.

Meningerne om det Gavnlige heri vare dog endnu længe

— og ere tildels endnu — delte; medens man saaledes

paa et Sted fandt sig vel tjent med at indskrænke Stel-

lets vertikale Dimension og udvide den horizontale, gav

man paa et andet Sted ogsaa Blauöfen etslags Overstel.

Sverige var det Land, hvor man tidligst almindeligt gjen-

nemførte Udeladelsen af Overstellet (allerede omkring

Aaret 1820), og senere have de fleste svenske Masovne,

hvad Formen angaar, mere og mere nærmet sig til Blau-

öfen, saa at et tydeligt Stel kun sjeldnere træffes. I det

nordhge og vestHge Tydskland saavelsom i Frankrig, Bel-

gien og fordetmeste ogsaa i England var derimod endnu

mod Slutningen af det tredie Decennium ikke alene Koks-

men ogsaa Trækulovne uden Overstel en Sjeldenhed; først

efter Aaret 30 blev Forandringen her noget almindeligere

og med den ogsaa forbundet en tilsidst forholdsvis bety-

dehg Forøgelse af Stellets Fladeindhold overalt, hvor det

er forenehgt med andre Hensyn. Har man end saaledes

ialmindehghed beholdt Stellet som en egen og udpræget

Del af en Masovn, saa har det dog, fornemmehg i Ovne

med mineralsk Brændsel, antaget saadanne Dimensioner,

at et Stel paa 5 til 6 Fods Tversnit eller endog adskil-
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ligt mere nu ikke længere er saa usædvanligt. For

at kunne bringe en tilstrækkelig Mængde Blæst jevnt

fordelt ind i et saadant Stel har da ogsaa en Forøgelse

af Blæsepibernes Størrelse og Antal været nødvendig, saa

at man mod en eller to og høist tre Former for 35 Aar

siden nu anvender ikke sjelden fem til sex eller endnu

flere med indtil tre til fire Tommers Diameter. Med en

saadan Udvidelse af Stellet er tillige for en Del Begrebet

Rast faldt væk, forsaavidt som denne ikke længere svarer

til sin oprindelige Hensigt.

Samtidigt med Stellet er Gigten blevet udvidet. Naar

og hvor man først foretog en merkehg Forandring med

denne, er uvist, og rimehgvis har Overgangen været lang-

som. Saavel paa Harz som i Sverige havde man allerede

først paa Aarene 20 udvidet Gigtens Tvermaal til Halv-

delen eller endog Trefjerdedelen af Kulsækkens, og i Eng-

land*) havde man da enkelte Ovne, der med 14 Fods

Kulsæk forbandt 10 Fods Gigt (men endnu kun 3 Fods

Stel), altsaa en ganske betydelig, selv nutildags ikke ofte

overskredet Gigtaabning. En saadan Forøgelse af Skak-

tens Fladeindhold over Kulsækken er senere fast overalt

lidt efter lidt foretaget, og kun sjelden ansees nu en trang

Gigt for en absolut Nødvendighed eller ønskelig.

Endskjønt der vistnok gives de mangfoldigste Mas-

ovnkonstruktioner, idet næsten ethvert Land, ja enhver

*) Ifølge Scrivenor, History of the iron trade, p. 247, var det en

tilfældig Begivenhed ved en af Blendare Verkets Masovne i

Wales, der i England først ledede Opmerksomheden hen paa

den gavnlige Indvirkning af en videre Gigt — denne blev kol-

dere, Jernet hedre og den ugentlige Produktion større —

,

hvorefter den saaledes hendelsesvis forandrede Ovn tjente som
Model for andre i Nærheden, indtil en vid Gigt lidt efter lidt

blev almindelig.
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Egn har sin egen paa Vedtægt eller Erfaring grundede

Form, saa kan det dog saaledes ialmindelighed siges, at

den senere Tids Bestræbelser ved Konstruktionen af en

Masovns indre Form ere gaaede ud paa saavidt muligt at

nærme denne til en cylindrisk, idet ved Siden af en For-

øgelse idetbeletaget af Rumindholdet dog især Gigtens og

Stellets Tversnit eller Fladeindhold stadigt er blevet større

og større i Forhold til Kulsækkens. De skarpe Vinkler

mellem den øvre Skakt og Rasten saavelsom især mellem

denne og Stellet ere mere og mere undgaaede, det hele

Gjennemsnit i vertikal Retning er blevet mere afrundet

og den indvendige Form har næsten antaget Ellipsoidens

istedetfor den dobbelte Kegles med den cylindriske Stel-

Forlængelse nedentil, — den Form, som Ovnen under

sin Gang selv stræber hen imod og saaledes ligesom peger

hen paa*). En ganske cylinderformet Skakt er allerede

forlængst forsøgt (saaledes i Wales 1824 opført en Ovn,

hvis over Kulsækken næsten 30 Fod høie Skakt fra denne

helt op til Gigteu holdt I6V2 Fod i Diameter) og har og-

saa en Tid været ibrug ved enkelte engelske Jernverker,

*) Efter Scrivenor, p. 249—252 og Percy, Iron and Steel, p. 476

—480, har en Staffordshire'sk Jernverksbestyrer , Gibbons, i

Begyndeisen af tredie Decennium været den Første, der bestemt

fremhævede og praktisk godtgjorde det Hensigtsmæssige i at

følge den Anvisning til en Masovnkonstruktion, som ban efter

omhyggelige lagttagelser fandt at Ovnen selv stadigt skrev

med „a fiery finger" under Smeltekampagnens Forløb ; Gibbons

anvendte tillige en temmelig vid Gigtaabning (til hvis Ind-

flydelse han rigtignok synes os at have ræsonneret sig frem

paa en noget besynderlig Maade) og ligeledes saavidt muligt

et rummeligt Stel, for hvis Vidde han antog 5 Fod at burde

være et Minimum. Fordelen af hans Forandringer i Masovnenes

indre Form viste sig inden kort Tid meget tydeligt saavel med
Hensyn til Ovnenes Yarighed (Kampagnernes Længde) som til

Kulforbrug og Produktionsevne.

16
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men man har dog senere igjen opgivet en saadan Kon-

struktion, dels fordi Paasætniiigen blev besværligere at

faa tilstrækkelig jevn, saa at en regelmæssig Indvirkning

af Gasen paa Beskikningen vanskelig lod sig opnaa, dels

fordi det da blev nødvendigt at anvende en sterkere pres-

set Blæst. I de sidste Par Aar er en Udvidelse af Gig-

ten endog ud over Cylinderformen bragt paa Bane, men

— som vi nedenfor skulle se — uden endnu ganske at

have opfyldt Forventningerne.

Som Prøver paa, hvilken Størrelse enkelte af Nutidens

Masovne have naaet, anføres her Dimensionerne af nogle

(i vedkommende Landes Fod).
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Saa store Ovne og især saa vide Stel kræve da og-

saa en betydelig Vindmæiigde. Medens for femti Aar

siden en Trækulovn sjelden brugte saameget som 6—800

Kubikfod Blæst i Minuttet, saa er denne nu det alminde-

lige og 1000—1500 Kubikfod hellerikke saa usædvanligt.

Endnu mere er dog Forholdet steget ved Ovne med mi-

neralsk Brændsel, hvilke jo Forøgelsen i Rumindholdet

især har gjældt; en Koksovn brugte ved Aarhundredets

Begyndelse i England knapt mere end 7—800 Kubikfod

Blæst i Minuttet og snarere gjennemsnitlig mindre —
endnu i 1833 arbeidede ældre skotske Ovne med kun

1000 Kubikfod — , medens fornærværende 2—3000 Kubik-

fod er det sædvanlige ved Ovne af middels Størrelse og

3—5000 Kubikfod ved de større Ovne saavel i England

som paa Kontinentet. Enkelte Masovne med mineralsk

Brændsel, f. Ex. de amerikanske Anthracitovne , bruge

endog op mod det Dobbelte af det sidstanførte Kvantum.

Paa samme Tid er imidlertid ogsaa Blæstens Pression

blevet tildels meget forøget (indtil over 8" Kviksølvhøide)

og den virkelige Vindmængde pr. Minut saaledes igrunden

meget større, hvad Koks- eller Stenkulovne angaar, medens

Pressionen ved Trækulovne omtrentlig er den samme

(Maximum i Sverige 2^ Steyermark 2'' 4'", Rusland 3" 5'"

Kviksølv).

De Fordele, der ere vundne ved disse Forøgelser og

Forandringer af Masovnenes Dimensioner, ere dels en

Besparelse af Brændsel, dels en forøget Produktion, hvor-

ved tillige Generalomkostningerne ere blevne mindre ;
Ovn-

gangen er ogsaa idetheletaget blevet rcgelmæssigere og

Ovnenes Varighed paa Grund af Formen længere.

Den trange Gigt medfører nødvendigvis, at Sætterne,

eftersom de synke ned, maa sprede sig over en større
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og større Overflade, men derved vil lettere Fordelingen af

Erts og Kul blive uregelmæssig og Forrykninger kunne

indtræffe; især i Trækulovne ville Kullene let trykkes til

Siden af den tungere Erts. Gaserne, der allerede før

have en Tilbøielighed til at følge Skaktvæggene, finde

derved endnu lettere Veien langs disse; Ertsen, der holder

sig i Midten, paavirkes saaledes endnu mindre af Gaserne,

og der opstaar ikke alene et Tab af Brændsel, forsaavidt

som Gaserne kun i mindre Grad afgive sin Varme til

Beskikningen, men ogsaa mangengang en Raagang derved,

at Ertsst^'kkerne komme temmelig uforberedte ned mod

Stellet. Trang Gigt antoges tidligere gavnlig, for at He-

den ligesom kunde holdes bedre sammen oppe i Ovnen;

men denne Koncentration af Heden vil dog tidt alligevel

kun i ringe Grad komme Malmen tilgode og snarere lade

det gaa ud over Kullene, ja der kan endog tænkes Til-

fælde, hvor Temperaturen er stor nok oppe i Ovnen til,

at en Reduktion af Kulsyre og saaledes et ligefremt Kul-

tab kan finde Sted. Ved Forsmeltning af letflydende og

vanskeligt reducerbare Malme kan Heden, især hvis Stel-

let er af de trangere, stige saavidt, at en Sammensintring

af Malmen foregaar, inden Reduktionen er fuldført. Den

sterkere Spænding hos de kulholdige Gasarter, der er en

Følge af Gigtens Indsnevring, vil vistnok hjælpe til at

paaskynde Reduktionen saavelsom Karbonisationen, men

Gasernes Hastighed bliver tillige saameget større, Virk-

ningen af den forøgede Spænding derved paa det Nær-

meste ophævet og ialfald mere Varme berøvet Ovnen, —
saameget mere, naar den hastigere Gasstrøms Vei mere

gaar gjennem Kullene langs Ovnens Sider end gjennem

den Del af Beskikningen, der mest tiltrænger en Opvarm-

ning. Naar Gigten er vid, vil derimod ethvert Lag af
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Beskikningen lettere beholde sin opriudelige horizontale

Udstrækning, Kul og Malm forblive mere lagvis fordelte

under Sætternes Synken og Ovnens Gang derved blive

bedre, da dels en Forudsynken af Malmstykkerne i Mid-

ten af Ovnen bliver sjeldnere, dels ogsaa derved Strøm-

ningen af Gaserne jevnere gjennem Beskikningens hele

Tversnit; deres Ilurtighed bliver mindre og de afgive saa-

ledes bedre sin Varmemængde, medens deres reducerende

og karboniserende Virkning udentvivl i Regelen er lige

saa stor trods den mindre Pression i Ovnen. En lignende

Indflydelse paa Gasernes Afgiven af sin Varme vil natur-

ligvis ogsaa en større Høide af Ovnene have, følgeHg og-

saa derved Brændselet bedre udnyttes*), idet forøvrigt

Hensyn til Brændmaterialets og Ertsernes fysiske Beskaf-

fenhed her maa være det egentligt Bestemmende.

IIvad der er vundet ved en høiere og især videre

Skakt er — som alle slige Besparelser — meget forskjel-

ligt. Man har havt Beviser for, at blot en Udvidelse af

Gigten har sparet indtil 20 pCt. Brændsel eller undertiden

endog mere, ihvorvel det ikke er godt at holde andre

samtidige Virkninger (f. Ex. af en bedre afpasset Blæst)

udsondret for sig. Saadanne ligefrerame Erfaringer ad

experimental Vei har man blandt andre Steder fra Wales

(Dowlais), Frankrig (Commentry, Montluçon og Aubin ved

Koks- samt Chfitillonnais ved Trækulovne) og Schlesien

(Königshütte). lalmindelighed tør vel Brændselbesparelsen

ved at anvende vide Gigter ansættes til 10— 15 pCt.

Vide Gigter have desuden, som tidHgere omtalt, for en

*) Ved den svenske Långshyttan medgik saaledes i den ældre kun

30 Fod høie Masovn 1,36 Td. Kul pr. Cent. Rujern (ugentlig

Produktion = 1000 Cent.), derimod i den nye 52 Fod liøie Ovn

og med samme Malm 1,29 Td. (ug. Produktion nu = 2800 Cent.).
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Del bidraget til at muliggjøre Anvendelsen af iiforkullet

Brændsel (en enkelt Gang endog uden varm Blæst, som

forlængst f. Ex. paa Harz med lufttørret Ved og i Wales

med Steukulj, og de have saaledes ogsaa en indirekte

Andel i den derved vundne Fordel. Som et merkeligt

Bevis paa, hvad bedre Ovnkonstruktioner ved kraftige

Blæsemaskiners Hjælp have kunnet udrette, fortjener en

af Truran anført Kjendsgjerning at nævnes; ved det se-

nere saa berømte Dowlais Jernverk medgik i 1791 for

hver Ton Eujern omtrent 8 Tons Stenkul (der smeltedes

da med Koks), medens fireti Aar senere, 1831, og endnu

med köld Blæst ialt kun brugtes omtrent 3V4 T. Stenkul

(nu i uforkullet Tilstand). îKoramer her end ogsaa andre

Forholde med i Betragtningen, saa er dog Sagen tyde-

lig nok.

Det videre Stel virker ligefrem til at skaffe et for-

øget Smelterum, idet Smeltningen nu foregaar over et

meget større horizontalt Fladeindhold; den jevnere Vidde

af Ovnen letter og paaskynder Nedsynkningen afSætterne,

og som Følge af disse to Omstændigheder maa nødven-

digen Produktionsmængden i en given Tid stige. Den

ugentlige Produktion af en Trækulovn udgjorde i England

i det sidste Decennium af forrige Aarhundrede gjennem-

snitlig ikke mere end 230—250 Centner, om end en en-

kelt Ovn leverede 300 Cent. eller derover; i Frankrig og

andre Lande synes den gjennemsnitlige Produktion neppe

at have været mere end vel Halvparten af den anførte,

forsaavidt der kan sluttes af en — uden Hensyn til de

enkelte Ovnkampagners Længde, kun til Ovnantallet hen-

ført — summarisk Angivelse for hele Aaret. Ved Koks-

ovne finde vi omkring 1790 i England og Skotland en

ugentlig Produktion af 370 Centner (med enkelt høieste
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Produktion pr. Ovn i et Par Distrikter af 500 Centner).

I 1825 var den mere end dobbelt saa stor (med enkeltvis

Produktion af 12— 1300 Centner). Frankrigs Trækulovne

gave paa denne Tid i Gjennemsnit 200 Centner oniUgen;

kun faa større Ovne naaede op til 300 Centner eller lidt

mere. Sammenlignes nu hermed Produktionen i vore

Dage, saa viser sig en endog mangedobbelt Forøgelse. I

Aaret 1860 leverede saaledes alle Englands og Skotlands

Masovne gjennemsnitlig 2600 Centner ugentlig og 3500 til

5000 Centner var ganske almindeligt; kontinentale Koks-

ovne (Westphalen, Belgien) overskrider ikke saa sjelden

3000 Centner. For Trækulovne er 400—900 Centner de

sædvanligste Grændser, hvorimod enkelte Steyermark'ske

Blauöfen, Svenske og Uralske Masovne drive det op til

2500—3000 Centner eller endog derover, idet f. Ex. Mas-

ovnene ved Heft i Steyermark have leveret indtil 580

Centner i Døgnet (Øst. Zeit. 1865, No. 4). Kun vort eget

Lands Masovne, der iøvrigt ogsaa ere næsten de mindst

produktive af alle, nøie sig omtrentlig med, hvad de præ-

sterede for treti Aar siden eller endnu længere tilbage.

Sammenligner man ellers de nyere Ovnes Rumindhold og

Produktionskraft med de ældres, saa viser det sig, at

Produktionen relativt til Indholdet er paa det Nærmeste

den samme som før, med andre Ord den absolute Pro-

duktion er kun steget i samme Grad som Ovnenes Stør-

relse, sjelden noget mere.

Har imidlertid end Erfaringen saa ofte vist, at de

moderne Ovne ere de ældre saa overlegne, saa maa man

dog hellerikke vente, at Forandringerne i sin fulde Ud-

strækning skulle passe paa alle mulige Forholde; der er

saa mange Hensyn, som her maa tåges med. Derfor

finde vi f. Ex. selv i England det ældre og trangere Stel
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beholdt overalt, hvor strengtflydende Beskikning forsmel-

tes paa graat Eujern; derfor se vi, at ansete Metallurger,

f. Ex. Tunner, endnu i visse Tilfælge holde paa rummeligt

Stel men trang Gigt (Jahrbuch, Bd. IX, S. 151 flg.) og

omvendt. Ikke alene Theorien men ogsaa Erfaringen faar

her raadspørges og respekteres, saa at trangt Stel og snever

Gigt (relativt til Nutidens Begreber derom) ofte kunne

være en Nødvendighed og ingen dadelværdig Levning fra

gamle Dage*).

Efteråt man havde fundet sig mindre vel tjent med

de engang forsøgte cylindriske Skakter og derfor vendt

tilbage til en noget trangere Gigt, er — som vi ovenfor

antydede — dette Spørgsmaal igjen bragt paa Bane.

Truran, for hvem en vid Gigtaabning synes at have været

punctum quæstionis ved enhver fornuftig Masovndrift og

hvorimod alle andre Forbedringer skulde være Bagateller,

föreslog allerede for længere Tid siden atter at udvide

Gigten ikke alene til samme Vidde som Kulsæ.kkens men

endog — især for raat Brændsel — til 7^

—

Vs større

Gjennemsnit; hans Forslag vandt dog ikke Bifald. Senere

(1856) har Amerikaneren Alger foreslaaet at gjøre Mas-

ovnens horizontale Gjennemsnit elliptisk; et firekantet eller

rundt Stels Dimensioner have nemlig sin Grændse i Van-

skeligheden af at faa Blæsten til at virke kraftigt og

jevnt nok gjennem det hele Tversnit, og for nu at undgaa

Brugen af ualmindelig sterkt presset Blæst og tillige opnaa

*) Som Bevis paa, at ogsaa Varmen kan benyttes vel ved trang

Gigt, nævner Tunner Forholdet ved de tildels meget lave Vor-

dernberg'ske Blauöfen, ved hvilke Gigtgaserne — endskjønt

Gigtens Diameter kun er 2

—

2V2 Fod — ofte have en Tempe-
ratur af under 50" C; da Beskikningen er letflydende, Ertssat-

sen og Produktionen stor, bliver kun lidet Varme tilovers for

Ovnens øvre Parti. Derfor trang Gigt, vidt Stel.
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stor Produktion er det, at Alger anbefaler en aflang

Form af Ovnen, hvorved Stellets Fladeindhold kan blive

temmelig stort og Vinden gjennem de mange Blæsepiber

paa hver af de lange Sider dog virke fordelagtigt. Hans

Ræsonnement er der vel Intet at udsætte paa, men de

Resultater, han hidtil har kunnet fremlægge (fra et Par

saadanne Ovne ved Hudson Iron Company's Verker), vise

dog endnu intet Fortrin for, hvad der er naaet i større

Ovne med cirkelformigt Stelgjennemsnit.

For omtrent fem Aar siden har endelig den russiske

Berg- og Hyttemand Raschette efter en lang Række For-

søg med Ovne af de forskjelHgste Konstruktioner bragt i

Udførelse en Ovnkonstruktion, der paa en Maade forbin-

der Trurans og Algers Principer, Ovne nemlig med rekt-

angulært — indtil 20 Fod langt og 3 Fod bredt — Stel

og en derfra opad til alle Sider udvidet Skakt, med et

indtil 2 Vu Gang større Fladeindhold af Gigten end af

Stellet og med en forholdsvis liden Høide, da ved det

stedse voxende Tversnit af Skakten Gaserne og deres

Varme benyttes jevnt og meget fuldstændigt, saa at trods

den ringe Høide (30 Fod eller endnu mindre) dog Tiden

for Gigternes Nedgang kan afkortes til det Halve af den

sædvanlige. Smeltning i tre saadanne Ovne ved de store

Demidoff'ske Verker i Ural viste ganske heldige Resultater

baade hvad Brændselforbrug og Produktion angik, og da

disse i 1862 kom til almindehg Kundskab vakte Raschette's

„Universal-Skaktovn" (ogsaa anvendelig ved andre Metal-

lers Udvinding) adskillig Bevægelse i den metallurgiske

Verden. Underkaster man de Talstørrelser, der bleve

lagte til Grund for den første Sammenligning af Raschette's

Masovne med ældre, en nærmere Betragtning (saaledes

især efter „Das Raschette'ske System der Patent-, Nor-
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mal- und Üniversal-Schachtöfen" von Anbei, Leipzig 1863

Taf. A.), saa viser sig vistuok ligeoverfor ældre uralske

Ovne Fordelen at være paa det nye Systems Side, idet

Raschette's Ovne nagtet deres ringe Kubikindhold dog

have leveret indtil en Fjerdedel mere Rujern i Døgnet

end en af de ældre og med et gjennemsnitligt 0,65 Ku-

bikfod mindre Kulforbrug pr. Centner Rujern (nemlig

9,5—9,6 mod 10,20 Kubikfod); men de Exempler, der ere

hentede fra europæiske Masovne til yderligere Bevis for

det Raschette'ske Systems Fortrinlighed, røbe ikke syn-

derligt Spor af Upartiskhed, ligesaalidt som den ene an-

førte ældre uralske Ovn uden Videre behøver at have

været noget Mønster. Der kan opvises andre Ovne, der

med en lignende Beskikning smelte lige saa fordelagtigt

med Hensyn til Kulforbruget, og istedetfor de af Aubel

anførte Prøver paa tydske og engelske Koks- og Stenkul-

ovnes Produktion kunde hgesaa godt være nævnt andre,

som f. Ex. Barrow- eller Ulverstone-Jernverkets sex Mas-

ovne, der (efter Bull. de la soc. de Tind. min. T. VIII. p.

185) i Gjennemsnit levere 60 Tons graat Rujern i Døgnet,

medens en enkelt af dem driver det til 90 Tons eller til

mellem tre og fire Gange saameget som Raschette's Ovne.

Medens i Ural flere af disse nu ere blevne opførte og

igang siden 1860, er der udenfor Rusland kun anstillet

et eneste Forsøg dermed, hvad Jerntilvirkning angaar,

nemlig ved Mühlheim i Rhinpreussen i f. Aar (1864); dette

lovede ogsaa i Begyndeisen Meget, men efter nogle Ugers

Forløb — uvist af hvilken Grund — tog Sagen en anden

Vending, og ifølge de seneste Beretninger i „Der Berg-

geist" maa den hele Kampagne kaldes mislykket baade

med Hensyn til Brændselforbrug og Produktionens Stør-

relse, idet andre Ovne i Nærheden arbeide endog betyde-
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ligt bedre. Fremtiden tør dog komme til at rette Noget

herpaa, og man faar haabe, at de nye Ovnes Rolle endnu

ikke er udspillet. De ere meget billigere og hurtigere at

opføre og behøve langt mindre Kraft for Blæsten, saa at

de nok ere Opmerksomhed og fortsatte Forsøg værd.

6. Forbedret Röstning.

Röstningen, der for 35—40 Aar siden enten ganske

blev forbigaaet eller fordetmeste udført i Höbe og Stad-

ier, har senere vundet meget saavel i teknisk som økono-

misk Henseende. Den tidhgere Maade at roste paa kræ-

ver vistnok mindre Arbeidsløn og tillader Luften at ind-

virke godt paa Malmen, men den benytter Brændselet

daarligt, medtager lang Tid og giver et ujevnt Produkt.

Fra den anførte Tid af er Röstning i egne, især uafbrudt

gaaende Skaktovne blevet mere og mere almindelig. I

Begyndeisen anvendtes alene Ovne, ved hvilke Malm og

Brændsel paasattes lagvis; de ere vistnok fordelagtige

med Hensyn til Forbruget af dette sidste, men tillade

ingen sterk oxyderende Indvirkning af Luften, da den

tilstedeværende Kuloxydgas træder uophørligt hindrende

iveien for en saadan, ligesom ogsaa da lettere en Sam-

mensintring eller begyndende Smeltning af Ertsen kan

gaa for sig. Derfor har man i den senere Tid hyppigere

konstrueret Rostovnene saaledes, at Malmen alene kommer

i Berørelse med Flammen af det i Ildsteder udenfor Ovnen

anvendte Brændsel. Dette Slags Ovne forbruger vel noget

(IV2—2 Gange) mere Brændsel end de forrige, men de

tilstede en langt kraftigere Oxydation, give en jevnere

brændt Malm og mindre Anledning til Forslagning og til-

lade ogsaa — hvad der siden 1843 hist og her anvendes

ved svovlholdige Malme — en samtidig Tilførsel af Vand-
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damp. Allerfordelagtigst har dog Röstning ved Hjælp af

Gigtgaser vist sig; den kom igang i Sverige 1840, hvor

den nu finder Sted ved de fleste Masovne, og har senere

ogsaa i andre Lande fundet Efterligning. Den giver en

endnu jevnere Malm, da ved ingen af de andre Ovne en

saa passende og regelmæssig Temperatur kan opnaaes

som ved Brugen af Gas, hvis Mængde kan reguleres og

fordeles, som man vil. Gigtgaserne udgjøre desuden det

bilhgste Brændniaterial, man ved en Masovn kan have.

De nyeste, af Westman konstruerede Dannemora-Rost-

ovne — der udmerke sig blandt Andet ogsaa ved sin

nedad konisk udvidede Form og hvori Malmen for at

blive porøsere og friere for Svovl ophedes næsten til be-

gyndende Smeltning, uden at dog nogen Sammensintring

foregaar — have givet et særdeles heldigt Resultat og

muhggjort Benyttelsen af Malme, der tidligere ikke kunde

benyttes paa Grund af sin Svovlgehalt. Idetheletaget er

Sverige det Land, hvor Röstningen er skjenket mest Op-

merksomhed og drevet til størst Fuldkommenhed; staar

det end i andre Retninger af Jerntilvirkningen endnu noget

tilbage, saa har det dog i dette Punkt kunnet være et

Mønster for alle andre.

Har end Skaktovnrostningen medført større Arbeids-

udgifter, saa ere dog, maaske paa en enkelt Undtagelse

nær, de samlede Omkostninger blevne mindre end ved

Röstning i Höbe eller Stadier paa Grund af det betydeligt

mindre Brændselforbrug, og de ere undertiden selv ved

Flamme-Skaktovne gaaede ned til det Halve mod tidligere.

Her kan maaske mest passende tilføies et Par Ord

om Brugen af brændt Kalksten istedetfor raa som Tilslag;

en saadan finder nu oftere Sted. Naar raa Kalksten paa-

sættes Masovnen, vil ved Udvikhngen af Kulsyren i fri
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Tilstand en vis Mængde Varme bindes paa en lignende

Maade som ved Anvendelsen af iiforkullet Brændsel, og

dette Tab af Varme i Masovnen, der for hvert Centner

Kalksten kan ansættes til henimod 9000 Varmeenheder*),

bliver saameget mere føleligt for Processerne i Ovnen,

som Kulsyrcn først undviger ved en meget høi Tempera-

tur og dybt nede i Ovnen**), saa dybt at der desuden

ved Kulsyrens Berørelse med de glødende Kul opstaar et

nyt Varmetab. For nu at undgaa en saadan Afkjøling

er det meget fordelagtigt — saafremt ellers Brændingen

af Kalkstenen kan udføres billigt f. Ex. ved Gigtgaser —
især, naar man tillige bruger uforkullet Brændsel, at paa-

sætte Kalken i brændtForm, hvad derfor ogsaa nu oftere

sker. Allerede i Begyndeisen af Aarene 30 anstilledes

*) Den specifiske Varme kjendes ikke nøiagtigt ved saa høi en

Temperatur. Regnault har fundet den under almindelige Om-
stændigheder at være for CO, = 0,2164 for Ca CO, fra 0,20858

(egentlig Kalkspath) til 0,2158 (hvidt Marmor, Kridt; for graat

Marmor kun 0,2098). For Sikkerheds Skyld vælge vi her idet-

mindste den høieste Værdi for Ca C0„ 0,216, for CO, af

samme Grund den af Delaroche og Bérard angivne, 0,221, og

for CaO 0,220 (ellers kun 0.2169). Antages nu den til Kalk-

stenens Dekomposition nødvendige Temperatur med et rundt

Tal for 1000° og Kulsyrens Varme i Friblivelsesøieblikket at

være 25", saa vil der for hvert Pund i Gasform overgaaet Kul-

syre tabes tilnærmelsesvis

21600 — (56. 0,220. 1000 ! 44. 0,221. 25)

44.

eller omtrentlig 205 V. E.

Favre og Silbermann have, om vi ei tage feil, fundet, at

der ved Dekompositionen af kulsur Kalk endog skal bindes

308 V. E.

Som Bevis paa, hvad en Udvikling af Kulsyre kan bevirke,

kan nævnes et Par af Tunner gjorte Temperaturbestemmelser

i en Masovn ved Eisenerz. Under Forsmeltniiig af rostet Spath-

jernsten var Temperaturen i 11 Fods Dybde omtrent 550", hvor-

imod den, naar Ertsen paasattes urostet, ikke naaede 90" C.

**) Se bl. a. St. Jernkont, Ann. 1865 S. 36 ugg.
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ved uralske Masovne sammenlignende Forsøg med brændt

og ubrændt Kalk, hvorved Fordelen (om end liden) viste

sig paa den førstes Side; senere ere saadanne foretague

i Schlesien (1852) og omtrent paa "samme Tid i større

Udstrækning i Belgien, begge Steder med heldigt Udfald,

nemlig en Koksbesparelse af 3—8 pCt. og en Produktions-

forøgelse af 2,8 til 24 pCt. I Wales har man nylig gjort

lignende Erfaringer. Besparelserne ved det belgiske Jern-

verk Ougrée, hvor Forsøgene anstilledes, have senere

efter Fradrag af üdgifterne ved Brændingen udgjort om-

trent 30,000 fres om Aaret.

7. Forbedrede mekaniske Hjælpemidler.

Den betydelige Forøgelse i Masovnenes Dimensioner

saavelsom Brugen af Koks gjorde det ogsaa nødvendigt

at konstruere Blæsemaskiner, der kunde give baade meget

og sterkt presset Vind,

De før 1760 brugte Blæseindretninger vare enten

Bælge af Træ og Læder eller Kolbemaskiner af Træ,

hvis Effekt kun var hden. Det anførte Aar konstruerede

Smeaton ved Carron-Works i Skotland den første Cylinder-

Blæsemaskine med fire RujernscyUndere paa 4V2 Fods

Diameter og med ligesaastort Hæv; Blæsten var temmelig

jevn. Virkningen viste sig straks; den samme Ovn, der

nylig kun havde leveret 10—12 T. Rujern om Ugen, pro-

ducerede nu indtil 40 og i Gjennemsnit for Aaret 1500

T. I England fik derfor disse Maskiner en hurtig Ud-

bredelse; til Fastlandet synes de ikke at være komne før

i de allersidste Aar af forrige Aarhundrede, da vi finde

dem i Schlesien, hvorimod de fra denne Tid spredte sig

almindeligere over Tydskland, Frankrig og Belgien, og

fornærværende have de vel saagodtsom overalt ganske
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trængt andre afveien. I det første Snes Aar dreves

Cylinder-Maskinerne i England med sædvanlig Vandkraft,

saaledes som endnii mange Steder ellers er Tilfældet.

Dampens Tid var imidlertid nær; paa Savery's og New-

comen's ufuldkomne Maskiner fulgte Watt's heldige Løs-

ning af Spørgsmaalet om Dampen som bevægende Kraft.

Watt's, Boulton's og Wilkinson's forenede Anstrengelser

lykkedes det efter megenMøie at faa Damp-Blæsemaskiner

af en hidtil ukjendt Størrelse og Kraft istand, og Aarene

80—85 af det forrige Aarhundrede staa der som de første

i Englands uhyre Jernproduktions Historie; af en ofte

sparsom Vandkraft var man nu uafhængig. Watts Ma-

skiner arbeidede med Lavtryk og Kondensation, hvormed

dog uundgaaehg følger mere sammensatte Indretninger

og tidligere især mange Reparationer, der just ikke er

nogen ønskehg Omstændighed ved et Apparat som en

Masovns Blæsemaskine. Ved mindre Kondensationsma-

skiner havde endvidere Luftens Tæthed og Mængde sin

Grændse temmelig snart; det gjennemsnitlige effektive

Tryk paa Dampkolben kan i Regelen ikke sættes høiere

end til 10 Pd. paa Kvadrattommen og Lufttrykket i Blæ-

secylinderen kom vel sjelden længere op end til 2V2 Pd.

pr. D", medens Hastigheden ikke kan være stor.

I den senere Tid bruger man derfor ved Verker, hvor

det gjælder at erholde meget og sterkt presset Blæst,

hyppigt Høitryks-Blæsemaskiner, hvormed tillige en Brænd-

selbesparelse er forbundet; endnu større er denne blevet

siden Expansionen — som nu ialmindelighed er Tilfældet

— er taget til Lidtægt ogsaa ved Blæsemaskiner. Ved

saadanne kan man let drive Vindens Pression op til 3—

4

Pd. eller endog det Dobbelte. Ved engelske Maskiner

frembragtes for femti Aar siden med 1 Pd. Kul ikke over
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400 Kubikfod Blæst, medens de nyere med samme Kul-

mængde levere 8—900, ja endog 12— 1500 Kubikfod, hvor-

ved dog muligens ogsaa Kullene nu ere af bedre Kvalitet;

ældre Maskiner gik med en Hastighed af 180—200' i Mi-

nuttet, men eftersom et større Luftvolum blev uødvendigt,

maatte Hastigheden forøges, hvilket langt lettere lader

sig gjøre ved Høitryk, hvorved man tilhge har det i sin

Magt i rette Tid og hurtigt, om ønskes, at kunne forøge

baade Blæstens Pression og Mængde. — Tildels har man

dog hellere end at forøge Maskinernes Hastighed forøget

Styrken og Blæsecylindernes Størrelse, hvorved Slidningen

bliver mindre, og kraftige Lavtryksmaskiuer finder man

saaledes endnu ofte foretrukket, idet Meningerne endnu

ere forskjellige, Ofte lader man den samme Blæsemaskine

forsyne flere Masovne og saaledes finder man da slige

Tingester, der (selv med Kondensation) kunne levere 30

—

40000 Kubikfod Luft i Minuttet; deres Blæsecylindere

have en Diameter af 8— 12 Fod og de trænge flere hun-

drede Hestes Kraft til sin Drift. En Sammenligning mel-

lem de meget forskjellige Konstruktioner man har anvendt,

hører ikke herhen. Derimod turde — om end som en

mindre væsentlig Forbedring ved Blæstforsyningen — her

nævnes Brugen af lukkede Former, der nærmest ere blevne

en Følge af den varme Blæst, idet derved kun sjelden

tiltrænges noget Arbejde ved Formerne, hvortil da ogsaa

ved en hensigtsmæssig Indretning af disse Anledning frem-

deles kan haves. Saadanne lukkede Former hindre et

ellers tildels ikke saa ubetydeligt Vhidtab, hvortil man

vistnok mangengang ikke tog Hensyn og hvorved Ovnen

fik mindre Blæst tilført end beregnet og fordelagtigst var.

Valerius omtaler et Tilfælde fra Belgien, hvori der ved

Indførelsen af lukkede Former sparedes omtrent en Tre-

17
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diedel af Masldnernes Vindkvantum og følgelig ogsaa Driv-

kraft; Karsten nævner et lignende Tilfælde fra Schlesien,

hvor der med en betydelig forøget Produktion var forbun-

det et relativt mindre Kulforbrug. Hvor det gaar an

(ved Trækulovne) anvendes nu tillige oftere et lukket

Bryst.

Som en anden Forbedring af mekanisk Beskaffenhed,

ligeledes fremkaldt ved Masovnenes tiltagende Størrelse,

kan kortelig berøres Paasætningsapparater for Beskiknin-

gen. Maaden, hvorpaa denne sættes paa Ovnen har nem-

lig stor Indflydelse paa Ovnens Gang, der altid bliver

mere eller mindre forstyrret, naar Sætterne ere ujevne,

og man kan gjerne kalde uregelmæssigt paasatte Gigtsat-

ser for smaa Tuer, der kunne vælte den største Masovns

Gang. Saasnart en Masovns Gigtaabning kun har liden

Vidde er den gamle Paasætningsmaade med Traug, Kul-

fad, Trillebaar o. s. v. tilstrækkehg og tillige hensigtsmæs-

sig forsaavidt man derved ialmindelighed kan faa Beskik-

ningen fordelt efter sin Beskaffenhed. Da Ovnenes Stør-

relse og med den Gigtaabningen øgedes, hjalp man sig

for Kullenes Vedkommende — som man ogsaa tidligere

tildels havde gjort — med smaa paa Skinner gaaende

Kulvogne, der skjødes ind over Gigten og tømtes, medens

Malm og Tilslag paasattcs som før. Ved endnu videre

Gigter blev imidlertid ogsaa en saadan Paasætning bryd-

som og man fik hellerikke den paa flere Steder paasatte

Beskikning synderlig jevn; man begyndte derfor saavel

for Brændsel- som Malmsætterne at anvende saakaldte

Gigtvogne, der senere ere komne meget ibrug. Flore af

de ældro Gigtvogne havde den Feil, at de ved Tømningen

lod Malmen falde for samlet og tungt i Midten af Ovnen

og derved fremkaldte Fordybninger i det underliggende
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Kullag, følgelig ogsaa et tykkere Malmlag midt i Ovnen,

ligesom hellerikke de større og mindre Malmstykker kunde
falde paa rette Plads; selv nyere Konstruktioner lide for

en Del af denne Feil, men man har dog nu ogsaa rettet

Meget derpaa, dels ved i Midten af Gigten at anbringe

en fordelende Indretning, dels ogsaa ved at forbedre Vog-
nenes Konstruktion, saa at de hurtigt og jevnt udtømrae
sit Indhold i den indbyrdes Orden, hvori det fyldtes i Vog-
nene, over hele Gigten paa een Gang. Det er ikke længe
niellera hver Gang, der foreslaaes nye Gigtvognforbedrin-

ger, og saaledes vil vel Maalet snart naaes.

Hvor man anvender lukkede Gasfang, tjene som vi

have seet saadanne undertiden ogsaa i Gigtvognes Sted
og med vel saa god Nytte.

8. Tilgodegjørelse af Slagger fra Stangjern- og Staal-

tilvirknlngen.

Medens ved selve Masovnprocessen det Jern, der gaar
tabt i Slaggen, paa faa eller mere forbigaaende Undta-
gelser nær er af saagodtsom forsvindende Værdi i økono-
misk Henseende, saa stiller Forholdet sig ganske ander-

ledes ved de Processer, hvorved Rujernet omdannes til

Stangjern eller Staal. Hvilken Methode man her end føl-

ger, saa er Tab af Jern ved Forslagning ei alene uund-
gaaeligt men endogsaa nødvendigt. Inden Smedejernet og
Staalet er færdigt, kan man med et rundt Tal regne, at

mindst en Fjerdedel af Rujernets oprindelige Vegt er

gaaet over i Fersk-, Puddlings-, og Sveisslagger. Hvilken
Værdi der ligger i disse længe og for en stor Del endnu
upaaagtede Forbindelser, er det saaledes let at indse,

naar man betænker Mængden af det Stangjern og Staal,

som nu aarligen tilvirkes; 20—25 Millioner Centner me-
17*
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tallisk Jern kan vel med Tryghed siges livert Aar paa

denne Maade at forslagges.

Det er da intet Under, at man allerede forlængst

har fæstet sin Opmerksomhed herpaa og tænkt paa Ud-

veie til at tilgodegjøre disse Slagger, hvis Metalgehalt

sjelden er under 40 pCt., ialmindelighed Hggcr mellem 50

—70 og undertiden endog naar over 80 pCi, og som

saaledes igrunden ere rigere paa Jern end selv de rigeste

Jernmalme. Men det er ingen let og ligefrem Sag at

vinde dette Jern med Fordel og det væsentlig af to Grunde.

For det Første beståa saadanne Slagger af kiselsure For-

bindelser af Oxydul med mere eller mindre Oxyd, og

disse ere — ialmindelighed endnu i høiere Grad end de

naturhge Jernsihkater — paa den ene Side temmehg let-

flydende, paa den anden meget vanskehgt reducerbare.

De ere derfor i Masovnen tilbøielige til at sintre sammen,

før en ordenthg Reduktion har kunnet gaa for sig, og de

give saaledes let Anledning til en Raagang og allerede

af den Grund et daarhgt, hvidt Rujorn, medens Slaggen

bliver meget jernholdig, og ogsaa andre med Raagang

forbundne Tab bliver Følgen. Dernæst holde disse Slag-

ger som oftest Svovl og Fosfor i større eller mindre

Mængde, og deraf gaar let en stor Del over i Rujernet,

hvis Godhed og Pris følgelig aftager; det bliver ofte kun

Hdet skikket for Fremstilling af Stangjern og Staal og

kan idethøieste bruges til saadanne Støbesager, der ingen

synderhg Styrke behøver. Imidlertid kan det ogsaa hænde

at Fordommen mod „Slagjernet" har været for stor og

at den har været tildels ligesaa ugrundot som hindrende

for en almindeligere og tidligere Benyttelse af Ferskslag-

gerne. Der gives udcntvivl Verker, hvis Fersk- eller

Puddlingbslagger ikke indeholde mere Svovl og Fosfor
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end mangt et andet Verks Malme og Tilslag, og paa

Forhaand at dømme ethvert Slagjern for ubrugbart elJer

daarligt, er at gaa vel vidt. Den nyere Tids Erfaring

har godtgjort det lidet Berettigede i en saadan ubetinget

Skræk for det berygtede Jern af Slagger; det kommer an

paa, hvordan man steller sig idethele.

Efteråt man allerede i Begyndeisen af det forrige

Aarhundrede havde prøvet paa at udvinde de i Slaggerne

indsluttecle Jernpartikler ved Pukning og Vaskning (Han-

nover, Steyermark), førsøgte man i Sverige omkring 1740

uden Videre at tilsætte Slag fra Ferskningsprocessen til

Masovnbeskikningen; men der fulgte en træg Smeltning,

en jernrig Slag og et mindre godt Rujern. Mellem 1780

og 90 prøvede Garney og Stockenstrøm i Sverige og Fin-

land paa at forsmelte Fersk- og Sveisslagger for sig alene

i egne smaa Ovne paa Stangjernslupper; Ovnene havde

kun en Høide af 6 Fod og en Vidde af 10—18 Tommer.

Men man vandt kun en mindre Del (16—20 pCt.) afSlag-

gernes Jerngehalt og Kulforl)ruget var temmelig stort,

idet der til 1 Skpd. Luppejern medgik 26—27 Tønder

(à 6,3 Kubikfod) Kul. Omtrent samme eller endnu uhel-

digere Resultat kom man til i Schlesieu ved at anvende

den svenske Methode, idet man kun udbragte 19 pCt. af

Slaggen som Luppejern med 44 Vg Kbf. Kul pr. Centner, og af

dette kun med 47 pCt. Afgang Stangjern, saa at Udbringendet

af færdigt Jern kun blev vel 10 pCt. med 106 Kbf. Kul pr.

Centner. Ovne af saa liden Høide maatte ogsaa være mindre

passende, da der vel kunde ske en Sammensintring i Skak-

ten, men kun ringe R.eduktion finde Sted. Følgen blev,

at man begge Steder igjen opgav en saadan Tilgodegjø-

relsesmaade og atter tog fat paa Forsøgene med at til-

sætte Slaggerne paa Masovnen. I Begyndeisen gik det
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fremdeles mindre heldigt, dog bedre end i de smaa Slag-

Ovne, saa at den samme Slag, hvormed ovenstaaende Re-

sultat erholdtes i Schlesien i disse, paa Masovnen gav 36

pCt. Riijern med 31 Kubikfod pr. Centner og afStangjern

26 pCt. med ialt 63 Kubikfod Kul pr. Centner.

Lidt efter lidt kom man dog bedre af med disse

Forsøg, især ved Anvendelsen af varm Blæst, tilstrækkehg

Tilsætning af Kalk og forøgede Stelgjennemsnit, ved hvilke

Midler en fortidhg Samniensintring og en større Silicium-

gehalt modvirkes, ligesom ogsaa Svovlmængden syntes at

aftage. I Aarene 20 se vi ved svenske Masovne „Vals-

sinner" fra Puddlingsprocessen uden Skade tilsat i et For-

hold til Ertsen af mellem Vi-, o§ Vio? ^S ^^ almindelige

Ferskslagger paasattes 8—10 pCt. af Ertsvegten; en Röst-

ning af Slaggerne viste sig hensigtsmæssig. Der udbrag-

tes nu indtil 55 pCt. Rujern med ikke stort mere end den

halve Mængde Kul mod før. En saadan Tilsætning af

nogle Procent Slagger er senere blevet mere almindelig.

I Schlesien, hvor man tidHgere anvendte Forholdet Vio

eller deromkring, har man ved de anførte Midler kunnet

forøge dette, men naar man som nu er gaaet saa vidt

som til 40 pCt., har man ikke kunnet undgaa at erholde

et siliciumrigt Rujern, der hder større Afgang end sæd-

vanHgt ved Ferskningen eller Puddlingen; dog linder man

sin Regning derved alHgevel, da Produktionen øges bety-

dehgt i Masovnene og Stangjernet er i Regelen meget

brugbart. I Østerrig finde vi i de sidstc 15 Aar 5—20

pCt. Slag tilsat Masovnbeskikningen; ved de lavere Pro-

center har Tilsætningen ikke bevirket den ringeste For-

andring i Rujernets Kvalitet; der tilsættes 16—20 pCt.

Kalk og forbruges omtrent 20 Kubikfod Trækul for hvert

af Slaggen vundet Centner Rujern. A'ed skotske og en-
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gelske Masovne, hvor Produktet ofte er af den Beskaf-

feiihed, at en Slagtilsætniug ikke vil skjæmme det meget

Ild, er en saadan meget almindelig; man erstatter ogsaa

her undertiden indtil 40 pCt. af Ertsen med Slagger, men

da disse oftest ere temmelig urene, faar man da mangen-

gang ogsaa et yderst middelmaadigt Kujern, og neppe

Halvparten af Slaggernes Jernindhold skal da vindes; til

Erstatning har man kun en usædvanlig høi Produktion

og Fordelen er visselig ikke stor. En blot Slagsmeltning

har kun undtagelsesvis været forsøgt i den senere Tid og

gjerne med lidet Held; kun eet saadant Tilfælde have vi

stødt paa, nemhg ved Waidisch i Østerrig, hvor man nu

i mere end et halv Snes Aar skal have drevet 6—7 maa-

nedlige Blæsninger alene paa Slagger uden Erts med,

som det paastaaes, godt Udfald, hvad Produktet angaar,

og et Kulforbrug af 20,5 Kubikfod for 1 Centner Piujern.

En Röstning af Fersk- og Puddlingsslaggerne har

som antydet hjulpet noget; derved har man dels blothavt

til Hensigt at opnaa en større Gjennemtrængelighed

for de reducerende Gasarter, dels at faa et mere letfly-

dende Silikat, der tager med sig den største Mængde Fos-

forsyre udseigret, saa at der bliver en renere og lettere

reducerbar Forbindelse tilbage, Englændernes „bull-dog;"

der skal derved være sparet incltil 30 pCt. Koks.

Man har endelig gjentagende foreslaaet snart en Til-

sætning af kraftigt reducerende Stoffe, snart en intim

Blanding af de pulveriserede eller smeltede Slagger med

Substantser, der skulde forhindre Optagelsen af Silicium,

Svovl og Fosfor, og saaledes lette Slaggernes Benyttelse.

Til noget heldigt Resultat ledede dog ikke disse Forslag

før 1860, da Fremgangsmaaden med meget godt Udfald

gjennemførtes af to østerrigske Hyttemænd Lang og Frey,
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der blande de pulveriserede Slagger simpelthen med Kul-

støv og røre Blandingen om i lædsket Kalk, hvorpaa den

deigagtige Masse tørres og brydes istykker. Prøver i det

Store have i længere Tid været anstillede i Steyermark,

og denne Methode synes at skulle faa nogen Betydning;

ogsaa paa Harz har man fundet den god. At det derved

blot af Slagger vundne Rujern er saa rent, at det kan

anvendes saavel ved Herdferskningen som Puddlingen paa

godt Stangjern viser Analyser, idet lividt Rujern kun holdt

0,40—0,62 pCt. Si, 0,f^2—0,32 P. og blot Spor af Svovl,

medens der i graat er fundet indtil 2,46 pCt. Si, 0,112 P.

og 0,06 pCt, Svovl; Erfaringen har bekræftet dets fuld-

komne Anvendelighed hertil. I Frankrig synes Minary og

Soudry's Methode, at brænde Slaggen sammen med Sten-

kul til Slag-Koks, at skulle komme til praktisk Udførelse

og svare god Regning.

Ihvorvel naturligvis første Klasses Masovne endnu i

det Længste betænke sig paa at bruge shge Slagger, saa

har man dog altsaa nu fuld Vished for, at Tilgodegjørel-

sen af disse ei alene er økonomisk nuihg, men at den

ogsaa, udført med Omhu og med Maade, ikke medfører

nogen merkbar Skade for Rujernets Godhed, naar For-

dringerne til dette ikke stilles altfor høit.

Spørge vi nu tilslut, hvad der egenthg er vundet ved

alle disse Forbedringer vi have anført, da ligger Svaret

igrunden allerede paa mangfoldige Steder i det Foregaa-

ende færdigt. Rujernets Kvalitet er i Regelen blevet en

ringere, skjønt den langtfra altid ubetinget behøver at

bhvc det, naar man ikke af blot Hensyn til det Økono-

miske eller af Ligegyldighed sætter det Tekniske tilside;

Prisen er dcrimod aftaget i en temmehg betydehg Grad.
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Tage vi saaledes for os Piujernpriserne for sarame

Lokalitet og omtrentlig samme Sort Jern i de sidste

30—35 Aar, saa ville vi vel finde, at der undertiden —
under enkelte politiske Forviklinger og deraf eller af

andre Grunde følgende uheldige Handelskonjunkturer og

overfyldt Marked — kan være fremkaldt en hurtig kort-

varig Sjnken, der igjen ved sterkere Efterspørgsel er paa-

fulgt af en Stigen i Friserne, med andre Ord, der viser

sig Variation fra Aar til Aar eller endogsaa i Løbet af

samme Aar. Men i det Store t.'iiïct have dog Friserne

stadigt aftaget, vi kunne gjerne tiiføie, temmelig jevnt.

Enkelte grafiske Fremstillinger, der haves, vise dette meget

anskueligt. Almindeligt skotsk Piujern, der saaledes fra

1830—39 i Glasgow kostede 4 Lst. 10 sh. til 5 Lst. pr.

Ton, stod f. Ex. i 1860 og 61 kun i 2 Lst. 9—2 Lst. 12

sh., under hvilken Pris det imidlertid blev solgt baade i

1842—43 og i 1848—53 paa Grund af ugunstige Handels-

forholde; almindeligt godt Riijern fra Wales, middels Sort,

kostede i 1836 fra 6—8 Lst, men var ved Udløbet af

1860 gaact ned til 3 Lst. 10 sh., en Fris omkring hvilken

det, ligesom det skotske, holdt sig ogsaa i Aarene 1843

—44 og 1850—52, medens det i Mellemtiden var oppe i

5 Lst. eller vel det. Lignende Prisaftagelse har fandet

Sted fast overalt, om end (f. Ex i Preussen og Frankrig)

offentlige Forholde og Toldvæsenet eller det indenlandske

Forbrug kan have modificcret de mindre Variationer; kun

enkelte Masovne, der levere et sjeldent fortrinligt og re-

nomeret Jern, faa sig enduu næsten ligesaagodt betalte

som for tredive Aar siden. Forøvrigt er det en Selvfølge,

at ikke alle Sorter Rujern ere faldne lige meget i Pris;

men synkronistiske Tabeller vise dog, at de i Handelen

mest sædvanlige Sorter følges nærme ad.
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Grimer og Lau ere ellers i sit Skrift over Jerntilvirk-

ningen fornærværende i England komne til det Resultat,

at Omkostningerne ved selve Produktionen — prix de

revient — af det engelske og skotske Paijern i de sid ste

30 Aar snarere ere stegne end formindskede, idet Forbe-

dringerne ikke skulle have været istand til mere end blot

at holde de stedse voksende Udgifter for Piaamateriaher

og Arbeide Stangen. Naar vi imidlertid se, at selv en-

gelske Forfattere, der ifølge sin Stilling lettere end Frem-

mede maatte kunne erholde saadanne Oplysninger, beklage

sig over ei at kunne levere dem, saa ere vi tilbøielige til

at drage Gruner's og Lan's Dom noget itvivl, idet den

snarere er gründet paa Formodninger og enkeltstaaende,

vistnok faktiske Forholde fornærværende end paa noget

for Fortid og Nåtid sikkert og almengyldigt Opgjør, hvor-

til neppe mange Jernverkseiere levere paalidelige Bidrag.

Og have end eiendommelige Forholde havt saadanne Føl-

ger for Englands Vedkommende, saa forehgger der dog

fra andre Lande Beviser af modsat Lidhold.
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Endskjønt den ældste Maade at vinde Smedejern paa

— den ældste tillige, hvorpaa Jern ialmindelighed er til-

virket — nemlig direkte af Malm, stod i Ey for at levere

et rent og seigt Produkt, saa var den dog forstørstedelen

forladt ved forrige Aarhundredes Slutning. Hvilken af de

noget afvigende Methoder man saa end fulgte, saa havde

man det kun sjelden i sin Magt paa Forhaand at kunne

bestemme Jernets Egenskaber, og man fik som oftest en

Blanding a f Jern med mere eller mindre virkehgt Staal,

der maatte sorteres og kun ved en gjentagen Udsveisning

kunde berøves det Meste af sinHaardhed. Fremstillingen

af Stangjern paa denne Maade var desuden forbundet med

sterk Jernafgang og stort Kulforbrug saavelsom med Tids-

spilde; selv den i økonomisk Henseende fordelagtigste

Methode, den saakaldte "Franske Luppeferskning i en „forge

Catalane," stiller sig dog ulige uheldigere end den indi-

rekte Stangjernferskning afRujern. Endog henimod Aaret

1840 eller endnu senere medgik der saaledes i de franske

Pyreneer til 100 Kilgr. Jern 300—340 Kilgr. Trækul og

100 Kilgr. færdigt Smedejern kostede Fabrikanten 40—42

fres., hvoraf mere end Halvparten blot for Kul; Arbeids-
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lønnen var ogsaa stor, nemlig G fres. eller vel det, og

enclskjønt det ved forskjellige smaa Forbedringer er op-

naaet at kunne producere 120—150 Kgr. i liver Ferskning,

saa medtager dog en saadan saalang Tid (mindst 6 Timer),

at det Kvantum Jern, en saadan forge Catalane kan le-

vere om Aaret, dog bliver ubetydeligt, bøist 1000—1200

quint, metr. (a 100 Kgr.). Fortjenesten var bellerikke

omkring det anførte Aarstal misundelsesværdig, da den

nef»pe udgjorde mere end 2—2,5 fres. pr. 100 Kgr.; Jer-

net blev dyrt nok alligevel. Ved sammenbgnende Forsøg

i Scblesien mod Slutten af det forrige Aarbundrede ^iste

det sig, at der ved den Tydske Luppeferskning udbragtes

4,5 pCt. Stangjern mindre af Malmen og med et 14 Kbf.

større Kulforbrug pr. Centner end ved Ferskning af Ru-

jern, medens den største ugentbge Produktion ber kun

var 30-— 35 Centner. Endnu ufuldkomnere vare andre

Metboder, og eftersom Masovnene bleve mere og mere

almindelige, tabte den gammeldagse Stangjernsvinding sin

Betydning, indtil den som sagt ved Aarbundredcts Begyn-

delse var trængt tilbage eller indskrænket alene til afsides

skovrigc Egne ; kun i saadanne, bvor der findes rige Malme

og daarbge Transportmidler og bvor der endnu ingen

Konkurrence med de modernere Processer kan opstaa, er

den fremdeles mubg og nyttig. Et Anlæg koster ber bel-

lerikke stort, og Forbedringer (fornemmelig Benyttelse af

bortgaaende Varme) bave ini tillige i den seneste Tid

kunnet reducere Omkostningerne med indtil 25 pCt. saa-

ledes i Sardinion fra 38 til 20 frc. pr. 100 Kgr. Stangjern.

Saadanne Egne, bvor Luppeferskningen fremdeles bar

kunnet bolde sig, ere især begge Skraaninger af Pyre-

neerne, bvor der endnu tilvirkes nogle bundredetusinde

Centner Stangjern aarlig paa denne Maade, endvidere
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nogle Fjelddale hist og her ellers i Spanien*), Italien,

muligens ogsaa i det sydlige Tydskland og Finland, samt

l)landt Asiens og Afrikas halvvilde Folkeslag. Kun Nord-

amerika, dette med Transportmidler ellers saa vel forsy-

nede og industrielle Land, danner en meget joaafaldende

Undtagelse, idet der her endnu er nær 200 „bloomeries"

i Virksomhed, sandsynhgvis dog kun under lignende be-

gunstigende Omstændigheder som i Europa.

I de sidste to, tre Aartier er der gjort Forsøg paa

atter at faa en direkte Stangjerntilvirkning igang; de have

dog strandet især paa Vanskeligheden af at faa tilstræk-

kelige rene Malme og ville sandsynligvis heller aldrig føre

til noget virkeligt Udbytte. Vi forbigaa dem derfor her

og holde os kun til de Forbedringer, der ere indførte ved

Stangjernets Fremstilling af Rujern.

1. Stangjernstilvirkning i Ferskherder.

Stangjernsprocessen i Herder har ifølge hele sin Na-

tur og sin temmelig afsluttede Karakter selv tidhgere ikke

været istand til at undergaa synderligt gjennemgribende

tekniske Forbedringer; dette har saaraeget mindre været

Tilfældet i den senere Tid, som Puddlingsprocessen mere

og mere kar trukket Opmerksomheden hen til sig. Hvad

man ved Herdferskningen især har kunnet forsøge, har

været Formindskelse i Kulforbruget, og et saadant er og-

saa opnaaet, tildels rigtignok paa Jernafgangens Bekost-

ning, medens derimod hverken Produktionsmængden eller

Jernets Kvalitet har kunnet i væsentlig Grad forandres,

naar Methoden forøvrigt forudsættes at være den samme,

thi Produktionens Størrelse er ved de forskjellige Metho-

} I Spanien skal ikke Masovndriften være ældre end siden 18'28
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der indbyrdes meget forskjellig. Kulbesparelsen er for-

nemmelig opnaaet ved følgende Midler:

1. Overlivælvede Ferskherder er den simpleste For-

andring, hvorved Varmetab undgaaes. Den bestaar, som

allerede Navnet antyder, blot deri, at Herden forsynes

med et Hvælv, der hindrer Udstraalingen af Varme og

derimod kaster denne tilbage ned i Herden. Allerede ved

Begyndeisen af vört Aarhundrede har man i Frankrig

(Dept. Niever) — hvor man ellers tidligt har skjænket

Kulbesparelsen ved Ferskningen i Almindelighed megen

Opmerksomhed — anstillet Forsøg med overhvælvede

Herder, men man opgav igjen dengang disse, da Arbei-

derne klagede over den sterke Hede, hvorfor de derved

bleve udsatte. Først ved Enden af Decenniet 20 tog

man, tvunget af de stigende Trækulpriser, atter fat paa

Sagen i den samme jernrige Egn, og Forsøgene lykkedes

nu godt. Bedækkede Herder — feux d'affinerie voûtés—
bleve snart meget almindelige i Frankrig, senere ogsaa i

andre Lande. Alene ved denne simple Forandring spare-

des ved franske Herder (Ann. d. Min. 3 sér. T. XVHI.

1840, p. 215 flg.) 15—20pCt. Kul, tildels rigtignok ogsaa

en Følge af, at Arbeiderne nu ikke saa godt som forhen

kunde sløse med Kullene ved at kaste større Mængde paa

ad Gangen, men maatte have et stadigere Øie med Pro-

cessen. Medens man ved at forsyne Herderne fortil med

en dobbelt af Luft afkjølet Skjerm af Jernplader har raa-

det Bod paa den generende Hede, har man tillige paa en

ligesaa simpel Maade afhjulpet den anden i Begyndeisen

følte ulempe, nemlig at Slag, sammensmeltet Aske o. s. v.

(„Sarrazin") fæstedc sig oppe under Ilvælvet og under

Ferskningen faldt ned i Luppen.

2. Herved var en ikke saa ringe Besparelse af Kul
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gjort mulig. Men det var endnii langtfra, at man drog

fuld Nytte af al den udvildede Varme; den største Del

af Kullenes Varmeeffekt — maaske 70 pCt. — gik tabt

med de bortgaaende Gasarter. Disse indeholde vel i Ee-

gelen i mindre Grad end Masovngaserne brændbare Be-

standdele og desuden kun i et meget föränderligt For-

bold; men dels vise dog Analyser, at de af og til under

Ferskningen ikke indeliolde saa lidt Kuloxyd og Vandstof,

dels er den Temperatur, hvormed de forlade Herden og

som ved fuldstændigere Forbrænding kan forøges, temme-

lig høi, nemlig 12—1300« C. Ebelmen (Ann. d. Min. 4

sér. T. III. 167) fandt, at Herdgaser ved Audincourt holdt:

I den første Del Senere
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Kul og Ferskningens Varighed forkortet med en halv Ti-

mes Tid. Saadanne overlivælvede og med Opvarmnings-

indretninger forsynede Herder have siden 1834 under for-

skjellige Navne fuudet megen Udbredelse ogsaa udenfor

Frankrig, men endnu er der dog mange Ferskherder igjen

af den gamle Sort,

3. Da den varme Blæst havde vist sig saa fordel-

agtig ved Masovndriften, forsøgte man straks Anvendelsen

af samme ved Ferskningen. Der gjentog sig overalt en

Formindskelse i Kulforbruget med 10—15 eller endog

indtil 20 pCt.
; Afgangen af Jernet formindskedes med

nogle Procent, den daglige Produktion tiltog noget, un-

dertiden ligetil med en Femtedel eller mere; og samthge

Produktionsomkostninger 'kunne regnes at være blevne

omkring 5 pCt. mindre. Deriaiod fandt man fleresteds,

at den varme Blæst skadede Stangjernets Godhed, saa at

man endog sluttede med Brugen deraf en Tid. Grunden

var imidlertid ikke saa meget, at den varme Blæsts Virk-

ning i og for sig er skadelig, som snarere, at man ikke

afpassede Herdens Størrelse, Blæsepibernes Heldning og

Vidde, Blæstens Pression o. s. v., kort sagt den hele Le-

delse af Processen efter Luftfortyndingen. Eftersom man

lærte at indse dette, blev Udfaldet bedre, og varm Blæst,

80— 150", er nu det sædvanlige, ihvorvel det endnu en-

kelte Steder har vist sig umuligt at kunne faa et godt

Jern paa den Maade. Ved Anvendelse af flere Former

har man vel kunnet drive Produktionen op, men som det

lader til er i Regelen saavel Kulforbruget som Jernafgan-

gen ufordelagtigere.

4. Erstatning af Kul ved Masovndriften ved lufttin--

ret eller kunstig tørret Ved gav Anledning til Forsøg i

samme Kctning ved Ferskningen; Resultatet blev dog
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meget forskjelligt og ialmindelighed blev Afkjølingen for

sterk. Kun i det østlige Frankrig synes man at have fan-

det üdfaldet tilfredsstillende, idet siden 1839 der flere

Ferskherder drives under en delvis Benyttelse af Ved for

Kul; anvendes Veden kun i lufttør Tilstand, maa dog

Blæstens Temperatur være omkring 200*^ C. Man har

kunnet anvende indtil Halvparten sterkt tørret Ved og

Brændselbesparelsen har da været omkring 15 pCt.
;
Herd-

gaserne blive desuden rigeligere og brændbarere, om end

deres egen Temperatur er noget lavere.

5. EndeUg er opnaaet et billigere Jern ved at ud-

føre den før Rækningen nødvendige Ophedning eller, som

vi — i Mangel af anden Benævnelse — ville kalde den,

Sveisningen, saafremt ikke Ferskherden benyttes dertil,

dels i lukkede med Koks eller Stenkul fyrede og ofte til-

lige med Forvarmningsherder forsyn ede Ræk- eller Sveis-

herder (Englændernes „hollow fires" for Koks, „Siegen'sche

Schweissfeuer" for Stenkul eller en Blanding af disse

Brændmaterialier), dels, og det fornemmehg, i saakaldte

Sveisovne ved kun Flammen af Brændmaterialet (anvendte

i Tydskland siden 1804) eller med fuldstændig Gasfyring,

hvilken sidste (i Frankrig og Sverige siden Begyndeisen

af A arene 40) især har vist sig fordelagtig og nu mere og

mere anvendes saavel ved Herd- som Flammeovnsfersknin-

gen. At den overflødige, bortgaaende Varme ogsaa fra

disse Sveisovne nu hyppigst benyttes, følger næsten af sig

selv. I Gas-Sveisovne er ialmindelighed Jernafgangen

noget større end ved Sveisning i Rækherder; derimod er

Forbruget af Brændsel (Ved. Trækul, Brunkul, Torv) me-

get mindre, ligesom ogsaa dette kan være af endnu simp-

lere Sort end ved Flammefyring. I Sverige kan f. Ex.

Jernafgangen ved Sveisning i Rækherder ansættes til 9—10

18
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pCt. og Kulforbruget til 12—14 Kbf. pr. Centner Stang-

jern, medens Afgaiigen i en „Ekman'sk Vällugn"*) gaar op

til 12— 13 pCt. men Kulforbruget kun er 4V2—5 Kbf.

eller stundom endog lidt mindre. Produktionen fra en

Rækherd naar neppe over 300 Centner ugentlig, medens

den i „Vällugn" kan udgjøre indtil 1500 Centner og der-

over.

6. Hvor man fremdeles tiltrænger en Raffination af

det Rujern, der skal ferskes, er Adskilligt vundet ved og-

saa at udføre denne i en Flammeovn. Da nemlig ved

Herdraffineringen vanskelig kan undgaaes, at endel alle-

rede oxyderede Forureninger igjen reduceres, saa bliver

et af Raffinationens Øjemed tildels ufuldstændigt opnaaet,

og hvor Koks anvendes, kan endog en Forøgelse af Jer-

nets Svovlgehalt blive Følgen. Brændselforbruget er end-

videre stort, 4—6 Kbf. Trækul eller 40—65 ^ Koks for

1 Centner raffineret Jern; Jernafgangen gaar indtil 15

pCt., men er dog i Regelen vel ikke over 10 pCt. Ved

Raffination i Flammeovne —• helst med Generatorgas —
bevirkes derimod en langt fuldstændigere Rensning afRu-

jernet med ialmindebghed lidt mindre Afgang — tildels

dog ogsaa noget større — , medens Forbruget afBrændsel

er betydeligt mindre; i Schlesien, hvor Gas-Raffinations-

ovne (konstruerede af Eek i Begyndeisen af Aarene 40)

først kom ibrug, medgaar saalcdes til hvert Centner Fein-

eisen i Flammeovn kun 1,4 Kbf. Stenkul mod 2,75 Kbf.

Koks tidligere i Herd.

Antallet af de engang fast forvirrende lokale V'aria-

tioner i Forskningen er i Tidens Løb ellers blevet noget

indskrænkot, men hvert Land har dog gjerne sine egne

*) Ogsaa anvendt, i Wales fur Stenkul (Jernk. Ann. 1865).
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Methoder endiiii, om hvis egentlige Fortrin fremfor andre

det mangengang vil falde vanskeligt nok at fælde nogen

Dom ; Vanen gjør vel ofte det Meste til Sagen. I Regelen

har man dog saavidt muligt holdt sig til de, der kræve

mindst Brændsel, og hellere ofret Lidt af Jernet. I Sverige

holder man sig mest til Lancashire og Franche-Comté-

Methoden, hvilken sidste synes at være blevet den mest

økonomiske af alle, paa samme Tid som den leverer et

godt Jern; den er tilhge den forherskende i Frankrig og

Belgien. I Tyilskland anvendes (ved Siden af Franche-

Comté-Methoden) mest det almindelige Tydsksmide, der

dog medførerbaade større Afgang og større Kulforbrug saavel

som mindre Produktion, med Undtagelse af i de østerrig-

ske Lande, hvor man fremdeles holder paa den for disse

Egnes rene Jernsorter maaske fordelagtigste „Eengangs-

smeltning," der med en noget mindre Afgang af Jern for-

ener et noget større Kulforbrug ialmindelighed end Franche-

Comté-Smidet.

Hvor man imidlertid af en eller anden Grund, især

af Frygt for at erholde et mindre godt Stangjern, endnu

holder fast ved de ældre Methoder, er naturligvis heller-

ingen Forandring i økonomisk Henseende at vente; men

under enkelte Forholde kan Saadant dog svare Regning.

Dannemoras Wallon-Ferskning foregaar f. Ex. den Dag

idag ganske ligedan som for flere Decennier siden, — den

samme Jernafgang (24—25 pCt.), det samme Kulforbrug

(5—6 Td.) pr. Centner Stangjern. Direkte Forsøg have

foranlediget en urokkelig Overbevisning om, at der ved

enhver anden Ferskningsmaade ikke kan erholdes et saa

udmerket Stangjern, medens det rigtignok ogsaa ser ud,

som Methoden selv hellerikke passer saa godt for andet

end Dannemora's Rujern. I hvert Par (Fersk- og Ræk-)

18"=
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Herder tilvirkes iigentlig ikke mere end omkring 200

Centner Stangjern eller endog mindre.

Hvorledes iøvrigt Forholdet mellera de forskjellige

Methoder i Sverige stiller sig med Hensyn til Jernafgang

0. s. v., viser et gjennemsnitligt Eesnltat for et større

Antal Verker i 1863, (Jernkont. Annal. 1864, S. 107). Til

1 Centner Stangjern brugtes ved

Ugentlig

Cent. Rujern Tønder Kul. Produktion.

Wallonsmidet . .
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til er nærmest at søge deri, at det er vanskeligt at er-

holde saa rene, svovlfri Koks, at ikke Ferskjernet ved sin

umiddelbare Berørelse med disse bliver svovllioldigt og

rødskjørt, hvilken Fejl det ogsaa stedse viste sig at have;

dertil kommer fremdeles, at Eiijernets Behandling med

Koks i Ferskherden kræver meget stor Øvelse, idet det

er tilbøjeHgt til at blive „raat" og mere en Omsmeltning

og en Forslagning end en Forskning finder Sted, sandsyn-

ligvis Ibrdi der maa anvendes for sterk Blæst. Desuden

blande ogsaa Smaapartikler af Koksen sig let iiid i det

sveisende Jern, hindre Ferskningen og ere slemme at faa

tilbørligt ud igjen. Processen gaar ogsaa idetheletaget

langsomt og nnder stor Forslagning af Jern. For dog at

spare Noget paa Trækullene søgte man ved Hjælp af

Koks at bringe Rnjernet til en vis Grad af Garhed og

senere udførtes den tilbageværende Del af Ferskningen

ved Trækul; man erholdt vistnok (England, Schlesien) paa

denne Maade et ganske godt Stangjern, men Processen

blev for kompliceret og økonomisk ufordelagtig.

Efteråt det et Aars Tid tidligere af Onions havde

været foreslaaet at udføre Ferskningsprocessen i en Flam-

meovn ved Hjælp af Stenkul, uden at dog Planen, saavidt

skjønnes ,
virkelig kom til Udførelse, tog Englænderen

Henry Cort et Patent derpaa i 1784, og et Par Aar senere

finde vi hans Ide fuldstændigen sat iverk. I denne Cort's

Opfindelse laa Spiren til en af de mest indflydelses-

rige Forandringer i den hele Jerntilvirkning ; Rujernets

Omdannelse til Stangjern ved blot Flammen af Brænd-

materialet eller, som den kaldes, Puddlingsprocessen kan

vel siges at have havt en uberegnelig Virkning.

Som enhver ny Procès led naturligvis ogsaa Cort's

Maade at udføre Puddlingen paa af store Mangler, navnlig
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var Jernafgangeri fra først af stor (efter Mushet's Angi-

velser endog indtil 100 pCt.); men Udfaldet blev snart

bedre, og da man først havde faaet Øjnene op for den

store Fordel, der viste sig at kunne være forbundet med

den nye Procès, gik det raskt fremad med Forbedringer

som med Udbredelsen.

Cort anvendte ved sine første Puddlinger Koksrujern,

saaledes som det kom lige fra Masovnen og uden noget

oxyderende Tilslag; Udfaldet maatte derfor blive meget

usikkert og vaklende som Følge af Jernets vekslende Be-

skaffenhed og Urenhed, og da Operationen ved den sæd-

vanligvis store Grafitgehalt i saadant Rujern og dets Tynd-

flydenhed gik temmelig sent, blev ogsaa Forslagniugen

stor. Man*) forsøgte derpaa at omsmelte og raffinere

Eujernet i sædvanlige Herder ved Koks — saaledes som

det i England allerede dengang synes at have været prø-

vet ved Herdferskningen — og derpaa underkaste det i

Plader optagne raffinerede Rujern en Puddhng. Nu lyk-

kedes denne meget bedre og en saadan foregaaende Raf-

fination blev i lang Tid en almindelig Forberedelsesproces

for Puddlingen. Derved opnaaedes dels en Rensning af

Rujernet dels, og det fornemmelig, en Forvandling af Gra-

uten til kemisk bundet Kulstof, der hurtigere og lettere

oxyderes og saaledes medfører mindre Tab.

Cort's Flammeovne bestode i Begyndeisen alene af

massivt Murverk og Herden var hgeledcs et med muligst

ren Kvartssand bedækket Hvælv af tykt Murverk. Pud-

dlingsovnenes Konstruktion var endnu et Snes Aar efter

Cort's Død (1800) omtrentlig don samme; kun havde man

*) llomfray eller Crawshay i Midten afAarhundredets sidsteAarti;

ellers bekjcndte for sin lidet hædcrlige Fremgangsmaade mod

Cort Off hans Familie.



Udsigt over Jerntilvirkinrigen. 279

i Løbet af denne Tid givet dem en noget lettere og simp-

lere Bygning, forsaavidt man dannede dem af tykke Jern-

plader, der indvendigt foredes med et 9— 10" tykt Lag af

ildfaste Stene. Herden eller Ovnbunden gjordes ligeledes

af en Støbejernsplade, hvorpaa lagdes 8— 10" Sand, der,

naar den første Gang benyttedes, blev overstrøet med et

tyndt Dække af pulveriseret Ferskslag, der bragtes til at

sintre sammen, før Rujernet sattes ind; under Bundpladen

var der Luftcirkulation for at holde den afkjølet. Paa en

saadan Herd puddledes, som anført, Rujernet uden noget-

somhelst Tilslag af oxyderende Substantser, idet for en

Del Luften, der strøg over Jernet under Nedsraeltningen,

men især den derved dannede Jernoxydoxydulforbindelse

tjente til at oxydere Kulstoffet og de øvrige fremmede

Bestanddele. Processen kaldes enten Sand- eller — da

Mængden af den dannede Slag kun var liden — Tørpud-

dling. Paa denne Maade kunde alene passende Sorter

hvidt, enten lige af Masovnen kommende eller raffineret

Rujern ferskes; Processen gik ialmindelighed hurtig for

sig og saavel paa Grund heraf, som af den ringe Berø-

relse og rensende Indvirkning af Slaggen paa Jernet, blev

det paa Sandherd puddlede Stangjern gjerne af mindre

god Kvalitet, naar ikke et meget rent Raffinatjern anvend-

tes. Sandherderne vare desuden vanskehge at holde istand;

under Arbejdet i Ovnen blev Herdmassen hist og her let

oprevet og desuden sterkt angrebet af det oxyderede Jern,

hvorfor Reparationer raaatte hyppigt foretages, og det

ugenthge Udbytte derved formindsket. Man søgte derfor

at undgaa Brugen af Sandherd. I 1818 finde vi første

Gang anvendt Ovne med Jernherd, kun bedækket af et

nogle Tommer højt Lag af sammensmeltede Ferskslagger,

der saaledes danner det egentlige Underlag for Rujernet,
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der iiedsmeltes („iron bottoms"). Demie Indretning''') vakte

i Begyndeisen megen Mistro, da man antog det umuligt,

at en saadan Herd kunde holde, men den viste sig snart

saa fordelagtig, at den inden faa Aar var ganske almin-

delig antaget*'^); den ugentlige Produktion steg derved fra

8 til 20 Tous eller mere. Selve Puddliugen foregik dog

endnu udeu egentlig Tilslag og kun med enkelte Sorter

liujern.

Indtil denne Tid eller mere end 30 Aar havde Pud-

dlings})rocessen alene været praktiseret i England og

Skotland, endskjønt Trækulprisernes Stigen ogsaa i andre

Lande havde begyndt at gjøre sig følelig og der saaledes

ogsaa paa Kontinentet var Opfordring til at efterligne

den engelske Methode. Denne var dog endnu for ufuld-

kommen til at kunne hamle op mod den gamle Herdfersk-

ning i kvalitativ Henseende, og derfor kviede man sig i

det Længste for at tage fat paa den. De første Forsøg

udeiifor Storbritannien foretoges i Aaret 1819 ved det

svenske Verk Skebo; der anvendtes her ingen særegen

Raffinering og istedetfor Stenkul brugtes tør Ved. Der

puddledes paa Sandherd. Endskjønt enkelte Puddlinger

viste sig fordelagtigere og man saaledes var taalelig til-

freds dermed (Jernkont. Ann. for 1819, S. 178), saa var

dog Gjennemsnittet for en længere Tid især med Hensyn

til Afgangen kun mindre godt i Sammenligning med Ilerd-

ferskningen og i Forhold til, hvad man havde ventet.

*) Den skyldes en af den Tids første praktiske Jernhyttemænd,

Samuel Rogers, der til Tak for sin Oi)findclse først blev udlcct og

nylig i en høj Alder maatte friste samme Skjebne som Cort —
at dø i Fattigdom.

**) Ved Ebbw Vale Ironworks, hvor Jernherd først blev benyttet,

fremstillede man derved strax et Jern af en saadan üodhed, at

det betaltes adskilligt højere end Jern fra Naboverkerne.
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Ifølge Rinman var eiidnu i 18;24 Åtgången under selve

Piiddlingen vel 16 pCt. og ved Rækningen 18,5 pCt. af

Riijernet (22 pCt. af Lupperne), saa at altsaa den hele

Afbrænding udgjorde omtrent 34,6 pCt; Vedforbruget var

imidlertid noget mindre end ved Herdferskningen, idet der

kun niedgik (beregnet) 13,5 Td. Kul paa 20 L'^ Stang-

jern mod ialmindelighed mindst 15—16 Tdr., om man end

af og til ferskede noget billigere, hvad Kullene angaar.

Rinman tilføjer, at Puddlingen altid var behæftet med en

stor og næsten uundgaaelig Mængde Affald, dels saadanne

Smaalupper, som ej kunde varetages i Ovnen og som næ-

sten ganske gik tabt ved Forslagning, dels Stykker, der

løsnede af under Luppernes Sammenslaaen. Man tilgode-

gjorde vel saadanne Smaastykker for sig i Herd sammen

med andre slagfulde V^rag, men derved steg Afgangen til

40 pCt. og Kulforbruget gik nu op til 18 Tdr. paa 20

L'tB. Trods et større Arbeidspersonale blev dog Produk-

tionen om ügen ikke større end tidbgere ved Wallonsmi-

det, og forholdsvis vandt den hellerikke paa det dengang

almindeligere Tydsksmide. Det var desuden vanskeligt at

opnaa nogen bestemt Grad af Haardhed og at undgaa

Slaglameller i Jernet, hvorved det stundom blev slemt at

række. Det svenske Rujern gav iøvrigt bedre Resultater

end engelsk, og med nogen Øvelse fik man dog et renere

og tættere Stangjern. Lignende blev i Begyndeisen üd-

faldet ogsaa andre Steder, men det var dog mest Mangel

paa Øvelse, der bevirkede dette og ikke Processens Uhen-

sigtsmæssighed i og for sig; man forstod endnu ikke rig-

tig at indrette sig ligeoverfor de forskjellige Tilfælde, og

Sandherden, der endnu en Tid anvendtes, var hellerikke

skikket til at gjøre Sagen lettere. Derved hindredes vis-

sehg Puddlingens Udbredelse i Sverige for en stor Del,
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om man end der mere end andetsteds har havt ogsaa

andre Grunde til at vedblive med den længe prøvede Herd-

ferskning. Det første kontinentale Verk, hvor den nye

Methode kom i stadig Gang og med l)edre Held, var

Fourchambanlt i Frankrig, hvor man (1820) ved engelske

Arbejderes Hjælp paa Slagherd erholdt opmuntrende Re-

sultater. Puddhngsprocessen indførtes derfor hurtigt i det

midlere Frankrig, saa at der otte Aar senere allerede var

40 Puddelverker igang i disse Fgne. I Slutningen af 20-

og Begyndeisen af 30-Aarene udbredte Puddliiigsprocessen

sig over Belgien*) og Rhinprovinserne, fordetmeste for-

trængende Herdferskningen
; i Midten af Decenniet 30 kom

den til Schlesien og senere fandt den Indgang fast over-

alt, naar Norge og endnu paa det Nærmeste ogsaa Sverige

undtages, thi i sidstnævnte Land er Antallet af Puddelovne

hidtil ganske lidet. De gamle Ferskhytter omdannedes til

Puddelverker og nye saadanne anlagdes fortvæk, saa at

foniærværende Mængden af det ved Puddhngsprocessen

tilvirkede Stangjern er aldeles overvejende i Sammenlig-

ning med Herdjernet.

Medens saaledes Flammeovnferskningen lidt efter lidt

fik almindehg Udbredelse, foregik der ogsaa betydelige

Forbedringer ved den. Saalænge den alene udførtes paa

Sandherd (i Frankrig i Begyndeisen tildels Kcdkherd) eller

paa en med et ringe Slagdække forsynet Jernherd uden

nogen Slagtilsætning, kunde som berørt alene hvidt eller

raffineret Rujern anvendes ved Puddlingen. Men ligesom

det hvide Rujern, der faldt direkte fra Masovnen, ikke al-

tid var det reneste, saaledes var enhver Raffinering for-

bundet med stor Jernafgang og stort Brændselforbrug, og

Ved Scraing allerede indført 1820 eller 22.
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hvor man anvendte Koks dertil, blev Jernet mangengang

svovlrigere. Det var derfor i højeste Grad ønskeligt at

kunne undgaa Raffineringen og ligefrem at kunne puddle

enhver forøv rigt tilstrækkelig ren Rujernsort, saameget

mere som ved tiltagende Brug af Koks ved Masovndriften

graat Piujern blev det almindeligere. Til Opnaaelse heraf,

altsaa til Forening af Raffineringen med selve Puddliugen,

forsøgtes Puddling med Tilsats af en større Mængde Slag,

der kunde virke oxyderende og rensende paa Rujernet.

Naar og hvor en saadan Slag-Piiddling først udførtes og

med hvilket Resultat, findes der neppe noge sikker Op-

lysning om; efter Forfatteres Ytringer, der behandle den

Tids Jerntilvirkning, lader det til at have været allerede

i Slutningen af andet Decennium eller omkring 1820, og

at den har sit Hjem i Staffordshire^').

For at imidlertid en Puddling med Slagbad kunde

tinde Sted med tilstrækkelig Fordel, blev det nødvendigt

at indrette Ovnene noget anderledes. Naar graat Rujern

skal puddles, faar man følgelig i Begjndelsen af Proces-

sen et ganske Hydende Metalbad, hvilket ved denne Me-

thode ogsaa bliver Tilfældet, hvad Slags Rujern man be-

nytter; i de tidligere Ovne med massive Herdvægge af

Murverk viste det sig nu temmehg vanskehgt at anvende

en meget sterk Temperatur og idethele behandle flydende

Rujern og Slag, uden at Væggene dels mekanisk (ved

Omrøringen) dels kemisk (ved Slaggen) bleve for sterkt

angrebne og Slaggen tilhge ved at optage Kiselsyre af

*) Percy tilskriver Joseph Hall Opfmdelsen (Iron and Steel, p. 670).

Ifølge Landrin (Traité de la fonte et du fer, p. 51) synes et

halvt komisk Tilfælde at have givet den nærmeste Anledning

til Slagpuddlingen, pig boiling eller boiling process (1819). I

Berg. u. h. Zeit. 1865, S. 295, tillægges en Mr. Brown Æren.
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Vægmaterial et tabte sin garende eller oxyderende Kraft.

Saaledes som man alt tidligere liavde ombyttet Miirverks-

bunden med en Jornbnnd, saaledes gjorde man nu ogsaa

Herdvæggene tildels af massive, men senere oftest af hule

Jernstykker med Kanaler for Cirkulation af Luft eller

Vand, der holder dem afkjølede; denne Afkjøling kan og-

saa hjælpe til at faa enkelte Rujernsorter lettere over i

en dejgagtig Tilstand og saaledes lette Behandlingen (Bel-

gien). Herdbunden bedækkes som før af et Slaglag og

rundt om Væggene forsynes Herden ialmindelighed med

en Beklædning af rostede Slagger, Jernertser o. s. v.

Ved en saadan Slagpuddbng var nu Muligheden op-

naaet af at kunne ferske saagodtsom enhver Sort Rujern,

selv meget grafitholdigt og urent, uden nogen foregaaende

Raffination; den Forandring, som ellers foregaar ved denne

sidste, sker her under selve Puddhngen ved Nedsmeltningen,

hvorved nemlig en stor Del af de fremmede Bestanddele

(især Silicium) oxyderes og Grafiten gaar over til kemisk

bundet Kulstof. Slagpuddlingen, eller den „fede," jjvaade"

Puddhng, har vist sig at være i enhver Henseende fordel-

agtigere og har derfor paa de fleste Steder fortrængt den

tidligere Tørpuddling; kun i England bruges endnu for en

ringe Del en saadan. Der anvendes dog saavel i England

som andetsteds hist og her en Puddling med kun liden

Slagtilsætning ; man har da ogsaa kunnet lade Ovnvæg-

gene fremdeles beståa af ildfast Sten, da her Indvirknin-

gen af Slaggen er mindre og der derved spares Varme.

Denne Slags Puddling kaldes undertiden ogsaa Tørpud-

dling, men er følgelig ikke at forveksle med den oprinde-

lige paa Sandhcrd; det iranske Udtryk „puddlage à mi-

bouillon" er mere betegnende.

Hvad Fordelene ved Slagpuddlingen ligeoverfor den
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ældre angaar, da have vi allerede iiœvnt en væsentlig,

nemlig Uafhængigheden af visse bestemte, ofte mindre

rene Riijernsorter og af Raffineringen; en anden ikke

mindre vigtig Fordel er Muliglieden af at kunne fremstille

et forskjeiligt og bestemt Slags Stangjern, nemlig ved An-

vendelsen af mere eller mindre oxyderende Slag, sterkere

eller svagere oxyderende Flamme og højere eller lavere

Temperatur under Puddlingens forskjellige Afsnit, hvorved

man kan indvirke paa det endelige Produkts fysiske Egen-

skaber, saa at disse paa det Nærmeste saaledes iforvejen

kunne bestemmes. Herom Mere senere. Med Hensyn til

andre Sammenhgningspunkter lyde Meningerne højst for-

skjeiligt, endog ganske modsigende. Karsten kakler saa-

ledes i sin Eisenhüttenkunde (saavel fra 1828 som 1841)

Slagferskningen den ufuldkomneste Methode og siger, at

det er den, der er mindst skikket til at forbedre Rujer-

nets Kvalitet, men som derimod medfører størst Afgang,

— rimeligvis fordi den (i 1828ialfald) endnu var ny, lidet

indøvet og tildels blev anvendt paa mindre passende Jern-

sorter. Belgiske Forfattere, som Valerius, Ansiaux og

Masion, angive, at Tabet ved Tørpuddlingen paa Sand-

herd (der ellers synes ophørt i Belgien før 1840) var

større end ved Slagpuddlingen, men at den første til

Gjengjæld leverede et renere (slagfriere og svovlfattigere)

Stangjern; dette kommer dog vel deraf, at der idetmindste

i Belgien anvendtes et godartet, hvidt Trækul- eller Raffi-

natjern" ved Tørpuddlingen, ligesom ogsaa selve Methoden

(Paagydning afVand) kan have bidraget til at formindske

Svovlgehalten. Til mindre Fordel for Slagpuddlingens

Omdømme tør som antydet have bidraget, at den første

Anvendelse af denne lader til at have været paa hvidt

Koksrujern, der af flere Grunde mindre egner sig for en
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saadan. De fleste Forfattere ere dog enige, at det ved

Sand- saavelsom ved den endnu brugelige Tørpuddling (i

England) erholdte Stangjern er af ringere Kvalitet og

navnlig rødskjørt som Følge dels af Raffinationen dels af

den mindre Anledning, som Jernet ved denne Methode

har til at blive renset. Med Hensyn til Jernafgangen og

Brændselforbruget er man ligeledes uenig; undertiden synes

Tørpuddlingen at have et Fortrin i denne Henseende, men

at levere et daarhgere Jern. Men det er dog ofte uklart,

hvorvidt der nutildags er ment en fuldstændig eller kun

halv Tørpuddling, og derhos finder man ligesaa ofte det

Modsatte paastaaet, og det vel med Rette*).

Indtil Slutningen af Trediveaarene anvendtes ved Pud-

dlingen Stenkul, Brunkul, Ved eller Torv, altsaa hvad man

kakler faste Brændmaterialer. Imidlertid havde, som vi

under Rujernet omtalte, Victor Sire fremsat sit Forslag

til Puddling ved Hjælp af Masovngase, og strax efter ud-

førte du Faui* sine heldige Forsøg i denne Retning ved

Wasseralfingen. Blev end et saadant Brug af Gigt- eller

Masovngaserne i Længden uforenehgt med en god Mas-

ovngang, saa blev dog hans Ide og hans Forsøg frugt-

bringende derved, at de gave det sterkeste Stød til den

siden saa om sig gribende Anvendelse af særskilt frem-

stillet Gas eller saakaldet Generator-Gas ved metallurgiske

Operationer. Endnu før F. du Faur's Forsøg vare blevne

offentliggjorte, havde Bischof paa Hytteverket Lauchham-

mer i Lausitz (1839) anstillet Experimenter med at ud-

vikle brændbare Gasarter til dette Brug af den dengang

næsten værdløse Torv i en Generator og forbrænde disse

under Tilførsel af Luft. Forsøgene godtgjorde, at der

*) En Beregning af Landrin (Tr. p. 252) over Onikostningernc fal-

der ubetinget ud til Fordel for Slagpiuldlingeii.
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paa denne Maade kunde frembringes en overmaade høj

Temperatur, men bleve dog indtil Videre opgivne, da Be-

nyttelsen af Gigtgaserne ved Wasseralfingen imidlertid

vare blevne bekj endte og tråk Opmerksomlieden hen paa

sig. Blev end snart Haabet, som derved var vakt, skuffet,

saa var man dog blevet overbevist om det Mulige og For-

delagtige i at anvende en indirekte Fyring eller med Gas,

hvor det kom an paa en saa høj Temperatur, Østerrigske

Hyttemænd, der havde overværet Forsøgene i Wasseral-

fingen, men ingen synderlig Tro havde paa Muligheden

af i længere Tid ogialmindelighed at kunne gjennemføre

en Puddling ved Masovngaser,'^ anstillede ved Jernverket

Jenbach i Tyrol Forsøg paa af smaa Trækul at frembringe

brændbare Gasarter; ogsaa her lykkedes Sagen, men vold-

sonnne Explosioner bevirkede dog, at man igjen en Stund

gav tabt. I Frankrig fandt paa samme Tid (1841) lig-

nende Forsøg Sted af Ebelmen, Thomas, Laurens og Frè-

rcjean med at tilberede Gas af Smaakul, Træaffald og

Torv i Generatorer, og det viste sig, at der af alle disse

simple Brændmaterialer med Fordel kunde fremstilles Gas

og at kun Generatorernes Konstruktion maatte forandres

noget efter de forskjellige Brændmaterialiers Beskaffenhed;

Torv gav det daarligste Piesidtat. Den hurtigt voksende

Interesse for Sagen og de sterke Opmuntringer fra Mænd
som Karsten o. Fl. i Forbindelse med de allerede naaede

Resultater bevirkede, at man ogsaa i Tydskland igjen op-

tog Forsøgene, saaledes i Steyermark (1842 af Scheuchen-

stuel og Friedaii), i Schlesien (1843 af Eek) ved Berhn

(1843 af Bischoô) o. fl. St., og overalt erholdtes nu saa

gunstige Resultater, at Anvendelsen af selvstændig Gas-

fyring siden 1845 har faaet en ganske almindelig og hur-

tig Udbredelse ved Hyttedriften idethele og ikke mindst
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ved den Procès, hvorom her Talen er. Fordelen heraf

har været ganske betydelig, dels fordi man til Gasudvik-

lingen kan benytte Brændmaterialer, der ikke vilde være

synderligt tjenlige til direkte Fyring, dels fordi ogsaa et-

hvert Brændmateriales Varmeeffekt paa denne Maade

bliver bedre benyttet. Det er nemlig vanskehgt ved en

direkte Forbrænding af Brændselet at undgaa, at der

snart finder en kun meget ufuldstændig snart en uregel-

mæssig Varmeudvikling Sted. Enten er Lnfttilførelsen for

liden, hvoraf følger en ufuldkommen Forbrænding og la-

vere Temperatur, medens en ofte stor Del Kulstof gaar

ubenyttet bort, eller ogsaa maa man, naar der skal op-

naaes en høj Temperatur, lade Forbrændingen foregaa

raskt og med Overskud af Luft, men isaafald overgaar en

Del af den frembragte Varmemængde paa denne og tabes

derved. Ved Brændsel, der indeholder Vand, f. Ex. Ved

og Torv, vil dette kun — eller paa det Nærmeste kun —
virke til at formindske Temperaturen, naar Brændselet

forbrændes paa sædvanhg Maade; i en hensigtsmæssig

indrettet Generator vil derimod Fugtigheden, naar den

ellers ikke er for stor, bidrage til Udviklingen af meget

varmegivende gasformige Forbindelser. Forholder det sig

saaledes, som jo ialfald Flere have antaget, at Kuloxyd

ved sin Forbrænding i Luften til Kulsyre giver større

pyrometrisk Varmeoffckt end Kulstof i Luft, saa vil ogsaa

derved en Fordel komme paa Generatorernes Side, medens

derimod paa en Bist maaske en Del af don oprindehgt

dannede Kulsyre ved de glødende Kul reduceres til et

Kuloxyd, som senere kan undgaa Forbrændingen og som

da ligeledes giver Anledning til Vai-metab. Endelig bliver

Temperaturen ved Gasfyringen langt jevnere, da Paasæt-

ningen af nyt Brændsel kun har liden Virkning i en Ge-
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nerator mod paa en Rist, og Gasflammen kan ogsaa med

Lethed gjøres reducerende, oxyderende eller neutral, ef-

tersom man ønsker det under Løbet af Flammeovnproces-

sen, hvilket ikke med den Sikkerhed kan gaa for sig ved

Fyring med fast Brændsel.

Hvor man fremdeles benytter sig af direkte Fyring—
og det er ligesaa sædvanligt og for Stenkul saagodtsom

den eneste brugelige Maade — , ere dog ogsaa adskillige

Besparelser i Brændselforbruget opnaaede ved hensigts-

mæssigere, paa en fuldstændigere Forbrænding indrettede

Ildsteder; navnlig have Trapperisterne, der først kom ibrug

i Sachsen ved Slutningen af Aarene 40, skjønt simple i

sin Indretning dog givet meget gode Resultater. De til-

lade en uafbrudt Fyring, uden at der for hver ny Paa-

kastning af Brændsel sker synderhg Forandring i Tempe-

raturen; Smaakul kunne endvidere godt benyttes som Blan-

ding med grovere, og dette er en ikke ringe Fordel paa

de Steder, hvor man kun har magre Kul, hvis Smaaaffald

ellers ikke godt kunne benyttes til Koks eller paa anden

Maade, medens de her ere endog fordelagtigere end fede,

bagende Kul; Værdien af de forbrugte Kul kan saaledes

aftage med 20—30 pCt. Det ved flade eller horizontale

Rister betydelige Gjennemfald af smaa Kulstykker (15—20

pCt. mangengang) undgaaes her forstørstedelen, da Ristens

Form holder selv de smaa Kul tilbage, og ved den bedre

Berøring, hvori Luft og Brændsel komme med hverandre,

bliver ogsaa den hele Forbrænding livligere og intensere.

Herhen hører endvidere blandt andre Ristkonstruktioner

de saakaldte Pultfyringer, der fornemmelig ved Brugen af

Ved have vist sig hensigtsmæssige, idet den til For-

brændingen nødvendige Luft ved at gaa ovenfra ned gjen-

nem Brændselet bevirker en fuldkomnere Forbrænding

19
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end alniiiidelige Eister, hvorom ogsaa Askens og Røgens

Bcskaffenhed vidner.

Ligeledes har man i den senere Tid istedetfor hlot at

benytte naturligt Luftdrag gjennem Risten anvendt hikket

Askefald og en svagt presset Bhest; en saadan „Undervind"

— allerede foreslaaet i England i forrige Aarlmndrede og

1818 i Bayern ved Puddel- og Sveisovne — bruges nu

oftere. Resultaterne have ialmindelighed været gode, for-

nemmehg ved Sveisningen. Brændselforbruget er ikke

alene i og for sig mindre, men der kan tilhge benyttes

smaaere og slettere Kul. Sveisningen gaar huitigere med

nogle Procent mindre Afgang, og Produktionen kan stige

med indtil 20 pCt. Hvor den fra Ovnen bortgaaende Varme

benyttes, bliver denne virksommere, og saaledes har f. Ex.

ved Ophedning af Dampkjedler dermed Mængden af Damp

tiltaget med en Fjerdedel.; dog maa her erindres, at en

stor Del af dette Overokud gaar med for at frembringe

Blæsten. Dernæst kan Essen, om den langtfra kan und-

væres, dog være lavere og saaledes billigere. Den mindre

Afgang under Sveisningen er dels bevii-ket ved hurtigere

Arbeide, dels derved, at nu ei saa let nogen Indsugning

af fri Luft ved Arbeidsaabningerne og gjonnem det tyk-

kere Brændsellag paa Risten kan finde Sted; følgelig sker

der en mindre Oxydation af Jernet. Ved Puddlingsovne

har Undervind vist sig mindre fordelagtig end ved Sveis-

ovne, idet man der har vanskeligere for at opnaa den til

forskjellige Perioder af Processen nødvendige Forandring

i Temperaturen. Ved nogle franske Vei-ker har man og-|

saa havt den Ulempe saavel ved Puddlingen som ved

Sveisningen, at Aske og endog smaa Kulpartikler have

fulgt med Flamm.en og forurenet Jernet*), hgesom at Risten

*) Dobbelte GIcnoratorer anbefalede (Jernk A. 18G4).
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lettere tilstoppes af forslagget Aske. Til disse Ulemper
vil man imidlertid andre Steder ikke have følt Noget, idet

mangfoldige Beretninger fra Tydskland, Frankrig og Bel-

gien fra de sidste Aar enstemmigt have udhævet Fordelen af

Undervind. Ved Opvarmning af Blæston spares endnu mere.

Ved disse og andre Forbedringer ved Ovnenes Ild-

steder har man endog paa mange Verker (Belgien, West-

phalen, Schlesien o. s. v.) opnaaet at kunne benytte blot

Smaakul med stor Fordel, saavel magre som bagende;

selv om Mængden af disse en enkelt Gang er lidt større

end af Grovknl, saa er dog Værdien saa meget mindre,

at den Besparelse i Udgifter for Stenkul, som derved er

vundet, har kunnet gaa op til 50 pCt.

Fra saavel Puddel- som Sveisovne undviger mindst

Halvparten af den hele Varmemængde og snarere Mere
gjennem Essen. Nutildags benyttes ogsaa denne Varme
mere og mere (endog i det stenkulødende England for

over 25 Aar siden) især til Dampudvikling, Opvarmning af

Blæst og Forvarmning af Rujernet. Hvor man har to

eller flere Puddel- og Sveisovne i stadig Gang, kan man
paa denne Maade have Damp nok til Luppernes videre

mekaniske Behandling, da man kan antage, at hver enkelt

Ovn af almindelig Størrelse kan afgive Varme nok til at

frembringe Damp af 15—IG H. Kr., og man kan saaledes

ved godt konstruerede Maskiner paa det Nærmeste være
uafhængig af særskilt, kostbarere Drivkraft.

Af ganske nye og endnu blot faa Steder udførte For-

bedringer, der gaa ud paa at opnaa intens Hede med det

mindst muhge Forbrug af Brændmaterial, kan nævnes An-
vendelsen af Ptegenerationsprincipet*) (ved Stettin f. Ex.

*) Man maa dog ved dette gjøre Afkald paa Benyttelsen af den
bortgaaende Varme til Fyring for Dampkjedler. Ved et Jern-

19*
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sparet 66 pCt. ved Sveisiiingen, paa et fransk Verk 30—

40 pCt. saavel ved Puddling som Sveisning o. s. v.) og

udførelsen af Puddlingen og Sveisningen med samme

Mængde Brændsel ved nogle Verker i Baden. En saadan

Kombination er muliggjort (af Hopfgartner, Øst. Zeitsch.

1862, No. 10) derved, at der anvendes en Gasgenerator

med omvendt eller nedadgaaende Forbrænding (Ebelmen's

à flamme ou combustion renversée), hvorved Dannelsen af

Tjære, Vanddamp o. s. v. undgaaes og en meget jevn og

sterk Temperatur opnaaes; der, hvor ellers Ildbroen An-

des, er Sveisovnen anbragt, og Gasen forbrændes med

varm Blæst dels i denne, dels i Puddelovnen. Der er

endda tilstrækkelig Overhede til en Forvarmningsherd, et

Varmvindsapparat og en Dampkjedel for Hammeren. Af

Ved spares der herved omtrent 10 Kubikfod for hvert

Centner færdigt Stangjern. Skjønt endnu nye have disse

to Forbedringer dog været længe nok prøvede til at be-

rettige til det Haab, at de med Tiden ville faa adskillig

Betydning, om der endnu ~ saaledes som vistnok Tilfæl-

det er med Begenerationsprincipet — kan klæbe tekniske

Ufuldkommenheder ved dem.

Endelig har man søgt Brændseludgifterne formindskede

ved Forøgelse af Puddhngsovnenes Størrelse, idet man an-

vender de saakaldte Dobbeltovne, der (først i England,

allerede i Midten af Aarene 20, senere i Tydskland, Bel-

gien og Frankrig) have en Arbeidsaabning paa hver Side

(i Frankrig nylig endog to ved „fours quadruples"), der-

ved tillade meget større Indsatser af Rujern (8—10 Cent.)

vork i Wormland pr det forsøgt i Sammenlignincr med en Ek-

mansk Gas-Svcisovn; medens der i denne medgik 5,19 Kub.fod

Trækul paa 1 Centner færdig rækket (fire Gange sveiset) Stang-

jern, brugtes i en Regeneratorovn kun 4,13 Kub.fod alm. Ved.
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og tillige forholdsvis forbruge adskilligt mindre Brændsel.

Det har været indvendt mod saadaime Ovne, at der ved

den fra to Sider stedfindende Omrøring vanskelig kan er-

holdes et jevnt og godt Produkt, da tilHge Arbeiderne

stole formeget paa hverandre; men man har tilstrækkelig

Erfaring for, at dette ei behøver at være Tilfældet, og at

disse Ovne for godt Riijern og dyrt Brændsel medføre

Fordele; kun Jernafgangen synes at være blevet noget

større paa Grund af den forøgede Adgang, som Luften

nu faar, men ogsaa dette kan tildels hindres ved at an-

vende et foreløbigt godt opvarmet Rujern.

At Indførelsen af Puddlingsprocessen tillige — paa

ganske faa Undtagelser nær ved en ubetydelig Produktion

— har medført, at Sveisningen foregaar i Flamme- eller

Gasovu, følger næsten af sig selv.

Puddlingsprocessens Opfinder havde, allerede A aret

før han tog Patent paa denne, foreslaaet Valser til Ræk-

ning af det ferskede Stangjern. Da man ved den nye

Procès maatte se sig om efter Midler til at kunne for-

arbeide Lupperne hurtigere end ved de dengang brugehge

Hamre, bleve snart Valser almindeligt anvendte; i Tidens

Løb have de undergaaet betydelige Forbedringer med

Hensyn til hurtigt og sikkert Arbeide, Kalibrering og let-

vindt Tilbageførelse af Jernet, hvorved vi imidlertid her

ikke kunne opholde os. Til den første Sammenpresning

eller Ihopslagning*) af Lupperne have Valser sandsynlig-

*) Vort Skriftsprog mangler, os bekjendt, et eget Ord for denne

Operation; vi have tilladt os at bruge dette maaske vel norske

Udtryk, der ogsaa anvendes i Sverige S(ved iden af det sjeld-

nere mumbling) for det tydske Zangen, det franske cinglage,

det engelske shingling.
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vis aldrig været brugte, da de lier ikke ville kunne op-

fylde Hensigten, Slaggens saavidt mulige Udpresning; de

anvendes kun til den egentlige Formdannelse — Udræk-

ning — af de allerede for den største Mængde Slag be-

friede, ihopslagne Lupper. Sammenlignes Effekten af

Hammere og Valser, saa stiller Overlegenheden i teknisk

Henseende sig paa de førstes Side, men de sidste have

Fortrinnet i økonomisk. Under en Hammer faar Luppen

et pludseligt Slag, der paa det Sted, hvor dette rammer,

driver Slaggen ud med Kraft, medens Jernet bliver kom-

paktere; drejes nu Jernstykket omkring 90*^, faar fortvæk

en Portion Slag Anledning til at slippe ud, idet Jernet da

revner efter Slagstriberne fra det foregaaende Slag og

der saaledes aabnes Udvei for Slaggen ved det næste

Slag af Hammeren. Ved Valser derimod udsættes Jernet

for et gradvis stigende og nogen Tid varende Tryk, hvor-

under Slaggen har langt lettere for at blive siddende igjen,

saameget mere som Kaliberets Vægge gjøre Modstand

mod dens Udpresning. Heraf kommer det, at man ikke

kan bruge Valser til Luppens første mekaniske Behand-

ling, ligesom at valset Jern ofte er noget urenere end et

helt igjennem hamret. Tidligere var Fordommen mod

valset Jern meget sterk, og man anvendte tidt — og gjør

det vel endnu — det Fif at give det en hamret Overflade

for derved at skaffe det rask Afsætning; nu er den dog i

høi Grad aftaget, efteråt det har vist sig, at ikke selve

Valsningen er saameget tilliinder for et godt Stangjern,

naar først Ihopslagningen af Luppen har været omhygge-

lig udiørt, og at den Feil, der tidligere blev tillagt valset

Jern, for en stor Del skrev sig fra, at Valsningen i Be-

gyndelsen anvendtes mest paa Steder, hvor Stangjeniet

alligevel just ikke hører til det bedste. Kun for enkelte
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kostbarere Stangjernsorter søger man med Rette at uiul-

gaa aldeles Valsning, ligesom en blot Hamring endnu og-

saa er meget hyppig ellers, især paa Verker med lidcn

Produktion; man forbinder ogsaa ofte Valsning med en

under Hammere paabegjndt forberedende Rækning. Val-

serne ere ialmindeligbed fordelagtigere, da de arbeide

billigere og hurtigere; de tiltrænge sammenlignelsesvis

liden Drivkraft (efter Tunner kun V^ —Vs) mindre Arbeids-

styrke (^/2

—

V3) og langt mindre Reparationer end Ham-

mere for samme Kvantum færdigrækket Jern. Et Valse-

verk behøver ogsaa mindre øvede Arbeidere for at give

et Jern af smukt Udseende; der bliver mindre Vrag, fordi

et daarligere Jern lettere modstaar Valsning end Hamring

uden at faa sprukken eller veilet Overflade og idethele

synlige Feil. Hele Jernstangen bliver desuden jevnere og

erholder lettere nøjagtige Dimensioner; det i vor Tids

Ingeniør- og Bygningsvæsen saa almindelige „profilerede"

eller „façonnerede" Stangjern, f. Ex. Jerubanemateriale,

vikle det ei alene være altfor langsomt men endog tildels

umuligt at fremstille ved Hamring.

De ældste Hammere vare saadanne, hvis Hoved havde

en bueformig Bevægelse, med forøvrigt forskjellig Kon-

struktion. I de sidste tyve til tredive Aar har man hyp-

pigt anvendt saakaldte Stempel- eller Faldhammere med

ganske vertikal Bevægelse, dels løftede ved Hævarme (som

et Pukstempel) eller P'riktionsruller, dels og det fornem-

melig ved Damp. Især spille Damphammere en vigtig

Rolle ved vor Tids Smedejernstilvirkning paa Grund af

den Kraft, hvormed de kunne virke, og den store Lethed,

hvormed deres Slags Styrke kan reguleres fra knapt Be-

rørhig indtil Sammentrykning af de sværeste Jernstykker.

Først ved Damphammerens Hjælp er det blevet muligt at
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iiclsmide Sager af overordentlige Dimensioner med Nøiag-

tiglied, Sikkerhed og Hurtighed. Derved, at Slaget kan

afpasses, som man vil, er det ogsaa blevet muligt at ud-

hamre Lupper, der under en almindelig Hammer paa

Grund af sin Beskaffenhed strax i Begyndeisen vilde

springe itu, til solide Jernstykker; det kan dog imidlertid

hellerikke negtes, at man har vidst at benytte sig heraf

ved Jernsorter af mindre god Kvalitet. Alle Slags Ham-

mere med vertikal Bevægelse have ellers det Fortrin

fremfor Svinghammere, at Hammerbanen og Ambolten

under Slaget ere parallele, hvorved Udsmidningen af især

større Ting med parallele Sideflader betydelig lettes.

Damphammere bleve foreslaaede allerede af Watt i

1784 og af Deverell i 1806; en saadan blev ogsaa efter

flere Aars Spekulering — om end i et noget andet Øje-

med — udført af Cavé i Paris i Aaret 1840, ligesoni

Aaret efter Schneider (ved Creusot) tog Patent derpaa.

Først to Aar senere gav dog Englænderen Nasmyth dem

en Konstruktion, der gjorde Fyldest for Hyttemandens

Fordringer. Siden ere mangfoldige Forandringer og For-

bedringer indførte, paa hvis Detaljer det her ikke er

Stedet at gaa nærmere ind. Der har især udviklet sig

to Systemer, Nasmyth's, ved hvilket Hammerens Skaft

tillige er Dampmaskinens Kolbestang og Hammeren altsaa

følger Kolbens Bevægelser, samt Condie's System (1846),

ved hvilket Hammeren er fæstet til Dampcylinderens Bund

og Dampen føres til og fra Cylinderen gjennom den hule

Kolbestang, der tilligemed Kolben er ubevægehg, medens

selve Cylinderen løftes ved Dampens Tryk mod dens øvre

Bund eller Laag. Dette System har den Fordel, at hele

Hammer-Stilladsen bliver noget lavere og derfor faar

større Stødighed; man har indvendt, at Cylinderen er let



Udsigt over Jerntilvirkningen. 297

udsat for at beskadiges, hvorved en kostbar og forstyr-

rende Reparation bliver nødvendig, men man ser dog ikke

stort til en saadan Ulempe ligesaalidt som til, at Kolben

og Kolbestangen ved det første System skulde lide saa-

meget som antaget ved Stødene. Man har imidlertid og-

saa ved Nasmyth'ske Damphammere foretaget Forandrin-

ger (af Morrison, Voisin o. A.), hvorved større Stødighed

er opnaaet. Ved de første Damphammere eller indtil 1853

virkede kun Dampen (Expansion siden 1849) til at løfte

Hammeren, der faldt ned igjen med et af Vegten og

Hævet afliængigt Moment. For at opnaa den samme Virk-

ning med Hammere af mindre Vegt eller med mindre

Hæv har man i den seneste Tid indført Damphammere

med Overdamp eller dobbeltvirkende, ved hvilke efter

fiddendt Hæv Damp — enten den samme, der har løftet

Hammeren, eller oftest særskilt og sterkere — ledes over

Kolben og saaledes bidrager til at forøge Faldets Kraft

og Hurtighed ; herben høre de af Türck, Farcot og Daelen

konstruerede Hammere med Overdamp af SVg—6 Atmos-

færers Tryk og for de sidstes Vedkommende tillige en

ganske betydelig Vegt, nemlig indtil 300 Centner. Den

største hidtil forfærdigede Damphammer er sandsynligvis

en ved Krupps bekjendte Støbestaalfabrik paa over 1000

Centners Vegt. Selv paa engelske Verker træffes dog

endnu oftere de gamle Svinghammere, da de til mangt

et Brug ere tilstrækkelige og langt billigere.

Det havde ofte, især ved daarligere Jernsorter, Van-

skelighed med at faa Puddel-Luppen, der skulde slaaes

ihop, til at holde sammen under de Hammere, som brug-

tes før Damphammerens Tid ; men da Puddlingslupper ere

mere slagfulde end Ferskherdlupper, saa maatte det ved

PuddUngen være af største Vigtighed at faa Slaggen vel
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ud. Man faiidt derfor paa Indretniiiger, der virke ved et

noget langsommere voksende, men overraaade kraftigt

Tryk og som desnden tillade Slaggen nogenlunde at komme

Ild; af saadanne har man nu flere Slags. Den ældste

Sort (fra Midten af Aarene 30) er den som en Saks vir-

kende Luppeklemme; fremdeles anvendes (siden 1840) ro-

terende Luppekværne eller Luppemøller, ved hvilke dels

det Rum, hvorigjennem Luppen maa passere, bhver lidt

efter lidt smalere derved, at det roterende tandede Hjul

omgives af en excentrisk tandet Kapsel, dels Sammen-

presningen gaar for sig mellem tre riflede Valser med et

eget Gjennemsnit og hvoraf de to ere anbragte excentrisk

paa sine Akser. Saadanne Apparater, der føi-st kom ibrug

i England og senere ogsaa have faaet Lidpas paa Fast-

landet, arbeide vistnok langt hurtigere og roligere end

Hammere, og man har fundet, at Slaggen trods det lang-

sommere Tryk dog kan skille sig taalehgt fra Jernet;

ialmindelighed ansees de dog for mindre fuldkomne end

Hammere, da endog meget Slag kan blive tilbage og de

desuden arbeide ujevnt, idet en større Luppe gjerne pres-

ses mere end en liden; de ere ogsaa let udsatte for at

gaa itu og ere, siden Damphammerne ere blevne saa al-

mindehge, ogsaa mindre nødvendige om end meget bil-

ligere. Endskjønt de kunne præsttre Meget — en enkelt

Luppekværn kan (Belgien) udføre I hopslagningen for ind-

til 50 Puddelovne — saa har man dog paa mange Steder

igjen oi)givet Brugen af dem, naar man vil være vis paa

et godt Stangjern.

Blandt de mekaniske Forhedriiigcr, der ere forsøgte

ved Puddliugsprocessen, skulle vi endnu med et Par Ord

berøre en i Menneskehedens Tjeneste; Puddliiigen er nem-

lig et i høieste Grad anstrængende Arbeide, der tidligt
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kan knække den sterkeste Arbeiders Helbred. „Mekaniske

Puddlere" ere derfor for længere Tid siden (1836) fore-

slaaede, men det har ikke villet lykkes at faa frem de

mangeslags og efter Omstænclighederne foranderlige Be-

vægelser, som Arbeideren maa udføre, ligesora ogsaa

Røre-Redskaberne ofte maa ombyttes; man fik altfor ind-

viklede, kostbare og dog lidet tjenlige Apparater. Nu

har man indskrænket sig til at lade blot selve Omrørin-

gen indtil den fuldstændige Opkogning foregaa med Ma-

skinkraft, og Anvendelsen af mekaniske Puddlere i denne

indskrænkede Betydning synes at være lykkets og allerede

at være mere end blot Forslag (Ann. d. Min. 1862 og 63,

0. a. St.). Allerede derved vil jo Meget være vundet for

Arbeiderens Helse. Ved Dowlais ser det dog ud til, at

man ved at gjøre Herden bevægelig tænker paa at gjøre

Arbeidet med Haanden overflødigt; Resultaterne skulle

(Berggeist 1865 N. 44) være tilfredsstillende (?).

Vi nævnte tidligere som en af de væsentligste Fortrin

ved Slagpuddlingen, at man ved denne har det i sin Magt

at fremstille et Stangjern af forskjelhg Beskaffenhed. Det

var længe en af Indvendingerne mod Puddlingen i Sam-

menligning med Herdferskningen, at den første gav- et

blødere og især for Slid mindre varigt Jern; en saadan

Indvending gjælder dog nu ikke længere, efteråt man for

et halvt Snes Aar siden har lært at fremstille i Flamme-

ovne et ikke alene haardt, men endog staalagtigt Jern,

det saakaldte Fintkornjern (Feinkorneisen, fer à grains,

fer aciereux). Som det ligger i Navnet, adskiller det sig

fra det sædvanhge „traadige" Stangjern ved, at det ogsaa

i udsmidet Tilstand eller efter langsom Bøining har et



300 Rik. F. Stalsberg.

kornigt Brud eller en mere staalagtig Textur; det holder

gjenuemsnitlig noget mere Kulstof end det alraindelige

Stangjern, og heri hgger vel den væseutligste Grund til,

at det i Fasthed og Haardhed nærmer sig Staalet, hge-

som man ogsaa til Fintkornjernet gjerne anvender renere

og bedre Rujernsorter. Navnlig var det, efteråt det ogsaa

var lykkets at tilvirke Staal i Flammeovne, at Ønsket op-

stod om at kunne tilveiebringe et haardt Jern paa samme

Maade, hvilket da i mange Tilfælde kunne erstatte Herd-

jernet eller endog det kostbarere Staal og gjøre Brugen

af blødt (traadigt) Jern, der ikke alene lettere slides, men

ogsaa kan undergaa en for Styrken skadelig Molekular-

forandring, for en stor Del undgaaelig; derved vilde Pud-

dlingsprocessen i visse Stykker endog komme til at vinde

over Herdferskningen ogsaa i teknisk Henseende, hvori

den i Regelen ellers havde niaattet staa tilbage. Under

de mangfoldige Experimenter med at tilvirke Staal i Pud-

delovne fik man oftere et saadant haardt Jern, en Mel-

lemting mellem Stangjern og Staal; men til nogen Sikker-

hed i Fremstillingen kom man ikke før nogle Aar senere;

Fintkornjernet synes ikke at være blevet tilvirket regel-

mæssigt og ei blot som Tilfældighed før i Aarene 56 eller

57 og det ser ud, som om man samtidigt naaede Maalet

i Schlesien og Frankrig. Paa Grund af dets i mange

Henseender fortrinlige Egenskaber — Jevnhed, Haardhed,

Billighed — har Tilvirkningen af Fintkornjern nu allerede

taget et betydeligt Opsving; den er næst selve Anvendel-

sen af Slag ved Puddlingen vel at anse som den vigtigste

Forbedring ved Stangjernprocessen i dette Aarhundrede,

og dette Slags Jern vil uden Tvivl finde et stedse større

Felt for sin Anvendelse, da det er det for alskens Inge-

niør- og Maskinvæsen bedst skikkede. Idetheletaget vil al
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Puddling mere og mere komme til at arbeide i Retningen

mod Staal; Forskjellen i Omkostninger er liden ligeoverfor

de vundne Fordele.

Som Material for Fintkornjernet anvendes ialminde-

lighed et noget langsomt ferskende, kulstofrigt Rujern,

saavel graat som enkelte Sorter hvidt, enten hver for sig

eller i Blanding. Da en mindre kraftig Oxydation finder

Sted — og ikke just „fordi Processen ialmindelighed gaar

raskere for sig" — (Kerl, Hüttenkunde Bd. 3. S. 544) —
anvendes tillige et muligst rent Jern, frit for Svovl og

Fosfor, hvorimod en Gehalt af Silicium neppe uden videre

er saa farlig, som Flere antage. Manganholdigt Rujern

er især vel skikket hertil saavelsom til Staal, da det giver

en letflydende Slag, der beskytter Jernet mod Luftens for

sterke Indvirkning og tillige selv har en mindre kraftigt

oxyderende, men derimod godt rensende Egenskab *). Un-

der Puddlingen anvendes en større Mængde Slag, der især

mod Slutningen maa være noget raaere end ellers, hvor-

ved baade Luftens ligefremme Lidvirkning og Afkulhngen

ved Slaggens Oxyder bliver mindre. Lletheletaget søger

man saameget som muHgt at hindre en rask Procès; af

denne Aarsag saavelsom for den større Slagmængdes

Skyld gjøres ogsaa Ovnens Herd et Par Tommer dybere

og Hvælvet lidt høiere end sædvanligt. Indsmeltningen

af Rujernet foregaar under en meget sterk Hede, saa at

det bliver meget flydende; derved forlænges selve Oxyda-

tionen noget og Massens tyndflydende Tilstand tillader en

Nærmere at omhandle den i kemisk Henseende vigtige Andel,

som Manganet har i Jernets Metallurgi idetheletaget, og de

derom fremsatte Anskuelser hører ellers neppe hjemme i et

Arbeide som nærværende, hvor det rentKemiske træder i Bag-

grunden.
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pngere Omrøring (10—15 Minutter mere end ved traadigt

Jern) fornemmelig i den Hensigt at faa et jevnere Metal-

bad. Under Omrøringen maa naturligvis Temperaturen

være meget lavere, og Flammen er paavei til at være

rj'gende, men saasnart Massen har naaet sin største Stig-

ning, forøges Temperaturen, hvorved Opkogningen atter

bliver livlig, indtil Badet paanyt bliver tykkere og Omrø-

ringen vanskehg at udføre; Jernet har nu antaget Stang-

jernets „Natur," og det begynder at sveise sammen. For

at Varmen skal blive sterk nok til Luppernes Sammen-

presning, øges atter Temperaturen, hvorpaa Trækket spær-

res og Lupperne tåges ud, eftersom de dannes. Fintkorn-

jernovnene maa, for at Temperaturen saaledes skal kunne

beherskes i det rette Øieblik, ogsaa være forsynede med

gode Esseregistre.

Ved den under Opkogningen tilslut forsterkede Tem-

peratur forøges tillige Affiniteten mellem Jern og Kulstof,

og det er denne sterkere Affinitet, der efter franske Me-

talkirgers Anskuelser (se f. Ex. Ann. des Min. 5 ser. T.

XV 0. fl. St.) nærmest giver Jernet dets körnige Textur.

Forskjellen mellem Puddling paa kornigt og traadigt Stång-

järn ligger saaledes foruden i Slaggens Beskaffenhed isæ-r

i den høiere Temperatur under Nedsmeltningen og mod

Enden af Opkogningsperioden samt i den omliyggeligere

Beskyttelse af Lupperne mod Luftens oxyderende Indfly-

delse. Imidlertid ere de Specialbeskrivelser, man finder,

af Puddlingsprocessen paa Fintkornjern undertiden til det

Utydelige vidtløftige; sammenligner man endvidere saa-

danne fra f. Ex. belgiske eller franske Verker med andre

fra Tydsklaiid, saa vil man finde, at de i enkelte Punkter

slet ikke stemme, og nogen bestemt, paa alle praktiske

Tilfælde passende Beskrivelse kan nep])e gives, modens
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mislykkede Exemi3ler paa en saadan nok lade sig paavise.

Det gjælder som ved enhver Puddlingsproces, at der gives

mange Variationer i Udførelsen, og Fintkornjernet er et

Maal, der kan naaes paa mere end een iiafvigelig Vei,

eftersom man betjener sig af et eller flere Midler ad Gan-

gen, og eftersom man har med forskjelligt Raamateriale

at gjøre. Saaledes foregaar f. Ex. (efter Ansiaux og Ma-

sion) Puddling paa Fintkornjern i Omegnen af Charleroi

under et den hele Tid frit Drag gjennem Essen og en

uafbrudt høi Temperatur. En Omstændighed kommer her

endnu til, nemlig at der foruden det gode Fintkornjern

nu oftere produceres en anden urenere (især fosforholdig)

Sort grovkornigt Stangjern, til Jernbaneskinner fornemme-

lig, og heraf kan let Misforstaaelse opstaa; saadant grov-

kornigt Stangjern fremstilles — ialfald i Belgien — under

en lavere Temperatur end det traadige Jern.

Puddlingsprocessen har havt en betydelig Indflydelse

paa den gamle Herdferskning, der i enkelte Egne eller

Lande — saaledes England, Preussen og Belgien — paa

ganske lidt nær er aldeles fortrængt, medens den i andre

er holdt indenfor de samme Grændser, som for tredive

Aar tubage, og kun sjeldnere — som i Sverige, hvor der

nu produceres omtrent 60 pCt. mere Ferskjern end i Slut-

ningen af Decenniet 30 — har kunnet udvide sit Felt.

Alene ved Puddlingen er en koncentreret Tilvirkning af

Stangjern, en storartet og billig Produktion blevet mulig,

— en saadan som der just spørges efter i den senere Tid.

Puddhiigsprocessen medfører ikke alene Fordelen af at

kunne benytte fast hvilketsomhelst mineralsk eller simplere

vegetabilsk Brændsel, men tiltrænger ogsaa en (indtil
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halvhundrede Procent) absolut mindre Mængde af dette

sidste. Jernafgangen ved Puddlingen og Luppedannelsen

(Ihopslagningen eller Sammenpresningen) naar kun sjel-

den 15 pCt. og kan i de allerfleste Tilfælde ausættes til

henimod 10 pCt.; den er altsaa adskilligt mindre end ved

Herdferskningen, og selv om Afgangen ved Sveisningen

paa Grund af den ihopslagne Luppes større Slaggehalt er

noget større end ved herdferskede Lupper (ialmindelighed

omkring 15 pCt.), saa bliver i Regelen dog den samlede

Afgang ved Puddlingen snarere mindre end større, sam-

menlignet med Afgangen ved Herdferskningen; hvor den

er større, er den rigelig opveiet ved de mindre Brænd-

seludgifter. Desuden undgaaes fordetmeste Raffinerings-

tabet, da en saadan Operation her sædvanligvis kan und-

lades, om den end ikke saa sjelden (saaledes i England)

er nødvendig ved meget urene Rujernsorter. Den ugent-

lige Produktion af en Puddelovn er meget større end af

en Ferskherd; for en almindelig Ovn naar den op mod

400 Centner og en Dobbeltevn kan levere 700 Centner

eller Mere. Derved blive tillige samtlige Udgifter noget

formindskede. Ved Puddlingen kommer det hellerikke

saameget an paa langvarig Øvelse eller Intelligents hos

Arbeiderne og Processen kan bedre kontrolleres, medens

det ved Herdferskningen er vanskeligere paa een Gang at

styre de forskjellige Indvirkninger af Slag, Luft og Kul.

Man kan saaledes ogsaa paa det Nærmeste iforveien vide,

hvad Slags Jern man faar ved Puddlingen, Noget hvorpaa

man aldrig kan være vis ved Herdferskningen.

Hvad det puddlede Staugjerns Kvalitet angaar, da kan

det dog ikke negtes, at den ialmindelighed staar — un-

dertiden endog meget — tilbage for Herdjernets; navnhg

er det puddlede Jern mere slagfuldt, selv om det bear-
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beides meget ouihyggeligt. Dog maa det ogsaa betænkes,

at der ved Puddlingsprocessen ofte anvendes et daarligere

Rujern end ved Herdferskningen, et Rnjern som endog

mangengang ved denne sidste ikke vikle give et rosvær-

digt Produkt, tildels ikke engang et synderligt briigbart,

og at saaledes Herdjernets Godbed for en stor Del maa

tilskrives Materialet og ikke blot selve Processens For-

trinlighed. Medens Puddlingsprocessen vel oftest faar nøie

sig med Koksrujern, staar endnu ligesaa ofte et godt

Trækuljern til Raadighed ved Herdferskningen. Paa den

anden Side maa det ogsaa erindres, at Vane og Fordom
— de stadige og maaske seigeste Modstandere af alt Nyt

ved Jerntilvirkningen — bave søgt at tillægge Puddlingen

overdrevne Mangler, og at man fra et tidligere Standpunkt

af teknisk Udvikbng endnu slutter sig til Følgerne af det

nærværende. Puddlingsprocessen er betydelig forbedret i

Løbet af blot faa Aar, og der gives nu Verker, der levere

et Puddeljern, som paa det Nærmeste kan maale sig med
bvilketsomhelst Herdjern. Vi finde saaledes, at endog

engelsk Stangjern af almindelige Dimensioner, til hvis

Fremstilling der udelukkende er anvendt Koks og Stenkul

(f. Ex. fra Verkerne Lowmoor og Bowbng), fortiden staar

i en Pris af 18 Lst. pr. Ton, en Pris som det skal mere

end almindeligt Herdstangjern til for at naa. Mangengang

er kun en skjødesløs og forceret mekanisk Behandling af

Luppen Skyld i Puddeljernets væsenthgste Fei]. Puddel-

jernet er endvidere mere jevnt eller ensartet gjennem en

større Masse, og holder det end mere Slag, saa er denne

til Gjengjæld temmelig jevnt fordelt, hvorimod der i Herd-

jernet tidt findes større Slagansamhnger paa et Sted,

endog næsten sammenhængende Slaghinder, der omhylle

smaa Jernbiter. En saadan Jevnhed hos en læn^rere Stang

20
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eller idethele en større Gjenstand af Smedejern er imid-

lertid af ikke ringe Vigtiglied ved en saa massevis Anven-

delse af dette som den, der nutildags finder Sted. Den

Mangel paa Haardhed, hvorover der tidligere ankedes,

er som vi have seet nu fuldstændig afhjulpen. Kun hvor

det gjælder at tuvirke et udmerket Stangjern af kostbart

Eaamateriale og paa hvis Godhed man allerede paa For-

haand kan gjøre Regning, giver man endnu Herdfersknin-

gen Fortrinnet; heri ligger saaledes især Grunden til, at

denne endnu udelukkende anvendes hos os og med faa

Undtagelser ligeledes i Sverige saavelsom hist og her i

andre Lande, ligesom den ogsaa paa Grund af det simp-

lere og billigere Anlæg egner sig bedst for Verker med

forholdsvis lid en Tilvirkning og endnu god Adgang til bil-

lige Trækul. I enkelte Egne med udmerkede Malme og

Rujernsortcr vil den udentvivl ogsaa holde sig, saalænge

der paa nogen mulig Maade kan opdrives Kul, selv om

Puddlingen endnu gaaT større Forbedringer imøde. Et

Spørgsmaal turde det dog være, om man ikke gjorde lige-

saa rigtigt i at samle Trækullene paa Masovndriften og

lade Puddlingsprocessen sørge for Resten.
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Den Iiidflydelse, Puddlingsprocessen saavelsom Forbe-

dringerne ved Herdferskningen have liavt paa Staiigjernets

Pris, er omtrentlig den samme som den, Forbedringerne ved

Masovndriften have havt paa Rujernets; der har været smaa

Variationer op og ned fra Aar til andet, eftersom forskjeUige

Omstændigheder have medført det; men i det Store ere Fri-

serne paa de almindehge Sorter Stangjern (Dannemora-

Jernet f. Ex. sat ud af Betragtning) faldne betydehgt i

de sidste 40 Aar, og den Høide, de i de fleste Lande

havde i Midten af Aarene Tyve, have de tildels endog

ikke paa langt nær senere knnnet naa. Kun maa det

erindres, at der er et nøie Afhængighedsforhold mellem

Stangjernets og Rujernets Priser, og at, ligesom stigende

Stangjernpriser kunne hæve ogsaa Rujernets, saaledes have

tillige Forbedringerne ved Masovndriften havt en temme-

lig ligefrem og endog væsentlig Indvirkning paa Stang-

jernprisernes Synken. Størrelsen af denne har naturligvis

været forskjelHg for de forskjellige Sorter Jern saavelsom

under forskjelhge lokale Forholde; i det ovenanførte Tids-

rum tør den i Regelen have udgjort 25— 40 pCt.

Til Fuldstændiggjørelse af vor Udsigt over Puddlings-

processens Historie ville vi tilføie ogsaa en kort Oversigt

over, hvad der hidtil er udrettet for dens Theori, eller de

Resultater, hvortil kemiske Undersøgelser have ledet med

Hensyn til Maaden, hvorpaa Rujernets Omdannelse til

Stangjern foregaar.

Endskjønt Puddlingsprocessen nu allerede har en lang

Fortid og dens Praxis har været vel studeret og bragt

til temmehg Fuldkommenhed, saa er det dog først i Løbet

af de sidste otte Aar at man har søgt at bringe Ansku-



310 Eik. F. Stalsberg.

eiserne om de kemiske Reaktioner, der foregaa under den,

til Klarhed og Sikkerbed. Indtil Høsten 1857 vidste man

lidet eller intet mere om disse, end at det dels var den

atmosfæriske Luft dels Slaggen, der virkede oxyderende

paa Rujernets forskjellige Bestanddele, medens de nær-

mere Detaljer vare rent ukj endte.

Det første Skridt til et videnskabeligt eller tlieoretisk

Studium af Puddlingen foretoges af to engelske Kemikere.

I Philosophical Magazine for September 1857 offentHg-

gjorde DHrr Calvert og Johnson en Række Bestemmelser

afKulstof- og Siliciumgehalten i Jernet under ni paa hver-

andre følgende Stadier af Puddlingen, indtil Stangjernet

var færdigt. Selv om dette Arbeide var ufuldstændigt,

saa fortjener det dog fuld Paaskjønnelse som det første

i denne Retning og som det, der straks har givet Stødet

til flere paa hinanden følgende Undersøgelser saavel af

Flammeovns- som Herdferskningen. Det er ufuldstændigt,

fordi kun Forholdet bestemtes for Kulstoffets og SiHci-

umets Vedkommende; derved fik man vel Rede paa, i

hvilken Mængde og i hvilken Orden Udskillelsen af disse

Bestanddele gaar for sig, men om Maaden, hvorpaa den

foregaar, om Midlerne, hvorved den bevirkes, give disse

Kemikeres Arbeide ingen Oplysning ligesaa lidt som om,

hvorledes det forholder sig med andre Substantser i Ru-

jernet, især da Svovl, Fosfor og Mangan. Til en saadan

Behandling af Spørgsmaalet kræves saavel fuldstændigere

Jernanalyser som fremfor Alt en samtidig Forfølgen af

Slaggens Forandringer, der nembg har en overveiende

Indflydelse ved denne Procès. Først derved faar man Be-

sked om, hvorledes Stangjerndannelsen bevirkes, først der-

ved bUve de egenthge Jernanalyser, der ellers kun ere

løsrevne Kjendsgjerninger, ikke alene tilfulde belyste men
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ogsaa tildels (naar nemlig undtages Kiilstof og Svovl) kon-

trollerede.

Efter de anførte Analytikere have enkelte Andre un-

derkastet Puddlingsprocessen en kemisk Undcrsøgelse og

derved tillige i større eller mindre Grad taget Hensyn

ogsaa til Slaggen. Det andet Arbeide i denne Retning

hidrører fra den franske Metallurg Prof. Lan, der dog —
Ann. d. Min. 5 ser. T. XV. (1859) — nærmest har under-

søgt Puddlingsprocessen paa Staal saavel som den saa-

kaldte Ptivois-Proces i Herder. Paa Calvert's, Johnson's

og Lan's Arbeider fulgte nu flere — paa disse grundede

— Betragtninger over vor Procès og over Betingelserna

for Dannelsen afStangjern eller Staal, saaledes af Becker

(Berg u. h. Zeit. 1858), Grüner og Janoyer (Aun. d. Mines

1859), Zobel (Dingl, polyt. Journ. Bd. 154, 1859) Schaf-

häutl (Journ. f. prakt. Chemie, 1859) o. Fl.

Endnu var der dog en Ufuldstændighed i Undersøgel-

serne og de til disse knyttede theoretiske Betragtninger.

Lan har vistnok udført Analyser af Slaggen fra de samme

Perioder af Processen som Jernprøverne, men han har

intet Hensyn taget til Slaggens Indhold af Jernoxyd, der

dog spiller en ganske væsentlig Rolle under Puddlingen

og som er slaaet sammen med Jernoxydulet til Ballance

af smaa metalliske Jernpartikler i Slaggen; hellerikke har

han nærmere forfulgt Manganet for sig. At der i Fersk-

slagger optræder Jernoxyd, var allerede forlængst blevet

iagttaget; saaledes fandt Lampadius i en Garslag over 10

pCt. deraf og senere have Andre fundet fra ganske Lidt

indtil 15 pCt.; i Puddelslagger havde Percy o. Fl. alt

dengang paavist over 17 pCt. Jernoxyd. Lan selv fandt

ligeledes Jernoxyd i Slaggen fra Staalpuddhngen, men

lagde — som vi se — ligesaalidt som tidligere Analyti-
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kere nogen praktisk Betydning i dets Tilstedeværelse.

Den Første, der bestemt fremhævede en saadan, var Dr.

List i et særskilt Skrift om Slaggernes Indvirkning ved

Puddlingsprocessen (Hagen, 1860); han bestemte i en —
tildels ikke ganske fuldstændig udført — Eække Analyser

Jernoxydet og Jernoxydillet hvert for sig og for den første

Del af Processen tiUige Manganets Mængde i Slaggen,

hvorimod han desværre med det Samme ikke fulgte Jer-

nets Forandringer med Analysen.

Der har været og er endnu forskjellige Meninger om

den Maade, hvorpaa Jernoxydet optræder eller er tilstede

i Fersk- og Puddelslagger. Rammelsberg antog tidHgere,

at det vikarierede for Kiselsyren, og det Samme antage

fremdeles Enkelte, saaledes Zander (Versuche über die

Stahlbereitung u. s. w., Preuss. Zeitsch. Bd. XL S. 280).

Andre mene, at saadanne Slagger indeholde Silikater af

Jernoxyd og Jernoxydul, der imidlertid nok ogsaa kunne

smelte sammen med frit Oxydul, ihvorvel Jernoxydsilikater

turde være en tvivlsom Forbindelse; til denne Mening

hælder nu ogsaa Rammelsberg (Lehrb. d. chem. Metallur-

gie, BerHn 1865, S. 174). Atter Andre, tidligst (1856)

maaske Plattner, have antaget, at Oxydet er tilstede i

Form af Oxydoxydul og da neppe anderledes end som me-

kanisk opløst i Slaggen, hvilket Rammelsberg ialfald ved

krystallinske og i pulveriseret Tilstand aldeles ikke mag-

netiske Slagger finder meget usandsynligt (c. 1. S. 173).

List var straks af den Anskuelse, at der i disse Slagger

findes en mekanisk indblandet Oxydoxydulforbindelse —
hvilket nu synes vedtaget af de Fleste — og senere Un-

dersøgelser af ham (Der Berggeist 1861, N. 56) have godt-

gjort, at man med Sikkerhed kan forudsætte en Forbin-

delse af Formelen 3FeO. Fe^Og. Det er netop hertil, at
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Zander bemerker, at man paa Grund af Ligheden af dette

Udtrjk med „Formelen" for Slaggen i Begyndelseu af

Processen, nemlig 3FeO. SiOj (?), ligesaa godt kan antage

FegOg som Stedfortræder for SiOg*) og at saaledes ikke

en forøget Jernoxydgehalt absolut behøver at forøge Slag-

gens oxyderende Virkning, saaledes som nu ellers antåges-

en saadan Mening har dog for svage Fødder at staa paa-

Endelig har nylig Dr. Drassdo (Preuss. Zeitsch. 1863,

S. 170) og Mène (i Revue universelle des Mines 1864, S.

223) leveret fuldstændige og grundige Arbeider over de

kemiske Reaktioner ved Puddlingsprocessen, ved hvilke

saavidt muligt Hensyn er taget til alle her bestemmelige

og paa hinanden gjensidigt virkende Forholde**). Vi skulle

gjengive det Vigtigste afDrassdo's — af ydre forstyrrende

Omstændigheder mindst paavirkede og lettest overskuelige

— Resultater, idet vi tildels sammenholde dem med de,

hvortil Andre ere komne. Det maa imidlertid ikke glem-

mes, at der ikke af en enkelt, ikke engang af nogle flere

saadanne analytiske Undersøgelser kan ventes et Resultat,

der skulde kunne passe nøiagtigt for alle mulige i den

daghge Praxis forekommende Tilfælde og saaledes tillige

afgive et bestemt, i Tal fremstilleligt, almengyldigt Billede

af de under Puddlingen stedfindende kemiske Forandringer

ved Jernet og Slaggen. Der gives mangeslags Rujern og

*) Vi finde ellers fornærværende ingen Grund til fra et metallurgisk

Standpunkt at forkaste Kiselsyrens gamle Formel, saameget

mere som der vel endnu klæber altfor megen Usikkerhed ved

den nyere. Ligesaa med Jernoxydet o. s. v.

^*) Nylig har ogsaa Schrader (Zeitschrift d. Ver. deut. Ingen. Bd.

9, Hft. 6) anstillet Analyser af en Puddelproces
; men hellerikke

i disse, der ellers ere meget fuldstændige, er merkeligt nok
noget Hensyn taget til Jernoxydet i Slaggen. Sammesteds har

List leveret en ny Slaganalyse, hvor Oxydet og Oxydulet er

bestemt hver for sig saavel for Fe som Mn.
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fast ligesaa mange Variationer i Slaggens Sammensætning

og i Arbeidets Udførelse, som der gives Puddelverker, —
der gives med andre Ord „ikke en eneste men mange

Piiddlingsprocesser." Der er desiiden saaniange Hindrin-

ger iveien for at faa Rede paa de mange samvirkende

Faktorer (saaledes især Mængden af Slag og Jern til en-

hver Tid) og at erholde et tro Billede af den hele Pro-

cesses Fremadskriden; man maatte, som Drassdo siger,

„operere med Differentialer af Tid og Mængder." Dennes

Resultater ere derfor hellerikke at anse som aldeles ud-

tømmende; men de ville dog udentvivl i alt Væsentligt

vise sig at blive bekræftede ved senere Arbeider i samme

Retning.

Analyseprøverne toges fra en Puddling ved Alvens-

lebenhiitte i Schlesien; Rujernet var et gart, graat Koks-

rujern og Slagmængden temmelig stor. Der var foreløbig

sørget for, at saa faa Biomstændigheder som muligt greb

ind med sine ubestemmelige Følger; Fortykningen af Ba-

det skete kun ved Vand, ingen Tilsætning eller Afstikning

af Slag fandt Sted. Puddhngen blev saaledes vistnok ud-

ført noget anderledes, end ellers Praxis er ved dette Verk,

men alene derved kunde den hele Procès uforstyrret for-

følges.

De Reaktioner, der finde Sted under Puddlingen, ere

da i Korthed følgende.

Under Nedsmeltningen foregaar en Oxydation af Sili-

cium, Mangan, Fosfor og tildels Svovl. Medens Rujernet

holder paa at gaa over fra den faste til den fiydende

Form, er det forstørstedelen udsat for Luftens oxyderende

Indvirkning, og det er da det i størst Mængde forhaan-

denværende Stof, selve det metalliske Jern, der sterkest

angribes. En ringe Mængde af de andre Bestanddele kan
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vel ogsaa ligefrem oxjderes af Luften, men det dannede

Overdrag af Oxyder hindrer snart dennes videre gaaende

Indtrængen; Masserne have ogsaa i dette Tilfækle uden-

tvivl Indflydelse. Saasnart de smeltede Jernpartikler, over-

trukne med sin Oxydulhinde, komme ned i Slagbadet, op-

løses Oxyderne mekanisk af dette, medens de fleste frem-

mede Bestanddele under Jernpartiklerues hele Vandring

til Bunden af Ovnen oxyderes fornemmelig ved det Jern-

oxydoxydul, hvormed de ere i uophørlig Berøring og som

fortvæk erstattes af Luften og Jernet; at der i det oprin-

delige Jernoxydulsilikat skal finde „en delvis Oxydation af

Basen til Oxydoxydul" Sted (Eammelsberg, chem. Metall.

1865, S. 169), er mindre rimeligt. Oxydoxydulet reduce-

res nu til Oxydul, der som saadant bindes af Slaggens og

den ved Siliciumets Oxydation sig dannende Kiselsyre,

eller endog til metalhsk Jern, hvorpaa en nogle Procents

Aftagen af Slaggens samlede Jerngehalt — saaledes ogsaa

ved List's Undersøgelser — synes at tyde hen. At Oxyd-

mængden, der under Nedsmeltningen ellers maatte have

tiltaget, alligevel her er henimod 3 pCt. mindre end før

denne, hos List endog aftaget fra 14,41 til 5,92 pCt. og

i hans sidste Analyserække fra 13,47 til 7,78 pCt. ved

endt Smeltning, viser netop, at Oxydet er et meget virk-

somt Middel ved Jernets Rensning*). Oxydulmængden

synes efter Drassdo, som ogsaa efter den ene af List's

Undersøgelser, at kunne aftage og Oxydulet altsaa lige-

ledes at kunne tjene som Oxydationsmiddel; men denne

Aftagen er fordetmeste vel kun tilsyneladende, en Følge

nemlig af Slaggens Forøgelse med andre Substantser, og

*) Et muligens tilstedeværende Manganoxyd spiller sandsynligvis

samme Rolle.
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Oxydulet kan saaledes ignmdeii gjeme være relativt for-

øget; to andre af Lists's Prøverækker vise ogsaa en vir-

kelig Forøgelse (fra 49,96 til 51,42 pCt. og fra 52,21 til

57,18), men ved disse var Jcrnoxydmængden fra først af

temmelig stor, og i samtlige Tilfælde er dog Jerngehalten

aftaget,

Silicium er det Stof, som hurtigst udskilles, og alle

Omstændigheder, der kunne bidrage hertil, ere rigtignok

ogsaa tilstede. Rujernet ved vor Puddhng holdt 2,648

pCt. Si, men efter fuldendt Smeltning kun 0,135 pCt.

Calvert og Johnson fandt ligeledes, at efter 40 Minutters

Forløb (regnet fra begyndende Smeltning) var Siliciumge-

halten aftaget fra 2,720 til 0,915 og 20 Minutter senere

til 0,197 pCt., medens List fandt Aftagelsen efter en halv

Times Forløb at være fra 1,320 til 0,290 pCt. Efter

Silicium eller endog samtidigt følger Mangan og Fosfor,

der allerede meget hurtigt gaa over i Slaggen, derpaa

Svovlet. Sandsynligvis er det netop Manganet, der letter

om end ikke just betinger Udskillelsen af Si, da en saa-

dan jo ogsaa finder Sted selv ved næsten manganfrit Ru-

jern. At Manganet selv i større Mængder hurtigt gaar i

Slaggen, viser bl. A. Undersøgelser af Schrader (c. 1.) og

Andrée (Øst. Zeitschr. 1860, S. 132).

Kulstoffet viser derimod et paafaldende Forhold;

Mængden af dette er nemlig her ikke alene ikke aftaget

under Nedsmeltningen, men endog tiltaget med 0,125 pCt.

Calvert og Johnson kom til samme Resultat (+ 0,630) og

søgte at forklare Sagen derved, at der er et Overskud af

lint fordelt Kulstof tilstede i Ovnen („an excess of this

element in a great state of division or in a nascent state")

og at dette Kulstof under Indflydelsen af den høie Tem-

peratur forbinder sig med Jernet. Becker, der har be-
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nyttet clisse Kemikcres Analyser som Grundlag for en

tlieoretisk Belysning af Pncldlingsprocessen, gaar (Berg. ii.

h. Zeit. 1S5S S. 13) endnu videre, idet han mener, at

Grafiten først forbrænder til Kuloxyd og at der umiddel-

bart derpaa følger en delvis Udskillelse af dette (saavel-

som andet i Ovnen værende) Kuloxyds Kulstof ved Jernet

saaledes som ved det bekjendte Stammer'ske Experiment*).

Begge disse Forklaringer indeholde, som det af flere

Grunde vil være klart, ingensomhelst Rimelighed; der

reiste sig derfor ei alene Indvendinger mod disse, men

ogsaa Tvivl paa Analysrns Rigtighed, forsaavidt som Prø-

verne af en eller anden Grund ei skulde have været et

Udtryk for Kujernets midlere Sammensætning. Hvor van-

skelige end saadanne Prøver ere at erholde med fuld Nøi-

agtighed, saa har dog Tvivlen været ubeføiet; saavel

Drassdo som Lan have fundet det Samme, den Sidste

endog en Forøgelse fra 3,98 til 5,30 pCt. Den sandsyn-

ligste Forklaring er den, at Kulstoffets Forøgelse kun er

tilsyneladende eller rettere relativ, foraarsaget nemhg ved

den sterke Oxydation saavel af Jernet som dettes øvrige

Bestanddele. Naar Jernet ved Oxydationen aftager og

Kulstoffet ialmindelighed, især dog Grafiten — saaledes

som baade Erfaring og direkte Experimenter have vist —

•

ikke angribes synderligt blot ved Luftens Lidvirkning,

altsaa under Nedsmeltningen paa det Nærmeste ikke for-

andrer sit Mængdeforhold (absolut), saa er det klart, at

det efter Smeltningen tilbageværende Eujern maa opvise

en større Gehalt af Kulstof. At Oxydationen af Jernet

under en Puddlingsproces kan være betydelig, viser et

Tilfælde (Berg. u. h. Zeit. 1860 N. 5), ved hvilket en Kob-

') Om hvis Fuldgyldighed vi forøvrigt nære en Smule Tvivl,
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bergehalt hindrede Ferskningen, saa at Jernet maatte

stikkes ufersket ud efter 3 Timers Forløb; i hver Time

var da gjennemsnitlig oxyderet 53 ^ Jern. En Beregning

af Calvert og Johnsons Talstørrelser tyder hen paa, at

ved den af disse Herrer forfulgte Procès Oxydationen ved

Nedsmeltningens Slutning maa have naaet op til henimod

20 pCt. af Jernet (nemhg 40 Pund af den hele Indsats

paa 224 Pund, naar Afgangen sættes til 15 pCt.).

Samtidig med Kulstoffets Forøgelse er dernæst Gra-

fiten gaaet over til kemisk bundet Kul, saaledes som og-

saa andre Undersøgelser enstemmigt vise (deriblandt til-

lige afBotischew for Herdferskningens Vedkommende, om

end her mindre hurtigt, Øster Zeitsch. 1862 N. 29). Heraf

saavelsom af Forholdet med Siliciumet kommer det da

nærmest, at ved Slagpuddhngen Raffinationen i Regelen

bliver overflødig, idet hele Nedsmeltningsperioden egentlig

er at betragte som en saadan. Denne Omdannelse af

Grafit til kemisk bundet Kulstof søger Drassdo o. A. at

forklare derved, at Silicium idetheletaget synes at hindre

det sidstes Optræden og at Omdannelsen saaledes fore-

gaar hurtigt og samtidigt med Siliciumets Udskillelse af

Rujernet. Lan derimod mener (Ann. des Min. 5 ser. T.

XV. p. 120), at smeltet Rujern, der ei er mættet med

Kulstof, under Indvirkning af Surstof — paa en lignende

Maade som naar det (efter Karsten og St.-Claire Deville)

paavirkes af Svovl og Klorkulstof— har en stor opløsende

Kraft for Grafit, der selv kun har nnge Affinitet til Sur-

stof. Rammelsberg synes cndehg uden Videre (Chem.

Metallurgie, S. 98) at antage alt smeltet graat Rujern i

høi Temperatur for „homogent, altsaa hvidt Rujern." Ved

Tørpuddlingen og Herdferskningen gaar nu en saadan

Forandring med Kulstoffet meget langsomt for sig, saa at
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en Raffination, om end ogsaa af andre Grunde, ofte bliver

nødvendig. Aarsagen kunde da maaske være den, at Si-

liciumet her har vanskeligere for at oxyderes, i første

Tilfælde paa Grund af den ubetydelige Slagraængdes oven-

ikjøbet ringe Berørelse med Jernet, i sidste, fordi i en

Herd andre Reaktioner træde modvirkende op; Botischews

ovenanførte Undersøgelse af Herdferskningen viser netop

en saadan langsom Uds killen af SiHcium samtidigt med

den ligeledes kun langsomme Aftagen af Grafiten.

Under Nedsmeltningen finder saaledes en temmelig

fuldstændig Oxydation af de fremmede Bestanddele Sted,

hovedsagehg ved det i Slaggen forhaandenværende og ved

Oxydation fremdeles dannede Jernoxydoxydul; Slaggen

bliver raaere og det i Form af Grafit oprindeligt værende

Kulstof gaar over til kemisk bundet. Dette paavirkeskun

lidet af Slaggen i denne Periode — at en Aftagen dog

ogsaa er iagttaget, skulle vi se under Staalpuddlingen —

,

dels fordi det kun har mindre varig Anledning til Berø-

relse med denne, dels vel især, fordi det i den endnu

høie Temperatur holdes fast bundet af Affiniteten til Jer-

net, kt Gehalten af Baser i Slaggen ved denne Periodes

Slutning ialmindelighed aftager, synes tilhge at fremgaa

af de fleste andre Undersøgelser. Enkelte f. Ex. Zobel

(Dingl. Journ., Bd. 154 S. Ul flg.) mene, at Slaggen bli-

ver mere basisk, hvilket dog er mindre rimeligt, — det

skulde da være ved meget manganholdigt Rujern, ved

hvilket Erfaring saavelsom ligefremme Analyser (saaledes

som ovenfor antydet) have vist, at en meget fuldstændig

og hurtig Oxydation af Manganet kan finde Sted.

Efteråt nu Metalbadet og Slaggen er blevet noget

afkjølet og en nøie Blanding af disse er foregaaet, begyn-

der først den egentlige Oxydation af Kulstofl'et, der nu
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gaar ganske raskt for sig. Jernoxydet vil ikke faa Tid

til at erstattes og Reduktionen kan udentvivl gaa saa vidt

som til metallisk Jern. Senere er Reduktionen mindre

sterk, hvorfor vi igjen finde Jernoxydmængden tiltagende.

Kulstoffet aftager efterhaanden saa vidt, at Jernet antager

Karakteren af Stangjern, de sidste Rester (praktisk talt)

af fremmede Bestanddele gaa sin Vei i denne Del af Pro-

cessen, Jernpartiklerne sveise sammen og Slaggen nærmer

sig i høi Grad tilslut til sin oprindelige Sammensætning, —
den kemiske Del af Puddlingen er tilende.

Den hele Procès er saaledes fornemmelig begründet

paa Tilstedeværelsen af Jernoxydoxydul. Det er imidler-

tid ikke usandsynligt, at Oxydationen ogsaa foregaar eller

kan foregaa ved Hjælp af Oxydulsilikater, som allerede

for længere Tid siden fremhævet af Scheerer, idet saavel

SiHcium som Kulstof oxyderes af Oxydulets Surstof, me-

dens — under Udvikling af Kuloxyd og Udskillelse af me-

tallisk Jern — Garslaggen gaar over til Raaslag eller

Subsilikat til Singulosilikat. Saaledes forklares Processen

delvis af Zobel og udelukkende af Zander (paa de an-

førte Steder), og en saadan Forklaring kan ogsaa finde

fuldt Medhold i en af List's Undersøgelser, der viser, at

Jernoxydmængden ved Slutningen af Opkogningen og se-

nere tiltog, medens derimod i denne Periode Oxydulmæng-

den aftog med omkring 10 pCt. At den oprindelige Slags

Sammensætning saavelsom mange andre Forholde i Praxis

gjør Reaktionerne mere indviklcde og ofte afvigende, er

rimeligt nok, medens den Puddhng, vi her have for Øie,

nærmest udførtes for Theoriens Skyld. Selv nogenlunde

ligt sammensatte Slagger (der, som f. Ex. hos List, op-

rindelig beståa af 15—18 SiOg, 50—52 FeO, 14 Fe203 og

9— 11 MnO) kunne vise indbyrdes Forskjellighed med Hen-
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syn til Jernoxydulets Forhold. Det maa ogsaa erindres,

at den her forfulgte Procès udførtes i en Fintkornjern-

Puddelovn. Sandsynhgvis er snart den ene, snart den

anden Reaktion forherskende; kun forekommer det os rig-

tigst at antage Jernoxydoxydulforbindelsen for den virk-

somste navnligt under Nedsmeltningsperioden, medens

muligvis senere hen Oxydationen stundom kan gaa lettere

for sig ved Oxydulets Hjælp.

Inden vi forlade Stangjernet, skulle vi med et Par

Ord berøre Anvendelsen af hammerbart eller smidigt Ru-

jern til mange Smaating, hvorved Rujernets og Stangjer-

nets Egenskaber hensigtsmæssigen forenes, — Rujernets

Billighed og lette Anvendelighed til de komplicerteste

Ting, Stangjernets Styrke og Modtagelighed for mekanisk

Bearbeidelse. Har end det hammerbare Rujern endnu

ingen fremragende Plads ved Jerntilvirkningen, saa er der

dog alt derpaa fleresteds gründet en Industri stor nok til

at fortjene at nævnes, og det er ingen Tvivl om, at An-

vendelsen deraf vil stige adskilligt i den nærmeste Fremtid.

21



m. s t a a 1 e t.

Efteråt en Staaltilvirkning umiddelbart af Jernertserne

forlængst kan siges at være ophørt, have i den senere

Tid Forsøg været gjort paa at gjenindføre en saadan

Methode i en forbedret Form; disse have dog ligesaa lidt

som for Stangjernets Vedkommende ledet til noget prak-

tisk Resultat. Selv Chenot's Procès er — efter mere end

trediveaarige Anstrængelser, tiltrods for Le Play's sang-

vinske Spaadom og PariserudstiUingens Hædersbelønning

for et halvt Snes Aar siden — dog ikke kommet længere

frem, end at den, efteråt hans „Éponges métalliques" have

slugt Millioner Francs i Frankrig, Belgien og Spanien,

fornærværende kun frister en høist tvivlsom Tilværelse.

Og som Stangjernsferskningen af Rujern i Herder

forstørstedelen har maattet vige Pladsen for en mere tids-

mæssig Procès, saaledes er ogsaa, om end senere saa dog

endnu raskere, den gamle Staalferskning trængt tilbage

inden snevre Grændser, fornemmehg til de østerrigske

Lande samt enkelte Egne i dot nordlige Tydskland og

Frankrig. Da Staalets Fremstilling af Rujern i Herd ikke

er Andet end en tidhg afbrudt og derfor ufuldstændig

Ferskning, og da paa Grund af Berørelsen med Kul de
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forurenende Bestanddele ikke saa let og fuldkommen kunne

udskilles, medens endog ringe Mængder deraf i Staalet

nedsætte dets Pris adskilligt, saa kræves til Staal et meget

rent Rujern, der nutildags ikke saa hyppigt træffes; det

er desuden hellerikke en ganske ligefrem Sag selv af godt

Rujern paa denne Maade at kunne tilvirke et jevnt Staal

uden at der ogsaa falder endel mindre godt Produkt.

Dette saavelsom Afliængigheden af Trækul og tillige et

stort Forbrug af disse har gjort, at Staalferskiiing i Herd

ingen Betydning har kunnet faa. Herd- eller Raastaal-

ferskningen har desuden ikke — som Herd-Stangjernet—
havt blot en eneste nyere Procès at kjæmpe med om Til-

værelsen; den har i den forøgede Tilvirkning af Cement-

staal, senere i Staalpuddlingen og endehg i Bessemer-

processen faaet tre farlige Medbeilere, med hvilke den i

flere Henseender ikke har kunnet hamle op, og som til-

lige ved det biUigere Raamateriale, de have leveret for

Støbestaalfabrikationen , have skaffet den nok en Mod-

stander paa Halsen.

Ceraentstaalet giver ialmindelighed ikke Raastaalet

Noget efter i Haardhed; det er jevnere og renere end

dette, fordi ved den helt til Stangjern drevne Ferskning

de skadelige Substantser lettere kunne fjernes end ved

den kortvarigere Ferskning paa Staal med sin mindre

oxyderende Virkning og sit desuden mangengang uvisse

Produkt. Cementstaalet er endvidere i Regelen billigere,

da Stangjernet nutildags kan leveres meget billigere end

før, medens selve Cementationen koster ganske Lidt saa-

vel i Arbeids- som Brændseludgifter. Ved Staalcementa-

tionen falder ogsaa langt mindre Vrag (høist tre, fire

Procent), der blot behøver at cementeres om igjen,

hvorimod ved Staalferskuingen gjennemsnithg maaske om-
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kring 30 pCt. kan antages at være mere eller mindre

blødt Jern.

Puddelstaalet staar vistnok, ligesom Puddeljernet, i

Kvalitet i enkelte Henseender tilbage for det herdferskede,

idet det sjelden kan naa dettes Haardhed. Det er oftest

ikke frit for at indeslutte fine Slagpartikler, og det er

rimeligvis disse, der bevirke, at Staalet under gjentagen

Ophedning og Bearbeidelse bliver blødere, idet de fort-

sætte Kulstoffets Oxydation. Hvorvidt imidlertid alene en

Forskjel i Kulstofgehalten her er det Bestemmende, er

endnu vanskeligt at afgjøre, da Antallet af Puddelstaal-

Analyser hidtil er ringe; ogsaa mere fysiske og endnu

uklare Aarsager turde være medvirkende. Men at der og-

saa ved Puddlingsprocessen kan fremstilles et meget haardt

Staal, har man Vished for i den seneste Tid, og den nye

Methode er visseligen langt fra allerede nu at have naaet

den størst mulige tekniske Fuldkommenhed. Flere Verker

i Rhinpreussen levere nu et Puddelstaal, der staar i samme

Pris som de samme Egnes velbekjendte (Siegen'er) Herd-

staal og undertiden endog foretrækkes for dette; endog

Steyermark's og Kärnthen's Raastaal trues af Puddelstaa-

let med en ubehagelig Konkurrence. Som et andet Bevis

paa, hvilken høi Grad af teknisk Udvikling Staalpuddlin-

gen alt har naaet, kunne vi ogsaa anføre, at der i Løbet

af sidst forløbne Vinter ved Freiberg er anstillet sammen-

lignende Forsøg med Minerbor af Puddelstaal fra Erla (i

Erzgebirge) og norsk Cementstaal fra Næss Jernverk, alt-

saa til et Brug, hvor Haardhed og Styrke ere væsentlige

Momenter; disse Forsøg have, om de end ikke ere tilende-

bragte, vist, at vort Cementstaals Overlegenhed ei er saa

stor endda (Forholdet som 42 : 37), og det nævnte Verk

faar omtrent samme Betaling for sit Puddelstaal (nær 10
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Sk. n. pr. 9B). Puddelprocessen har den Fordel at kunne

nøie sig med simplere Raamateriale, saavel ganske almin-

deligt Trækul- som endog Koksrujern, der neppe i Herd

vilde give ordentligt Staal, skjønt det naturligvis er størst

Fordel at anvende et godt Rujern. Puddelstaalet er end-

videre mere ensartet gjeunem sin hele Masse, og det er af

denne Grund, saaledes som ogsaa Puddeljernet, ofte just skik-

ket for det Brug, hvortil Staal nutildags mest tiltrænges. Det

kan tilvirkes i langt større Kvantiteter, hvilket atter i vor Tid

som oftere paapeget er af Vigtighed. Og fremfor Alt, —
med disse Egenskaber forener det en tidligere ukjendt

Billighed i Sammenligning med de før almindelige Sorter,

fordi det kan produceres med mindre og mindre værdi-

fuldt Brændsel, ringere Afgang og færre Hovedomkostnin-

ger idethele, medens der tillige neppe skal Andet end en

forøget Konkurrence til for at slaa Friserne endnu mere

ned. Hvor store Produktionsomkostningerne for Puddel-

og Herdstaal i Gjennemsnit forholdsvis ere, er selvfølge-

ligt et Spørgsmaal, der afhænger af altfor mange Om-

stændigheder til at kunne besvares i sin Almindelighed;

det er kun sjelden, at man paa et og samme Verk til

samme Tid har Anledning til at sammenhgne, og endnu

sjeldnere er det, at paalidelige Opgaver komme til Offent-

liggjørelse. Nogle saadanne fra Frankrig og Westphalen

tyde hen paa, at Staal af bedste Sorter produceres med

25— 35 pCt. mindre Omkostninger i Flammeovn end i

Herd under Forudsætning af lige dyrt Rujern; den spe-

ciellere Sammenligning viser, at det fornemmelig er Brænd-

selet, der gjør Udslaget. Salgspriserne afhænge naturlig-

vis af Puddelstaalets Kvalitet og andet Staals Pris, der

nærmest tjener til Normalpris. For Staal er Puddlings-

processen endnu fordelagtigere end for Jern, fordi Herd-
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staalet kræver iiidtil hundrede Procent mere Kul, større

Afgang og længere Tid end Herdjernet, medens Forskjel-

len mellem Puddelstaal og Puddeljern i disse Henseender

er meget mindre og desuden det første synes at være

eller dog kunne være et teknisk fuldkomnere Produkt end

det sidste sammenlignet med de tilsvarende Herdproduk-

ter. Af samme Sort Rujern synes samtlige Materialom-

kostninger ved Puddling paa Staal og paa Jern ikke en-

gang at skulle differere mere end 25—30 fros, pr. 1000

Kgr.; men til Staal benyttes gjerne et meget bedre Ru-

jern, Processen gaar noget langsommere og med mindre

Kvantiteter, hvorfor — saavelsom af andre Grunde —
Forskjellen ivirkeligheden er noget større.

Herdstaalet er vistnok fortrinligere skikket til enkelte

Ting paa Grund af sin Haardhed og sin, tildels i Raa-

materialet begrundede, Renlied; der gives en Klasse For-

brugere, for hvem det — for en Del ogsaa i Skikkelse af

Støbestaal — endnu en Tid lang ialfald vil være uund-

værligt, og • dette Forbrug er vel fremdeles i Stigende.

Men ligesom Gement- og Støbestaal af andet Raastaal

ogsaa gribe ind i Herdstaalets gamle Rettigheder, saale-

des er i ethvert Fald det tilsigtede Forbrug temmelig

lidet i Forhold til, hvad den — om man saa vil kalde

den — moderne Teknik og Industri tiltrænger ved alle

Slags Maskin-, Ingeniør- og Bygningsarbeider baade til-

lands og tilvands. Her gjælder det store Masser, billige

Priser, og da maa Herdstaalet give tabt. Puddhngsstaa-

let, Bessemermetallet og det af disse fremstillede Støbe-

staal have her maattet overtage Forsyningen. Det er da

ikke underligt, at Herdstaaltilvirkningen trods Vanens og

Fordommens Iljælp er i Tilbagegang istedetfor Fremgang

og er trængt tilba ge til enkelte Egne, hvor Omstændig-
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hederne endnu ere den gunstige. Medens de konkurrerende

Processer stadigt ere gaaede fremad i teknisk Fuldkom-

menhed, saa har dette ifølge Sagens hele Væsen kun i

ringe Grad været muligt ved Staalferskningen
; hvad man

her har kunnet gjøre, er idethøieste at forsøge en lignende

Økonomi som ved Stangjernferskningen med Hensyn til

Brændselet, og selv hermed lader det ikke til, at man er

kommet langt paa mange Steder af de faa.

Vi kunne derfor forbigaa Herdferskningen af Staal,

eftersom dens Historie Lidct eller Intet har at opvise af

Forbedringer udenfor, hvad vi kjende fra Stangjernet, —
Forvarmningsherder, varm Blæst o. s. v.

;
vi ville hellerikke

dvæle ved de halvt charlatanagtige Forbedringer ved ko-

miske Midler (Titan, "Wolfram o. s. v.), hvortil der idet-

mindste ikke har manglet Forslag.

Vi ville kun noget nærmere omhandle

1. Cementationen,

2. Staalstøbningen,

3. Staalpuddlingen og

4. Bessemeringen.

1. Cementationen.

Skjønt den Egenskab hos Stangjernet ved Glødning

med kulholdige Substantser uden Adgang for Luften at

blive staalagtigt har været saa længe kjendt og benyttet,

at det neppe kan siges, hvor og naar den først har været

anvendt i virkelig Praxis — det første Skrift herom er af

Reaumur (fra 1722) — , saa er dog Cementstaalfabrika-

tionen paa en Maade at anse som en nyere Procès, efter-

som den endnu ved Aarhundredets Begyndelse knapt blev

udført i det Store udenfor England og først længere Tid

bagefter kom igang paa Kontinentet. Vistnok var den
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allerede i 1766 forsøgt ved Dannemora og paa samme

Tid omtrent sat iverk i vort Land for en lang Række af

Aar (muligvis ogsaa andetsteds) ; men det blev dog i Sve-

rige i lang Tid, hos os endnu længere kun enkeltstaaende,

for vort Lands Vedkommende tilslut endog overstyr gaa-

ende Anlæg. Før 1815 kan den ikke siges at have været

praktiseret i Sverige, og i Norge er den blot gjenoptaget

af et eneste Jernverk for faa Aar tilbage. Mellem Aarene

1830 og 40 kom det efter enkelte tidhgere Forsøg til en

mere almindehg Cementstaaltilvirkning i Frankrig, Belgien

og det vestlige Tydskland, senere over det øvrige Tydsk-

land; i de østerrigske Lande indførtes den dog ikke før

1852. Den har vel ialmindelighed været i Tiltagende, til-

dels paa Herdferskningens Bekostning; dog har den ikke

kunnet udvikle sig til nogen særdeles Betydelighed, siden

Staalpuddlingen begyndte at gribe om sig. For Frankrig

oplyser saaledes „Resumé des travaux stat. de l'admini-

stration des mines en 1853 a 1859" (Paris 1861), at Staal-

cementeringen endog har været i stadigt x^ftagende i de

anførte Aar, nemlig (efter at have været i Stigende for-

nemmelig siden 1842, i hvilket Aar den var omtrent

40,000 metr. Qvint.) i

1853. 1854. 1855. 1856. 1857.

116,830. 124,890. 111,780. 74,360. 86,030.

1858. 1859.

59,490. 58,100 metr. Qvintaux.

Senere kan den dog muhgvis igjen være steget, da

ingen Oplysninger derom haves.

Staalcementationen er en saa ligefrem og paa et i

praktisk Henseende saa simpelt kemisk Princip hvilende

Procès, at den ikke har hävt godt for at undergaa bety-

delige Forandringer. Den eneste væsentlige Forbedring
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er Formindskelsen af Brændselforbruget. Er end enfuld-

stændig Theori for Staalcementeringen rykket Maalet

nærmere, saa er den dog ikke aldeles tilfredsstillende

klaret, ligesaalidt som den Strid endnu er endt, der i

mere end femti Aar er ført om Staalets Konstitution ial-

mindeligbed og som ved Binks's (1857) og især Frémy's

Paastande om et „fer azoto-carburé" siden 1861 bar faaet

ny Næring. De mange Recepter, hvormed man til for-

skjellige Tider bar troet at skulle kunne forbedre eller

paaskynde Cementationen, bave som oftest snarere vist

sig at være tilskade for et jevnt og godt Staal og kun

anvendeHge idetbøieste ved Staal af ringere Kvaliteter. I

England medtager saaledes Cementationen nu ligesaa lang

Tid som for flere Decennier siden. — De tidligst brugte

Ovne rummede kun fra 10 til bøist 100 Cent. Jernstænger;

senere udvidede man dem lidt efter lidt for at spare

Brændsel, saa at de omkring 1840 i England rummede

indtil 40,000 Kgr. (Ann. d. Min. 4 sér. T. III. 1843, p.

591). Følgen blev dog, at man ved saa store Dimensioner

bavde vanskeligt for at opnaa en jevn Temperatur gjen-

nem bele Ovnens Indbold, og man fik et uensartet Staal,

der for en stor Del maatte cementeres om igjen. Derfor

er man atter vendt tilbage til mindre Dimensioner, og i

Yorksbire, der vel kan kaldes Staalcementationens Hoved-

sæde, ansees fornærværende et Kvantum af 16— 18 Tons

at være det mest passende; over dette gaar man heller-

ikke paa Fastlandet i Regelen — i Sverige omtrent samme

Maximum — , og man behandler snarere mindre Partier

ad Gangen. Medens man derfor paa denne Maade ikke

bar kunnet gjøre Regning paa nogen merkelig Besparelse

i Brændselforbruget, bar man søgt en saadan især ved

forbedrede Ildsteder og ved idetbele at indrette Ovnene
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saaledes, at mindst mulig Varme gaar tabt. Derved har

man vundet indtil et Snes Procent Besparelse efter Maal

eller Vegt, men paa Grund af Brændmaterialprisernes

Stigen i den senere Tid ere dog samtlige Cementations-

omkostninger hellere stegne end aftagne. For Englands

Vedkommende angiver Le Play Produktionsomkostningerne

i 1843 for 1015 Kgr. Cementstaal (Yorkshire) til 35,8

fres., medens de fornærværende (1864) kunne antages at

variere mellem 1 Lst. 6 sh. og 1 Lst. 8 sh. eller fra

32,76 fres. til 35,28 fres., eller paa det Nærmeste at være

de samme. Det nødvendige Trækulpulver kostede i 1843

omtrent 3 fros., nu derimod 4,73 fres., idet foruden Prisen

ogsaa Forbruget synes at være lidt forøget. Af Stenkul

medgik i 1843 omtrent 760 Kgr. mod fornærværende kun

600—620 Kgr. pr. Ton (1015 Kgr.) Staal, men da Fri-

serne paa Kul nu ere høiere, er derved ivirkeligheden ikke

vundet mere end vel 1 fres. Kun de almindelige Omkost-

ninger ere lidt reducerede.

I andre Lande har Forholdet været ganske det Samme;

i Sverige er Vedforbruget, saavidt skjønnes, hgesaa stort

nu, som det ifølge Rinman var for fireti Aar siden.

Paa enkelte Steder har man imidlertid opnaaet en

meget biUig Cementation ved dertil at benytte Overhede

fra andre Processer (saaledes ved Eibiswald i Steyermark

fra Puddlingen) eller Masovngaserne. Det Sidste har ved

Friederichsthal i Wurtemberg været Tilfældet siden 1855

og vist sig meget fordelagtigt, da der alhgevel er Gas

nok til Ertsrostning og Vindvarmiiing, medens Staalets

Kvalitet er aldeles den samme som ellers. Cementationen

giver paa den Maade kun lidet Bryderi, da Ovnen kun

kræver Tilsyn et Par Gange daghg, og Omkostningerne

ere høist ubetydelige, nemlig 6—7 Sk. n. for 1 Cent. Staal.
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Englænderen Dodd har for nogle Aar siden indrettet

en kontinuerligt gaaende Staalovn, ved hvilken ingen Af-

kjøHng mellem hver Brænding skulde være nødvendig, og

hvorved saaledes saavel Tiden for en saadan forkortes,

som Brændselforbrnget betydeligt forraindskes (omkring

50 pCt.). Det er dog ikke usandsynligt, at den temmehg

hurtige Cementation, han fremtvinger, har en mindre god

Indvirkning paa Staalet, om end det Modsatte forsikres,

og det lader ialfald til, at hans Patent ingen stor Anven-

delse har faaet.

2. Støbestaalfabrikationen.

Man maatte i Støhestaalets Hjem, Egnen om Sheffield,

længe kjæmpe med de Vanskeligheder, som den høie Tem-

peratur lagde iveien især for Varigheden af Diglerne, og

med den Mistillid, der — rimeligvis fremkaldt ved mindre

hensigtsmæssigt Valg af Raastaal — ogsaa herskede mod

Støbestaalet hos mange Konsumenter, der vare vante til

at hente sit Staal fra Tydsklands bedste Herdstaalhytter

og istedetfor dette nu forsøgte paa at bruge Støbestaal,

der ikke rigtig kunde maale sig med det andet. Lidt

efter lidt lærte man dog at overvinde de tekniske Hin-

dringer, ligesom Forbrugerne ogsaa begyndte at indse, at

det bilhgere, fornemmelig af Cementstaal fremstillede,

Støbestaal ei alene kunde bruges, hvor det tydske Herd-

staal ellers var anvendt, men at det endog i visse Til-

fælde havde et Fortrin for dette, hvoraf Indførselen ogsaa

alt i 1880 synes at være aldeles ophørt i England. Indtil

det forrige Aarhundredes Slutning var Tilvirkningen af

Støbestaal alene indskrænket til et Par af Opfinderen

(Huntsman) grundede Fabrikker, der iagttoge den største

Hemmehghedsfuldhed med Hensyn til Fremgangsmaaden.
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Forsøg vare vistnok anstillede ogsaa udenfor England

(saaledes i Stockholm allerede 1770), dog uden at have

noget ganske heldigt Udfald, dels fordi man ikke nøie

kjendte, hvilket Raastaal var det fordelagtigste, dels og-

saa fordi man tildels anvendte Trækul, hvormed kun van-

skehg den tilstrækkehge Temperatur dengang kunde op-

naaes. Efterhaanden kom man dog ogsaa andetsteds efter

de forskjellige Kneb, men det gik langsomt, saa at det

først, efteråt tre Decennier vare forløbne af dette Aar-

hundrede, blev Noget af med Staalstøbningen ellers i

Europa, medens omkring Aaret 40 Yorkshire allerede

havde halvhundrede Støbestaalhytter med en aarhg Pro-

duktion af henimod 200,000 Centner. Fornærværende ind-

tager Tilvirkningen af Støbestaal en fremragende Plads i

Jernforædlingeu, især efteråt den ved Staalpuddlingspro-

cessen har faaet et billigt Raamaterial*). Den har imid-

lertid ligesom Cementationeu mest holdt sig til enkelte

Egne uden at spredes vidt omkring.

Saalænge Tilvirkningen af Støbestaal var indskrænket

alene til England, blev den staaende paa næsten samme

Trin af teknisk Udvikhng; senere har den dog undergaaet

adskilHge Forbedringer, der have havt tilfølge en For-

mindskelse i Forbruget af Brændsel og paa samme Tid

Muligheden af at kunne skaffe tilveie større Kvantiteter

paa een Gang uden et uførholdsmæssigt Antal Ovne, hvil-

ket har været af væsentlig Indflydelse, da det fornemme-

lig er til Massegjenstande, at Støbestaalet nu benyttes.

Desuden har man ogsaa faaet mere teknisk Færdighed i

Diglernes Forarbeidelse og bedre Kjendskab til Betingel-

Prisen for almindcligt Støbestaal skal derved være gaaet ned

med indtil 40 pCt. (England).
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serne for et godt Mcateriale dertil. I den egentlige Frem-

gangsraaade er derimod Lidet eller lutet forandret ved

denne Procès.

Diglernes Størrelse have ikke undergaaet stor For-

andring. Efter Karsten og Le Play brugtes i England

for 30—35 Aar siden Digler, der rummede 30—40 Pund,

medens de, der nutildags bruges i de samme Hytter, ikke

rumme over 45—50 og i Eegelen ikke mere end omkring

30 Pund; kun paa Fastlandet er man sommesteds gaaet

op til 70 Pund. Det er vistnok en Fordel at kunne an-

vende saa store Digler som muligt, men paa den anden

Side er det meget vanskeligt at forfærdige større Digler

sterke nok og tillige haandtere dem med Sikkerbed, saa

at ikke noget Tab derved kan opstaa. Man foretrækker

derfor hellere, selv hvor det gjælder store Mængder af

Staal, med Opofrelse afBrændsel at anvende flere mindre

Digler, hvis Indhold da enten tømmes direkte og uden

Afbrydelse i Formerne eller først i en større Digel eller,

naar meget store Gjenstande skulle støbes, i en egen

Støbepande, der kan rumme indtil 150 Centner. Diglernes

Material er hyppigst ildfast Ler, gjerne tilsat med Cha-

motte, og et eller andet Slags Kulpulver. Som allerede

forlængst Tilfældet har været, bruges dog af og til ogsaa

Grafitdigler uden, at man har merket nogen Lidflydelse

deraf paa Staalet; de ere billigere men ogsaa uvarigere.

Medens saaledes Diglernes Størrelse i Regelen ei er

bleven synderlig forøget, har derimod betydehg Forøgelse

fundet Sted ved Ovnene. De tidHgste engelske Ovne vare

ganske smaa „Digelovne" med kun naturligt, om end

sterkt, Luftdrag og med Koks som Brændsel; de vare

kun saa store, at een Digel ad Gangen kunde benyttes,

da det antoges altfor vanskeligt ellers at faa Heden til at



334 Rik. F. Stalsberg.

holde sammen og virke jevnt paa alle Steder i Ovnen.

Endskjønt der allerede 1783 og senere af franske Metal-

lurger blev bragt i Forslag Ovne med flere Digler, finde

vi dog ingen Antydning til, at saadanne bave været be-

nyttede hverken i England eller Frankrig før efter Aaret

30; Karsten siger ialfald i 1828, at der endnu paa den

Tid kun brugtes en eneste Digel i Ovne, der fyredes med

Koks. Senere har man imidlertid udvidet disse; saaledes

var et halvt Snes Aar længere frem Ovne med 2 Digler

det Sædvanlige i England, og hermed er man ogsaa ifølge

de nyeste Meddelelser blevet staaende, efteråt Ovne med

4 Digler have vist sig at levere et mindre sikkert og re-

gelmæssigt Produkt. Andre Steder anvendes derimod

oftere 4 Digler; man har derved tildels giort den samme

Erfaring som i England, hgesom gjerne Diglernes Varig-

hed bliver lidt formindsket ved, at de udsættes for en

ujevnere Temperatur, og Tabet ved deres Bristning er

følgelig noget større. Til Erstatning er dog Koksbespa-

relsen ganske betydelig. Grüner og Lan antage, at gjen-

nemsnithg Ovne med 1 Digel for 1 Vegtsdel Staal bruge

5—6 Dele Koks, Ovne med 2 Digler 3,5—4 Dele og Ovne

med 4 Digler 1,8—2,5 Dele Koks, eftersom Staalet er

haardere eller blødere (de høieste Tal ved de blødeste

Sorter). Omkostningerne ere derved formindskede fra

200 à 250 fres. til resp. IGO à 195 og 130 à 170 fres.

pr. 1000 Kilgr. smeltet Staal. Da dog som bemerket

Tabet ved Diglernes lettere Bristen bliver (1—3 pCt.)

større i sidste Slags Ovne end i det andet Slags (med 2

Digler), saa vil ved Smeltning af udmerkede Staalsorter,

hvis Pris altsaa er stor. Fordelen kunne blive liden eller

maaske ingen; i saa Tilfælde anvendes derfor hellere kun

2 Digler, saameget mere som Staalet ogsaa derved bliver
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bedre. Ved simplere Staalsorter svare derimod Ovne med

4 Digler bedst Regning trods det forøgede Tab, da Vær-

dien af Staalet da er langt mindre; der vil alligevel blive

en Gevinst af 15—20 fres. tilbage. Le Play angiver

(Ann. d. Min. 4 sér. T. III. p. 665) Produktionsomkost-

ningerne for 100 Kgr. Staal i Yorkshire i Aaret 1843 til

omtrent 21 à 22 fres.; de ovennævnte Forfattere antage

Omkostningerne i 1862 gjennemsnitlig at være 7 Lst. 10

sh. pr. Ton (eller 18—19 fres. pr. 100 Kgr.), altsaa noget

mindre, endskjønt Udgifterne for Koks, hvoraf Forbruget

ellers er meget nær det samme, ere stegne noget (omkring

1,5 fres. pr. 100 Kgr. Staal).

Medens Trækul tidligere (saaledes af Karsten) ansaaes

for utjenlige til Staalsmeltning, fordi de gave for lav Tem-

peratur og formeget Arbeide ved den iiophørlige Paafyld-

ning, saa har man dog siden 1840 i Østerrig kunnet an-

vende dem med ganske godt Udfald, om end Brugen

deraf nu igjen er noget aftaget. Først anvendtes kun

Trækovne, hvori man stillede ialmindelighed 9 og under-

tiden endog 15—20 Digler. Kulforbruget blev dog i disse

Ovne overmaade stort, saa at der i første Tilfælde med-

gik 10—12 og i sidste 8—9 Dele Kul for 1 Del Staal.

For at raade Bod herpaa indrettedes hensigtsmæssigere

Ildsteder med varm Undervind; Ovnene rumme nu 6—

7

Digler. Derved faldt Kulforbruget straks ned til 3—

4

Dele for hver Del Staal, og ved senere at anvende den

bortgaaende Varme til foreløbig Glødning af Diglerne og

Opvarmning af Blæsten har Kulforbruget kunnet reduceres

til 2—2,25, ved uafbrudt Drift endog til 1,5—1,75 Dele

for en Del Staal eller 25—38 Kbf. Kul pr. Centner. For

Koks har en hgnende Anvendelse af lukket Ildsted og

Undervind været forsøgt baade i Frankrig og Tydskland,
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men har maattet opgives, da Risten let forslaggede og

tilstoppede sig, saa at Luften kun fik en meget uregel-

mæssig Gjennemgang og Smeltningen blev forstyrret.

Til den voksende Anvendelse af flammegivende Brænd-

sel ved Stangjern- og tildels den øvrige Staaltilvirkning

har ogsaa knyttet sig en lignende af Stenkul ved Støbe-

staalfabrikationen. De tidligste Prøver hermed anstilledes

i Frankrig allerede i Slutningen af forrige Aarhundrede,

dog uden videre Held. Senere anvendtes Stenkul nogen

Tid i Ovne, der lignede Glasovne, med to Digler paa hver

Side af det i Midten liggende Ildsted. Man var dog

længe utilfreds med disse Ovne, „der krævede stor Be-

hændighed ved Diglernes Udtagning og Tømning, ligesom

ogsaa megen Tid gik tabt ved at rive Hul paa og igjen-

mure Ovnvæggen, naar Diglerne skulde bringes ud og

ind"; man fik mangengang hellerikke sterk nok Hede for

strengtflydende Staal og Diglerne gik let itu. Mod Slut-

ningen af det tredie Decennium synes Staalsmeltning med

Stenkul næsten at være opgivet. Alt Brændsels stigende

Pris gjorde dog, at man igjen forsøgte paa at anvende

dem i uforkoket Tilstand i Flammeovne, og siden 1853

har dette lykkets — fornemmelig i Dept. Loire og Isère

— ved Anvendelsen af Undervind. Fordelen har dog

ivirkehgheden ikke været saa stor som fra først af anta-

get, idet man lagde de ældre Ovne med kun to Digler til

Grund for Sammenligningen; anstilles Sammenligningen

med Ovne for Koks og 4 Digler, saa viser det sig at

den endelige Gevinst er høist ubetydelig*), da den væ-

sentligste Besparelse, Diglernes længere Varighed, balan-

ceres af forøgede Vedligeholdelsesomkostninger for Ovnene.

Man har dog et Par andre Fordele af at benytte Stenkul,

*) Neppe over 10 Fres. for KX)0 Kgr. Staal.
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nemlig at en større Mængde Varme unclviger fra Ovnene,

og især, at Diglernes Antal bar kunnet forøges til mere

end det dobbelte (ialm. 9— 10), bvormed man altsaa i en

eneste Operation kan erholde 180—200 Kilgr. ogsaa mere

jevnt smeltet Staal; derfor foretrækkes dette Slags Ovne

af de større Støberier. Udenfor Frankrig ser det dog

ikke ud til, at de have funclet nogen Anvendelse.

Endelig har man i den seneste Tid prøvet paa at

anvende selvstændig Gasfyring, saaledes i Frankrig mel-

lem Aarene 1853 og 58, men disse Forsøg have strandet

paa Vanskeligheden af at konstruere Gasgeneratorer med

ganske jevn Gasstrøm af tilstrækkelig pyrometrisk Varme-

effekt. NyKg er dog Forsøget lykkets ved Hjælp af Re-

generationsprincipet, idet saavel Gaserne som Forbræn-

dingsluften opvarmes efter dette. Derved har man allerede

nogle Steder med stor Fordel kunnet anvende Brunkul,

hvoraf forbruges mellem 2 og 3 Cent. paa 1 Cent. Staal

(Sachsen, Steyermark). Endnu har man dog ogsaa her

Vanskebgheder at stride med for at faa Temperaturen

jevn; Ovnene rumme 10—20 Digler.

Trods alle Forsøg paa at indskrænke Smeltningsom-

kostningerne for Støbestaalet, saa er der dog fremdeles

en Faktor tilbage, der skruer disse adskilbgt op; det er

Diglerne, der efter 2—3, høist 4— 5 Smeltninger — det

Sidste kun i Stenkul- eller Gasovne — maa kasseres. I

det Sidste halve Snes Aar er derfor oftere forsøgt Smelt-

ning af Staal paa Flammeovnsherd uden Digler, saaledes

i England, men navnlig i Frankrig og Belgien. Der er

ialmindelighed benyttet Ovne med temmebg dyb Herd og

en letsmeltebg, jernfri Slag f. Ex. et Kalk- og Mangan-

silikat eller et almindeligt hvidt Glas. Det har nok vist

sig muligt at faa Staalet flydende, men vanskebgere at

22
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faa Ovnens Bund og Yddgge til at modstaa en saa sterk

Hede; Produktet blev ogsaa uensartet, og skulde man af

Hensyn dertil indskrænke Plerdens Dimensioner tilstrække-

ligt, blev kun Lidet vundet. For et Par Aar siden bleve

saadanne Forsøg med Iver anstillede ved det franske

Hytteverk Montataire af Sudre. Resultatet var vel noget

heldigere end de tidligere erholdte og lover større Udsigt

for Spørgsmaalets Løsning, men de noget overdrevne For-

haabninger, der ledsagede de om disse Experimenter af-

givne Beretninger, ville vel endnu en god Stund komme

til at vente paa sin Virkeliggjørelse. Gjenstanden er dog

af for stor Vigtighed til, at man saa let giver tabt, om

end den Konkurrance, som man har troet at ville opstaa

i Bessemerprocessen, for en Del kan komme til at med-

føre Indskrænkning i Støbestaalfabrikationen.

Forsøg paa at fremstille Staal ved ligefrem Smeltning

af rent Rujern med forskjeUige oxyderende Substantser,

der nylig ere anstillede af Uchatius, Obuchow o. FL, til-

høre endnu formeget Experimenternes Felt til at bebøve

nogen nærmere Omtale. 1 Sverige har dog den Først-

nævntes Methode tiltrukket sig nogen Opmerksomhed og

de i de tre foregaaende Aar ved Wikmanshyttan vundne

Resultater have været meget tilfredsstillende, idet det er-

holdte Staal har kunnet maale sig med eller endog er

befundet bedre end engelsk Støbestaal, hvorfor Forsøgene

ogsaa fremdeles skulle fortsættes i styrre Maalestok. Der

udfordres imidlertid saa rent Rujern og saa rene Malme

som Tilsætning, at Methoden nepi)e vil kunne vente An-

vendelse undtagon under sjeldent gunstige P'orholde.

Da Støbestaalet er et sekundært Produkt, kan det

ikke lin ve nogen anden Indfiydelse paa andre Staalsorters

Tilvirkning end, at det ved stigende Forbrug tillige maa
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forøge Produktionen af det Raastaal, der briiges som

Material, dels Cement- dels Puddelstaalet, fornemmelig

det sidste; kun Herdstaalet har det for en Del fortrængt.

I Frankrig er merkeligt nok (i de samme Aar som anført

ved Cementstaalet) ogsaa Tilvirkningen afStøbestaal gaaet

tilbage og kun Puddelstaalets Mængde har øget. Overalt

ellers har derimod Staalstøbningen aarligt tiltaget. Som

et Exempel nævne vi Preussen, hvor der i 1843 knapt til-

virkedes 1000 Cent. og i 1850 endnu kun 18,160 Cent.

Støbestaal, medens Produktionen i 1863 gik op til 404,500

Centner, næsten 80 pCt. af dette Lands daværende Pud-

delstaaltilvirkning, hvorfra Støbestaalet her henter sit Ma-

terial fordetmeste. Deraf leverede Krupp's storartede

Etablissement ved Essen med sine 5,500 Arbeidere og

sine fast kolossale Støbesager omtrent 250,000 Centner,

og den nylig anlagte, nærhggende Bochumer-Hytte, der

gaar Krupp's en høi Gang, omtrent 110,000 Centner. Fra

disse to Anlæg er udgaaet støbte Staalsager paa mere

end halvhundredetusinde Punds Vegt og ganske feilfri.

3. Staaltilvirkning i Flammeovne.

Over Stangjernstilvirkning i Flammeovn var man hie-

vet Herre, og det saa ud til at skulle hgge saa nær og-

saa at fremstille Staal paa samme Maade; det syntes,

som om man netop ved en saadan Procès i langt høiere

Grad end ved Herdferskningen maatte kunne have det i

sin Magt at afbryde Ferskningen i det passende Øieblik

eller opnaa en ufuldstændig Oxydation af Kulstoffet. Og

dog hengik der mange Aar, inden man kom saavidt;

mangt et møisommehgt og kostbart Forsøg var forgjæves.

Det er ikke saa let at indse, hvori Kunden egentlig laa;

Beskrivelserne ere meget ufuldstændige og utydehge. Kai/\Oji---i^

22* A>
^ ' L ! B R A R
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sten raeDer, enclnu før man havde givet sig videre af med

Staalpuddlingen (Eisenhüttenkunde 1828, 4 Th. S. 411),

at „Vanskeligheden uden Tvi vi ligger deri, at ikke alt

Rujern samtidigt antager en og samme Grad af Fersk-

ning, og at man ikke kan beskytte det til en vis Grad

afkullede Jern for fiildkommen AfkulHng, medens det maa

vente paa Ferskningen af den øvrige endnu ikke tilstræk-

kehgt gjennemarbeidede Jernmasse." I den senere Ud-

gave af sit store Verk over Jernet gjentager han (1841)

Haabet om, at det vil lykkes, idet han tilføier, at det

sandsynligvis først og sikrest vil lade sig gjøre at tilvirke

Puddelstaal ved at anvende Kuloxydgas som Brændsel

(3 Aufl. 4 Th. S. 438). Rimeligvis strandede Forsøgene

— foruden paa et mindre passende Valg af Rujern —
derpaa, at man ikke anvendte den rette Temperatur saa-

velsom en Slag af saadan Sammensætning og i saa til-

strækkehg Mængde, som en tidlig afbrudt Ferskning kræ-

ver det. Man var visselig endnu formeget oppe i Tør-

puddlingen og tænkte formeget paa Luftens direkte Ind-

virkning, forlidt paa, at det bed ste Middel til at hindre

denne er en rigehg Anvendelse afSlag, der selv ikke maa

være for oxyderende*).

De første Forsøg paa egentlig Staalpuddling — thi

en enkelt Gang fik man ogsaa ved Stangjernspuddhngen

*) I Berg. mid hiitt. Zeit. 1865, No. 12 paastaaes, at Grunden til,

at ialfald de nedenfor omtalte Forsøg ved Haspe i Begyndeisen

ikke vikle lykkes, laa deri at Lohage haardnakket holdt fast

paa den Tro, han havde faaet, at man raaatte anvende den

lavest mulige Temperatur (Kirschrothglühhitze) og hellere mod
Slutniuge7i af Processen tilsætte lidt Speiljern, — en Feil som

han ogsaa begik paa andre Steder, hvor Staalpuddlingen skulde

forsøges, og som af hans Agent (Riepe) ligeledes blev overført

til England.
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tilfældigvis et haardt Jern — synes at have været de, der

i Aarene 1834 og 35 anstilledes af DHrr Schlegel, Müller

og Mavr ved Frantschach i Kärnthen. Der erholdtes vist-

nok af og til et saa godt Staal, at det kunde anvendes

til forskjellige Ting, der kræver et haardt Produkt, f. Ex.

Ljåer og Sakse; men idethele var Udfaldet ikke heldigt

og Omstændighederne hellerikke gunstige, da man just i

denne Egn var vandt til det fortrinligste Herdstaal. Schle-

gels Forsøg tilhøre desuden endnu en Tid, da Puddhngs-

processen kun var lidet udviklet i Østerrig og der maatte

bruges uøvede Arbeidere, ligesom ogsaa det Brændsel,

der stod til Raadighed, Brunkul, endmere forøgede Van-

skelighederne. Experimenterne bleve derfor efter nogen

Tids Forløb igjen indstillede.

Meilern 1838 og 40 optoge Stengel og Zintgraff For-

søgene ved Lohehütte i Westphalen; i den nærmest paa-

følgende Tid finde vi saadanne anstillede ved Eibiswald i

Steyermark, Weyerhammer i Bayern, Wasseralfingen i

Wurtemberg, Hagen og Limburg i Westphalen og enkelte

andre Steder, ialmindehghed som Følge af en tilfældig

Dannelse af staalhgnende Lupper under Puddhngen af

Stangjern. Eesultaterne bleve dog fremdeles usikre; det

var mere et Slumpetræf end efter Beregning, at man er-

holdt Staal eller rettere forlidet afkuUede Stangjernlupper,

og en varig Drift paa Staal var man endnu ikke istand

til at indrette. 1845 lykkedes det Morel ved St. Chamond

samt det bekjendte Firma Petin, Gaudet & Co. ved As-

sailly ved Forpuddling af graat Rujern uden Raffinering

at fremstille et temmehg kornigt, staalagtigt Jern; det

var dog hellerintet egentligt Staal, men nærmest et Fint-

kornjern, der blev lige saa søgt som herdfersket Jern af
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samme Sort Riijern og maaske Spiren til det senere saa

almindelige körnige Stangjern.

Henimod Slutningen af Decenniet 40 holdt man atter

meget ivrigen paa med Staalpuddlingsforsøg i Westphalen

og i 1850 var Sagen her saavidt fremme, at der paa flere

Verker fremstilledes noksaa godt Staal. Æren for først

at have ført Staalpuddlingen ind i de store metallurgiske

Operationers Kreds lillægges ialmindelighed DHrr Lehr-

kind, Falkenroth & Co., paa hvis Verker ved Haspe den Hø-

sten 1850 ved Lohage's og endnu mere ved Bremme's

Bestræbelser var i fuld Gang. (I Der Bergwerksfreund

Bd. XVII (1854) søges godtgjort, at Puddelstaal siden

1841 har været tilvirket ved det nævnte bayerske Verk

Weyerhammer og med godt Resultat, men kun som en

Bisag; herom maa man vel være berettiget til at nære

Tvivl, da Staalpuddhngen vilde have været for vigtig en

Sag til at drives blot som Bisag). Paa Londonner-Udstil-

lingen i 1851 fandtes allerede fortræffehge Prøver af det

nye Staal saavel fra det ovenfor nævnte som fra et Par

andre Firmaer i Westphalen. Herved var da Bréant's og

Karsten's fast tretiaarige Spaadom gaaet i Opfyldelse, —
Staal fremstillet i Flammeovne blev fra nu af Gjenstand

for en selvstændig og i sine Følger betydningsfuld Procès,

der inden kort Tid var i udførelse over Tydskland, Bel-

gien og Frankrig. Kun i England gik det noget traat,

dels af private Grunde, hvori det ovenfor omtalte Forhold

med Patenthaveren Riepe nærmest var Skyld, dels ogsaa

fordi man ved at benytte daarligt Rujern tabte sin Kredit

en Tid; nu er den dog mere almindelig ogsaa i dette

Land og blot i Yorkshire skal produceres 30,000 T. Pud-

delstaal aarlig. Endog i Sverige vakte Staalpuddlingen

nogen Opmerksomhcd, men det blev kun til et kortvarigt
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Forsøg. Hvilken Betvdiiiiig denne Procès har faaet i

Rhinpreussen, sees bedst af nogle Tal. I 1851 udgjorde

Mængden af Piiddelstaal ;25,400 Centner, i 1856 omtrent

170,000 Centner, og i 1863 naaede hele Preussens Pud-

delstaaltilvirkning 532,000 Centner, liToraf det AUermeste

fra Pvhinlandene, medens Herdstaalproduktionen i dette

Aar kun udgjorde 20,000 Centner (4 pCt.) mod 105,000

Centner (80 pCt.) i 1851 og Cementstaalet 28,100 Centner.

I Frankrig har i A arene 1854 til 60 Produktionen af

.,raat Staal'^ vokset fra 42,200 til 140,000 metr. Qvint.

alene ved Puddlingeus Hjælp.

Efter hvad der paa forskjellige Steder i det Fore-

gaaende er ytret, er det her overflødigt at tilføie Noget

om det Tekniske og Økonomiske ved Puddlingsprocessen

paa Staal. I sin Udførelse nærmer den sig mest Pud-

dlingen paa Fintkornjern med den Forskjel forøvrigt, som

den mindre Grad af Afkulling gjør nødvendig baade i

Operationens Ledelse og i Slaggens Sammensætning og

Mængde; i økonomisk Henseende har den hgeoverfor

Herdferskningen Fordelen endnu mere paa sin Side end

Staugjernspuddlingen, medens den ogsaa i teknisk Fuld-

kommenhed overgaar denne sidste. At ellers de ved Stang-

jeruspuddlingen indførte Forbedringer til Besparelse af

Brændsel ogsaa ere overførte paa Staalpuddhngen, for-

saavidt de ere forenelige med dennes Natur, behøver

neppe at paapeges; Staalpuddlingen har heri havt en god

Støtte.

De kemiske Processer, der foregaa under Staalpud-

dhngen ere selvfølgeligt ganske analoge med dem, vi have

seet finde Sted ved Puddling paa Stangjern; de ere ellers

kun lidet undersøgte paa analytisk Vei. Foruden de tid-

ligere omtalte Arbeider af Lan og Schrader, der som paa-
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vist ere mindre fuldstændige, gives saavidt vides kun en

eneste udførlig kemisk Undersøgelse af en egentlig Staal-

puddling, nemlig af Schilling i Berg. u. hut. Zeit. 1863

N. 37. Denne viser ligeledes, at det væsenthgt er Jern-

oxydet i Slaggen, der bevirker Oxydationen, da dette har

aftaget flere Procent efter Nedsmeltningen, medens der-

imod Jernoxydulets Mængde samtidigt har øget. Kisel-

syrens Mængde er teramehg konstant og Slaggen har ved

Enden af Processen faaet omtrent samme Sammensætning

som ved Begyndeisen. Den afLan undersøgte Slag godt-

gjør ved sin store Gehalt af over 80 pCt. Jernoxydul

(hvoraf kun lidet skriver sig fra Jernoxydet, der er regnet

som Oxydul), at en Slag kan være meget basisk uden

derfor at være sterkt oxyderende, naar den kun er fattig

paa Jernoxyd; i saa Tilfælde övertager sandsynligvis Oxy-

dulsilikatet Oxydets Rolle. Lan's Arbeide lider dog som

sagt af formange Ufuldstændigheder til at kunne afgive

noget paalideligt Udgangspunkt for theoretiske Reflexioner.

I een Henseende afvige Schilling's Resultater fra de

tidligere af Andre erholdte, — han har ikke fundet nogen

Forøgelse af Rujernets Kulstofgehalt under Nedsmeltnin-

gen*). Selv søger han at forklare dette Forhold ved

Forskjellen i de anvendte Ovne, da der ellers er brugt

Ovne med direkte Stenkulfyring, medens den af Schilling

analyserede Puddelproces blev udført i en Gas-Puddelovn.

I de første har rimeligvis intet frit Surstof kunnet komme

til Ovnens Herd, medens dette var Tilfældet med den

*) Schraders undersøgelse viser den samme samlede Kulstofgehalt

endnu en Tid efter Omrøringen, kun er Mængden af Grafit af-

taget, det kemisk bundne Kulstof tiltaget, — staar saalcdes,

hvis Forholdet er rigtigt (?), som et Mellemled mellcm Schil-

ling's og de øvrige.
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sidste, og derved skulde da allerede under Sraeltningen

en ligefrem Oxydation af Kulstoffet have fundet Sted,

ligesom den større Mængde af Kulsyre i en Gasovn skulde

kunne virke i samme Retning. Det forekommer os rime-

ligere at søge Grunden i Rujernets Beskaffenhed. Det

Jern, hvormed saavel Calvert og Johnson som Lan og

Drassdo have anstillet sine Undersøgelser, siges nemhg

udtrykkeligt at have været graat og (tildels endog meget)

grafitholdigt; Schilling undersøgte Forholdene ved en Ru-

jernsats, der bestod af Halvdelen graat, Halvdelen hvidt.

I første Tilfælde maa i ethvert Fald først en Omdannelse

af Grafit til kemisk bundet Kul foregaa, før en Oxydation

kan indtræde, og Kulstoffet vil saaledes en Tid lang

mindre paavirkes af Surstof; i sidste Tilfælde, hvor en

stor Del af Kullet allerede er tilstede i kemisk opløst Til-

stand, vil allerede under Smeltningen det dannede Jern-

oxydoxydul oxydere en Del Kulstof og dettes samlede

Mængde derved fra først af kunne aftage. Det maa og-

saa lægges Merke til, at Schillings graa Jern har været

langt mindre siliciumholdigt og derved hurtigere er blevet

hvidt.

4. Bessemer-Proeessen.

I Løbet af Vinteren 1855—56 tog efter en Række af

Experimenter den engelske Civilingeniør Henry Bessemer

fire eller fem Patenter paa Forbedringer ved Tilvirkningen

af Stangjern og Staal. De sparsomme og utydelige Med-

delelser fra den første Tid, kun korte Patentbeskrivelser,

gjøre det meget vanskeligt at faa rigtig Rede paa Udvik-

lingens Gang, saameget mere som ogsaa enkelte først

senere fremkomne Oplysninger endog fra Bessemer selv

ved nærmere Betragtning vise sig at skulle henføres til
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et tidligere Stadium af Processen og saaledes kun ere

vildledende. Patenterne røbe ogsaa i Bcgyndelsen tem-

melig Usikkerlied og give tilkjende, at Patenttageren selv

ikke har været sig rigtigt klart bevidst det Maal, hvor-

efter han egentlig stræbte og hvortil hans Méthodes üd-

vikling senere saa heldigen har ført.

Ifølge det første Patent (Oktober 1855) bestod hans

Opfindelse deri, ,,at smeltet, almindeligt eller raffineret,

Rujern ved Straaler af — især ophedet — Luft eller af

Damp eller af begge Dele tilsammen, der presses ned i

og gjennem det flydende Metal, forvandles til smidigt Jern

og tillige antager andre Egenskaber, der tilkomme Støbe-

staal, medens Massen beholder sin flydende Tilstand og

kan støbes i Former." Det Apparat, han tænkte at an-

vende, var Digler opstillede i et dertil indrettet Ildsted og

forsynede med et Taplml i Bunden. Luft eller Damp

skulde gjennem et Rør presses ned til Diglernes Bund

ovenfra. Damp — tilføies der — afkjøler Metalbadet,

men Luft bringer dets Temperatur til at stige hurtigt og

denne naar en sterk Hvidglødhede. I et følgende Patent,

et Par Maaneder senere, synes Bessemer derimod i det

nu forandrede og for Udtapningens Skyld til Omdreining

indrettede Apparat nærmest blot at have havt til Hensigt

ved de samme Midler at udføre og erstatte den første

Del af Puddhngsprocessen og kun at fremstille et Raa-

material „suitable for puddhng," idet han dog udtaler det

Hensigtsmæssige i ved en eneste Operation at omdanne

Rujernet til smidigt Jern og støbe det til Barrer, passende

for Valtsning til Stænger. Ogsaa i dette Patent taler han

endnu om Luft og Damp, som om de kunne erstatte hin-

anden.

Bessemer fortsatte imidlertid sine Forsøg og erholdt
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i Februar det følgende Aar et tredie Patent paa Omdan-

nelsen af Eiijern til Staal eller Smidejern „uden Anven-

delse af Brændsel til Vedligelioldelsen af det smeltede

Metals Temperatur, idet Ferskningen gaar for sig ved

igjennem Metalbadet at presse Straaler af Luft eller til-

strækkeligt Surstof afgivende Gasarter, indtil Rujernets

Kulstof er forbrændt og Omdannelsen er færdig." Her

taler han ikke længere om Damp og bruger udtrykkeligt

Ordene „uden Brug af Brændmaterial." Heri saavelsom

i den i første Patent udtalte Kj end sgjerning om Tempe-

raturens Stigen ligger Spiren til den senere fuldstændige

Procès. Men endnu er Bessemer uvis i sin Plan; nogle

Uger senere forekommer i et nyt Patent igjen „Damp"

og „Luft" om hinanden, og han vil anvende sin Methode

snart som en selvstændig Procès snart som et Raffina-

tionsmiddel for Rujern, det første i egne Apparater, det

sidste i en Masovns eller Kupelovns Herd eller ogsaa i

en Raffinationsherd. For at forøge de kemiske Virknin-

ger vil han tilhge med Luften bringe ind i Apparatet

kulholdige Gasarter, Kulpulver eller ogsaa Jernoxydpulver,

naturligt eller kunstigt fremstillet. Nok et Patent fulgte

paa dette i Mai 1856; der var atter Forandring i Appa-

raterne, som han ogsaa tildels forsøgte at give en rote-

rende Bevægelse for at forøge Berørings-Overfladen mel-

lem Blæsten og Metallet.

Endnu var dog Intet ivirkeligheden praktisk gjennem-

ført med heldigt Udfald, endnu var heller Intet offentlig-

gjort. Sommeren gik hen under ivrig Experimenteren,

Apparaterne forbedredes, Ideerne bleve klarere og bestem-

tere. Processen kun anvendt som en selvstændig Operation

og udført paa en Mande, der senere paa det Nærmeste,

hvad alt Væsenthgt angaar, er beholdt. I August holdt
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endelig Bessemer i et Møde af „The British Association

for the advancement of the sciences" i Cheltenham „det

verdensberømte Foredrag, hvis Indhold skjød som et Me-

teor hen ad Videnskabens og Teknikens Baner." At en

sterk Luftstrøm kan virke oxyderende paa flydende Ru-

jern, var forlængst ingen Nyhed, ligesaa lidt som det

Faktum, at glødende eller smeltet Jern ved Indvirkning af

Blæst kan antage en høiere Temperatur og tildels for-

brænde, var ganske ukjendt hverken for Stangjernets eller

Rujernets Vedkommende*). Bessemer var imidlertid den

Første, der forenede disse Kjendsgjerninger og viste, at

Ferskningens bekjendte Reaktioner ved at indskrænkes til

en kort Tid kunne frembringe en saa sterk Hede, at denne

uden nogensomhelst Tilførsel af Varme ved særskilt Brænd-

sel ikke alene kan holde Rujernet, men ogsaa Staal og

selv Stangjern flydende. Deri laa det Nye, det hidtil

Ukjendte. Ved et merkeligt Sammentræf var ellers netop

paa samme Tid Amerikaneren Martien og Englænderen

Parry paa Vei til samme Maal, men hindredes ved for-

skjellige Omstændigheder; den Førstes Hensigt var vel

ogsaa mest kun at opnaa en Raffination af Rujernet.

Siden Indførelsen af varm Blæst ved Clyde-Jernverket

har ingen Begivenhed vakt saadan Bevægelse i den me-

tallurgiske Verden som Bessemer's Erklæring i Chelten-

ham, at det nu var lykkets ham at tilvirke Stangjern og

Staal af Rujern uden Brændmaterial. Metallurgiske og

tekniske Tidsskrifter fra den Tid, ja endog almindelige

*) Vi sigte til den allerede i Aarene 20 ved Masovne i Schleidner-

Thal (Eifel) og i Frankrige anvendte Fremgangsmaade, — end-

videre til lignende Erfaringer fra de Wales'ske refineries og fra

Spigerverker. (Karsten, Eisenhk, 2 A. Bd. 4, S. 196; Landrin,

Tr. p. 192; Percy, J. a. S. p. U).
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Blade give ved Massen af Opsatser over dette Thema

Beviser nok for det usædvanlige Indtryk, som denne Er-

klæring gjorde. I de første Dage vankede der Lovpris-

ninger over den nye Methode, og de mest sangvinske For-

haabninger gaves frit Spillerum; men ved Siden deraf

hørtes ogsaa Tvivl og skaanselløse Domme. Da saa de

første større Forsøg ei svarede til Forventningerne, be-

gyndte Tvivlen og Mistroen at faa Overhaand. Snart

mente man, det ikke paa den Maade lod sig gjøre at faa

Rujernet renset nok, snart at der ikke kunde skaffes en

Temperatur, som var tilstrækkehg for Processen, snart at,

om saa var, intet Ovnmaterial vikle kunne holde en saa-

dan ud. Blandt de ganske Faa, der i Bessemer's Methode

saa Andet end blot mislykkede Fantasifostre, fortjener

især at nævnes Damphammerens Konstruktør, Nasmyth,

og endnu mere den i Alt, som vedkommer Jerntilvirknin-

gen, saa dygtige og bekjendte østerrigske Metallurg, Prof.

Tunner, der i sin „Jahrbuch" (Bd. VI. S. 256 flg.) udta-

1er den bestemte Overbevisning, at om end Processen i

Begyndeisen vil støde paa mange tekniske Vanskeligheder

og om end baade et og flere Aar ville komme til at gaa

hen med ufuldkomne Forsøg, saa vil dog derved tidligere

eller senere en stor Reform i Jernferskningen blive be-

virket.

Bessemer fortsatte efter Offentliggjørelsen af Metho-

den utrættehg sine Forsøg, og saadanne anstilledes ogsaa

under hans Ledelse ved flere af Englands største Verker.

Udfaldet blev dog ikke saaledes som man havde ventet,

og ligedan gik det med de faa Experimenter, som paa

samme Tid gjordes udenfor England. Man fik vistnok

smidigt Jern men kun af middelmaadig Kvalitet, især kold-

skjørt, og det ovenikjøbet med en Afgang af henimod 40
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pCt., medens tillige den sterke Hede ødelagde ethvert

Apparat efter 2—3 Operationer. Det var ikke alene store

tekniske Vanskeligheder, der først maatte overvindes; det

viste sig ogsaa, at Bessemer havde forregnet sig ved at

antage, at hans Procès uden Videre skulde kunne passe

for enhver Sort Rujern og at han efter Ønske skulde er-

holde ei alene Staal eller Stangjern, men det ogsaa af

saadan Beskaffenhed, at det vilde kunne maale sig med

de bedste Sorter, fremstillede paa sædvanlig Maade. Bes-

semer var idetheletaget forlidet Kemiker og Theoretiker;

for ham var det Mekaniske og det rent Praktiske det

Væsentlige, til Andet tog han i Begyndeisen lidet Hen-

syn. Dommen blev ugunstigere og vægtigere Stemmer

hævede sig mod den nye Procès, der spaaedes en snarlig

Ende. Bessemer brød sig dog ikke derom; uden at ændse

Kritik eller Pengetab fortsatte han ufortrødent og i Stil-

hed sine Forsøg med at forbedre den mangelfulde Procès,

og i længere Tid hørte man ikke stort til ham. Han

havde dog nu lært at indse, at han maatte være meget

forsigtig i Valget af sit Rujern, og at navnlig svovl- og

fosforholdigt Jern aldeles ikke lod sig bruge, idet Ana-

lyser beviste, at saagodtsom den hele Gehalt af disse

Stoffe samlede sig i Stangjernet eller Staalet, der altsaa

blev rigere derpaa end det oprindolige Rujern; ved et af

Forsøgene blev endog den største Mængde Jern forslag-

get og dog var det Samme Tilfældet. Heri laa en af

Grundene til, at Udfaldet blev saa daarligt i Begyndeisen.

Desuden var selv meget rent Rujern (f. Ex. Speiljern)

ikke altid heller skikket for dette Slags Ferskning af

Grunde, som vi senere skulle omtale. Den anvendte Vind-

mængde var endvidere fra først af for liden, Pressionen

for svag; Processen gik formeget i Langdrag og Varme-
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tabet blev for stort, ligcsora ogsaa det Kvantum Riijern,

der behandledes ved hver Operation, var for lidet, idet

der maa en vis Mængde til for at frembringe tilstrække-

lig Modstand mod Blæsten, saa at dennes Surstof benyt-

tes vel, og for at Afkjølingen, der væsentlig afhænger af

Overfiadens Forliold til Massen, skal blive saa liden som

mulig. Endelig var det ogsaa med den korte Erfaring,

som endda havdes, meget slemt at passe det rette Tids-

punkt, naar Stangjernet eller Staalet var færdigt; det blev

ellers let „forbrændt". Eftersom Bessemer kom paa det

Rene med disse Mangler og rettede derpaa, fik han og-

saa bedre Held med sig, navnlig ved at bruge Rujern

fra Sverige og Cumberland, og det lykkedes ham at til-

virke temmelig store Kvantiteter af et ganske godt Staal,

hvortil han nu fordetmeste indskrænkede sin Procès. Det

var, som vi have seet. vistnok oprindeligt hans Mening,

at det kunde lade sig hgesaa let gjøre at fremstille Stang-

jern som Staal; det skulde kun være afliængigt af Tiden,

Praxis beviste ogsaa, at dette var muligt, men tillige van-

skehgt, da Produktet blev meget variabelt og i Regelen

daarhgt; Afgangen blev ogsaa større. Derfor og fordi

det ikke svarede saa god Regning, opgav man allerede

tidligt Tilvirkningen af egentligt Stangjern, og man er

blevet staaende ved at fremstille et Produkt, der er at

anse for eller nærmer sig mest til Staal.

Imidlertid var der ogsaa fra andre Kanter indløbet

Efterretninger af opmuntrende Indhold, saaledes fra Frank-

rig men fornemmelig fra Sverige, og det kan vel siges,

at det ikke mindst skyldes svenske Jernverkseieres ihær-

dige Bestræbelser, at Bessemerprocessen gjorde saa hur-

tige Fremskridt istedetfor maaske ellers at være blevet

hindret deri for en længere Tid. Efteråt mindre Forsøl
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vare udførte ved Garpenberg, hvor der dog manglede til-

strækkelig Blæst, anstilledes saadanne i større Maalestok

ved Edskens Jernverk i November 1857. Ogsaa her havde

man i Begyndeisen mange og store Vanskeligheder at

stride med og betydelige pekuniære Opofrelser maatte

gjøres, inden nogenlunde heldige Resultater bleve vundne.

Endelig lykkedes det dog Edskens utrættehge Eier, Gö-

ranson, — tildels ved den Interesse, som „Jernkontoret"

viste Sagen — at seire over alle Hindringer og fremstille

regelmæssigt et Staal af meget god Kvalitet. I Juli 1858

var ved dette Verk Bessemerprocessens fuldstændige prak-

tiske Anvendelighed en Kjendsgjerning, der ei længere

lod sig negte; i Høstens Løb udførtes næsten 600 Blæs-

ninger med omkring 9000 Cent. Rujern, og det viste sig

nu, at den nye Methode allerede havde naaet en Udvik-

ling, der ei alene gjorde det muhgt at lede den sikkert i

teknisk Henseende, men ogsaa tillod den at træde udfor-

drende op mod de ældre Processer. Afgangen var blevet

betydehgt mindre, Udfaldet langt sikrere, de hyppige Re-

parationer af Apparaterne sjeldnere; Staalet var let at

behandle, uforanderhgt ved gjentagen Ophedning og af

stor Styrke.

Paa denne Tid var man ogsaa saavel i Frankrig som

Belgien naaet frem til antagelige Resultater, og da Sa-

gens heldige Vending saaledes var tilstrækkelig bekræftet,

traadte Bessemer atter frem for Offentligheden med et

Foredrag i de Londonske Civilingeniørers Forening, Mai

1859. Endnu fremkom der Ytringer af Tvi vi og der er-

indredes om de mange tidligere Uheld; men ligesom Ind-

vendingerne om Umuligheden af at faa ildfaste Apparater

forlængst var modbevist ved Erfaringen, saaledes kunde

Bessemer nu ledsage sin Beretning med mangfoldige Prøver,
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der paa det Bestemteste viste enhver Tvivl tilbage, og

Forsøg ved Woolwich Arsenal havde alt tydeligen godt-

gjort det nye Staals Styrke og gode Beskaffenhed; dets

absolute Fasthed viste sig at være ligesaa stor og endog

større end saavel tydsk som engelsk Støbestaals, og et

blødere Staal eller Bessemer-Jern kunde ligeledes i denne

Henseende maale sig med svensk Stangjern. Hvad det

Økonomiske angaar, da synes Bessemer selv saavel som

Edskens Verk at have leveret Staal i 1859 til adskilligt

billigere Priser end andet Staal af tilsvarende Kvalitet.

Fra nu af traadte da Bessemeringen — som vi for

Kortheds Skyld med Tunner ville kalde den nye Procès

— ind blandt de i det Store udførte Jernforædlingspro-

cessers Række, og dens Produkt er mere og mere blevet

en Gjenstand af Betydning for Industri og Handel. I in-

deværende Aar kan sandsynligvis Antallet af de igang

eller under Udførelse værende Bessemer-Apparater an-

sættes til henimod 40, hvoraf omtrent en Trediedel alene

i Sverige; endog i Urals Dale er Bessemeringen ifærd

med at vinde Fodfæste. Sveriges Tilvirkning af Besse-

mermetal udgjorde i Aarene 1862 og 63 resp. 22,800 og

44,400 Centner, hvoraf paa Edsken kommer 12,400 og

25,600 Centner. I Tydskland har indtil Slutningen af

1863 Interessen for Bessemeringen været ringe; fornær-

værende er man dog paa flere Steder (Westphalen, Øster-

rig, Schlesien) færdig eller ifærd med at indrette Besse-

mer-Hytter. Den største Hindring for en hurtigere Ud-

bredelse hgger vel i de store Omkostninger, der ere for-

bundne med et Anlæg af denne Art.

Bessemers første virkelige Apparat for Processens

Udførelse i det Store var en horizontal Cylinder af Jern-

plader, foret med et ildfast Material og ophængt i to

23
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Tappe, hvorom den under Tömningen kunde dreies. En

saadan Cylinderovn var det ogsaa, der i Beg3mdelsen be-

nyttedes ved Edsken; Længden var 4 Fod, Diameteren

indvendig 2,5 Fod*). Paa Siden fandtes øverst et Udtap-

ningshul for det færdige Metal, længere ned et andet for

Indheldning af Rujernet og Gasernes Undvigen. Den ene

Tap var hul og fra denne, der stod i Forbindelse med

Vindledningen, gik et Hør ned langsmed Cylinderens ene

Endevæg og under Bunden, hvor Blæsten førtes ind i

Ovnen gjennem 10 Former; af disse laa de seks — paa

3"' Diameter — i en Rad midt under og langs efter

Bunden, de andre fire — paa 5'" Diameter — parallelt

med disse 1,3 P'od høiere oppe paa den Side af Ovnen,

hvor Gasaabningen var. Den anvendte Vindpression var

mellem 22 og 24'' Kviksølvtryk. Kvantiteten af Rujern,

der fyldtes i den i Forveien ved endel Kul opvarmede og

af Blæsten gjennemstrømmede Ovn, udgjorde omkring 20

Centner. Hver Blæsning vårede gjennemsnitlig 28 Minut-

ter (Januar 1858).

Man erholdt imidlertid i denne Ovn som oftest ikke

mere end 50 Procent af det anvendte Rujern i Form af

Staalbarrer, forøvrigt mellem 25 og 30 Procent Staalaf-

fald (skrot), der dels dannedes ved Spild under Udstøb-

ningen, dels blev igjensiddende i Ovnen paa Grund af Af-

kjøling, og desuden omkring 10 Procent Rujeriisaffald,

der under Opkogningen kastedes ud af Ovnen; Resten

var da den egentlige Afgang ved Forslagning, i Gjennem-

snit 12 Procent. Rnjernaflfaldet sattes paa Masovnen,

Staalskrotet ferskedes enten i Herd til Stangjern eller

solgtes som Material for Støbestaal.

*) Svensk Decimahnaal.
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Det var endvidere vanskeligt at opnaa og vedligehokle

den nødvendige Temperatur, hvorfor det færdige Staal

hyppigt var temmelig tykflydende og stundom endog for

en større Del blev siddende tilbage i Ovnen. Processen

vårede nemlig længe og Varmetabet blev derved stort; en

anden væsentlig Aarsag var ogsaa den Omstændighed, at

under Udtapningen Blæsten fra den øverste Formrad ved

Ovnens Omdreining snart kom over det flydende Staals

Overflade og derved afkjølede dette sterkt. Man indret-

tede sig derfor saa, at Blæsten, før udtapningen foregik,

kunde afstænges, hvorved det tillige blev muligt at lade

Massen uden stor Afkjøling staa ganske stille nogle Se-

kunder, saa at Slaggen bedre samlede sig og selve Staalct

blev friere for Blærer.

Medens man holdt paa med disse Experimenter, op-

førtes ogsaa en ny Ovn af ganske anderledes Konstruk-

tion. Den bestod af en vertikal ubevægelig Cylinder, lig

en lav Kupelovn, med to parallelt med Bunden anbragte

Kader af Former, seks i hver Ead og med samme Dia-

meter som i den gamle Ovn. Ovnen lukkedes oventil

med en Hat og havde to Aabninger paa Siden, en om-

trent paa Midten for Rujernets Ifylcling og en anden

høiere op for Gasernes Udløb; Uclstikshullet var som paa

en sædvanlig Kupelovn. Staalet støbtes nu først i en stor

Støbepande for at faa Anledning til at staa stille en kort

Stund, da Blæsten her ikke kunde stænges af.

Men ogsaa i denne Ovn var det slemt at erholde en

tilstrækkelig høi Varmegrad og faa Staalet tyndflydende,

saa at Slag og Luftblærer kunde faa skille sig fra det;

Staalet blev meget ujevnt og det lod sig vanskehgt gjøre

at faa efter Ønske et haardere eller blødere Staal. Og-

saa her stivnede noget Metal ofte i Ovnen, idet det ka-

23*
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stedes op i den øvre Del, hvor det afkjøledes og blev

igjensiddende, saa at sommetider Gasaabniiigen var paa-

vei til at gjenstoppes. For nu at opnaa en sterkere Tem-

peratur og derved hindre, at opkastede Partikler stivnede

istedetfor at dryppe tilbage, gjordes Ovnen 1,75 Fod la-

vere. Desuden foretoges en endnu vigtigere Forandring,

idet nemlig Formerne alle flyttedes sammen i en Rad et

Par Tommer over Bunden og alle gaves samme Diameter

paa 7,5'"; de fik endvidere en noget skråa Retning forbi

— og ikke som før lige mod — Ovnbundens Centrum,

hvorved en roterende Bevægelse opstod i Jernet og Blæ-

sten saaledes blev jevnere fordelt gjennem dettes hele

Masse. Ovnens indvendige Høide var 3,5 og Diameteren

3 Fod.

Disse Forandringer fandt Sted i de første Dage af

Juli 1858, og med dem var Maalet paa det Nærmeste

naaet; Forsøgenes Tid var nu forbi og som ovenfor an-

tydet Muligheden af Bessemeringens praktiske Gjennem-

førelse stillet udenfor enhver Tvivl.

I den ældre Ovn virkede Blæsten forlidt gjennem den

øverste Rad af Former; den fandt der nemlig mindre

Modstand og slap for luirtigt gjennem Jernet, saa at den

ikke kunde udøve hele sin oxyderende Kraft paa Grund

af den korte Tid, livori Berøringen med dette fandt Sted.

Da Formerne flyttedes ned, maatte derimod al Blæst pas-

sere op igjeimem den hele Rujernsøile og kunde saaledes

langt bedre afgive sit Surstof til denne, hvoraf en liøiere

Temperatur og et forholdsvis mindre Tal) af Varme i den

bortgaaende Gas maatte l)livc Følgen. Ved Formernes

Udvidelse faldt Vindtrykkct ned til 12— 13" Kviksolv, men

paa samme Tid øgcdes Blæstens Mængde derved, at Ma-

skinen gjorde over 80 Slag i Minuttet mod kun 60 tid-
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ligere, og den saaledes forøgede Surstofmængde — Tem-

peraturforliøielseiis eneste Kilde — maatte naturligvis ogsaa

blive af Indfl} deise paa Processens Forløb. Der indtraadte

derfor ogsaa straks en livligere og renere Gang, et fri-

skere Opkog og en bestemtere Slutning paa dette. Me-

dens Opkogningen i tie tidligere Ovne først indtraadte

efter 5—8 Minutters Blæsning, saa begyndtc det nu gjen-

nemsnitlig allerede efter 2—3 Minutter og hele Operatio-

nen, der før vårede mindst et Snes Minutter, var nu over

paa vel den halve Tid, saa at ogsaa af den Grund Afkjø-

lingen af Apparatet blev mindre. Staalet holdt sig langt

varmere og mere tyndtflydende, Ovnen tømte sig bedre

og Ferskningen kunde endog fortsættes uden Hinder saa-

vidt, at man erholdt Stangjern i tilstrækkeligt flydende

Tilstand, hvilket før ikke lod sig gjøre, da den langsom-

mere og koldere Procès let bevirkede, at Massen blev

grødagtig eller tildels stivnede i Ovnen.

Senere har Bessemeringen i Sverige vistnok gjort

stadige Fremskridt; navnlig er opnaaet større Øvelse og

Sikkerhed i Manipulationerne, større Varighed af Ovnene,

hgesom ogsaa enkelte mindre Forbedringer ere foretagne

ved Formernes Anbringelse og Antal, Vindkassens Belig-

genhed m. M., og Blæsemaskinerne ere bragte op til større

Effekt. Men selve Ferskningen gaar i det Store endnu

saaledes for sig ved Edsken som for 6 Aar siden. Som

Bevis paa dens Udvikling kunne vi anføre, at medens der

ved Edsken før Juli 1858 knapt blev vundet Halvparten

af Rujernet som rent Staal, var Udfaldet i Tidsrummet

fra 18de Juli til 8de September samme Aar i Gjennem-

snit:
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Staal 60,04 pCt.

Staalaffald 24,32 —
Eujernaffald 1,28 —
Afgaiig 14,36 —

100,00 pCt.

Derimod fra 18de Juli til 12te December 1858:

Staal 63,39 pCt.

Staalaffald 20,20 —
Rujernaffald 1,49 —
Afgang 14,92 —

100,00 pCt.

Og fra Mai til September 1861:

Staal 68,50 pCt.

Staalaffald 7,50 —
Rujernaffald 11,00 —
Afgang 13,00 —

100,00 pCt.

Det maa dog bemerkes, at Afgangen tidligere ivirke-

ligheden var mindre, nemlig 10—12 pCi, og Mængden af

Rujern større, nemlig 5—6 pCt., da endel af dette blev

tilbageveiet uden at regnes Staalet tilgode. — Som Mid-

deltal for de heldigere Blæsningsuger i 1863 kan antages

Staal 73,50 pCt.

Staalaffald 7,20 —
Rujernaffald 10,30 —
Afgang 9,00 —

100,00 pCt.
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Enkelte senere Blæsninger have imidlertid saavel ved

Edsken som andre svenske Bessemer-Anlæg allerede givet

80 pCt. rene Staalbarrer; det anvendte Rujerns Beskaf-

fenhed gjør idethele meget til Sagen og heri er endnu

Erfaringen vel liden. Der er Haab om, at det sidstan-

førte Udbjtte vil kunne paaregnes som Regel, naar Mas-

ovndriften bedst muligt indrettes efter Bessemeringens

Krav*). Ved Udvalsning af Staalet skal under Forud-

sætning af Sveisning i en Ekman'sk Gasovn Afgangen ikke

være mere end omkring 4 pCt.; ved Udrækning under

Hammer er den noget større.

I Sverige er man senere blevet staaende ved dette

Slags Ovne ved alle de Anlæg, der ere indrettede fur

Bessemeringen med Undtagelse af et eneste, det nyhgt i

stor Skala opførte Sandviks Bessemerverk ved Gefle, hvor

man skal have antaget ogsaa en anden, den saakaldte en-

gelske, Form af Apparaterne.

1 England som ogsaa næsten overalt ellers anvendes

nemlig — efteråt forskjellige Slags saavel faste som be-

vægelige Ovne ere prøvede — det bekjendte retorthgnende

dreibare Apparat (converting vessel, converter, stjelpugn)

med kun en eneste Aabning for Fyldning og Tømning og

med vertikale Former i Bunden i et ofte meget betjdeligt

Antal, indtil over 80 Stykker. Det engelske Apparat er

meget bekvemt med Hensyn til Udtømning, da denne kan

foregaa hurtigere og sikrere gjennom en allerede forhaan-

denværende Aabning end gjennem en, der først skal dan-

*) Ved østerrigske Bessemerhytter har man nu gjennemsnitlig ujj-

naaet et Ucibytte af 80 pCt. Staal, hvoraf dog kun 60 pCt. er

rent Blokstaal, Resten Affald; enkeltvis er den samlede Staal-

mængde imidlertid gaaet op til 89 pCt. (Øst. Zeitsch. 1865,

No. 4 flg.).
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nes. Desuden medfører denne Konstruktion den store

Fordel, at man efter endt Procès kan holde det færdige

Staal tilbage en Stund i Ovnen uden at lade det gjen-

nemstrømmes af Vinden, hvilket man har fundet gavnligt

for at Luftblærerne skulle formindskes eller forsvinde,

ihvorvel dette ikke altid har holdt Stik, f. Ex. i Østerrig;

men i ethvert Fald paavirkes ikke Staalet af Blæsten

under selve Udtømningen, medens man ved de svenske

Ovne maa lade Blæsten holde ved, indtil Ovnen er tom,

og da er en Forandring af Staalets Haardhedsgrad neppe

undgaaehg. Paa den anden Side er derimod en engelsk

Ovn meget d3'rere paa Grund af mere kompliceret Ind-

retning, den nødvendige Bevægelsesmekanisme og den for-

holdsvis større Drivkraft for Blæsemaskiner, dertil ogsaa

paa Grund af den sfæroidale Form vanskeligere at holde

istand med ildfast Materiale; det er vel især det sidste

Hensyn, der har gjort, at man i Sverige holder paa de

faststaaende cylindriske Ovne. Et Bessemer-Anlæg efter

svensk Methode med to Ovne vil ifølge Wedding (Preuss.

Zeitch. Bd. XI. S. 262) koste omtrent 14,000 Spd., hvori-

mod et med engelske Apparater under samme Forholde

koster 24,000 Spd. Anlægget ved Atlas-Works (Sheffield)

skal endog have kostet 6,300 Lstl. — I begge Slags ar-

beider man nu med indtil 120 Centner Rujernindsats*).

Saaledes som der er Forskjel med Hensyn til Ovnens

Konstruktion i Sverige og i England, saaledes har der

ogsaa udviklet sig en noget forskjellig Methode for selve

Ferskningen i di«se to Lande; hvad der gjælder England,

*) Ved to østcrrigske Bcssemorhytter er begge Slags Ajiparater

igang, men de ere cndnu prøvede i for kort Tid til at man har

kunnet komme til noget Op?:jor; det ser ud, som om der ingen

synderlig Overlegenhed er paa nogen ai" Siderue (c. 1.).



Udsigt over Jerntilvirkiiingen. 361

gjælder da ogsaa de (fleste) Steder, hvor det engelske Ap-

parat benyttes. I Sverige tåges Rujernet direkte fra Mas-

ovnen, idet det først flyder i en stor Jernpande, der ved

en Kran heises op og tømmer sit Indhold i Bessemerov-

nen; ved den egentlige engelske Methode omsmeltes det

først i en Flammeovn. Ved den direkte Fyldning spares

følgelig Brændsel og den er derfor den billigste, men den

er kun anvendelig, hvor man er sikker paa altid at have

samme Slags Rujern; ved Sveriges Trækulmasovne med

sine gode Ertser kan den gaa an, og derfor anvendes en

saadan ogsaa ved den engelske Ovn ved Heft i Kärnthen.

Omsmeltning er vistuok dyrere, da den baade kræver

Brændsel og medfører Afgang af Jern, men den er under

andre end de anførte Omstændigheder saagodtsom nød-

vendig, da kun derved en hensigtsmæssig Sortering af

Rujernet er mulig; den virker tiUige som en Raffinations-

proces. Hvor ingen Masovndrift finder Sted eller en saa-

dan ikke leverer et passende Jern, er Omsmeltning natur-

ligvis en ligefrem Nødvendighed. En væsentligere For-

skjel Ugger dog i Maaden, hvorpaa Processen føres tilende.

Ved den svenske Methode afbrydes Ferskningen, saasnart

visse Merker give tilkjende, at Staalet er færdigt; ved den

engelske drives derimod Ferskningen ialmindelighed saa-

vidt, at man faar Stangjern, og derpaa omdannes dette

til Staal ved Tilsætning af nogle Procent smeltet rent

Speiljern. En dobbelt Aarsag har givet innledning til den

sidste Fremgangsmaade, dels V^anskeligheden af nøiagtigt

at kunne bestemme det Øieblik, da Staalets Kulstofgehalt

er den ønskede, dels Muhgheden af at kunne forbedre

dets Kvalitet. Det er nemlig lettere at skjønne, naar

Stangjerndannelsen netop er tilendebragt, og selv om —
som man endnu tildels antager — Jernet skulde optage
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Kvæl- eller Siirstof (?) *), vil dette derved rette sig. Hvor

man dernæst er nødt til at anvende et ikke ganske rent

Jern (med høi Siliciumgehalt især), vil man lettere kunne

faa et godt Staal ved at drive Oxydationen saa langt som

muligt, medens dette ikke har været fornødeut f. Ex. ved

Heft, hvor man saaledes kan arbeide med et engelsk Ap-

parat uden Rujerntilsætning. Den engelske ^lethode skal

ogsaa give et tættere Staal, da Temperaturen tilslut bliver

sterkere og Metallet mere tyndflydende. Afgangen synes

dog at være større ved denne, hvortil ogsaa Omsmelt-

ningen bidrager Sit. Ved det ovennævnte store Atlas

Works's Bessemeranlæg angives den af Tunner (i 1862)

til 17 pCt., hvoraf omtrent 5 pCt. skulde komme paa Om-

smeltningen; dette ser imidlertid ud til at have været under

heldige Forholde, og hos Percy (p. SM) angives ogsaa Tabet

sammesteds under selve Ferskuingen til omkring 15 pCt.,

hvortil maa lægges 7^^ P^t. Afgaug ved Omsmeltningen.

Som Følge af det idethele billigere Anlæg og den

mere direkte, derfor ogsaa bilhgere Staaldannelse er den

svenske Methode den fordelagtigste i økonomisk Henseende

ved rene Rujernsorter; den engelske foretrækkes dog, som

vi have seet, fast overalt udenfor Sverige, fordi man sjel-

den ellers har Adgang til et saa rent og jevnt Rujern.

Wedding er ved meget udførHge Overslag (c. 1. S. 267)

kommet til det Resultat, at i Pihinpreussen Omkostnin-

gerne ved Produktionen af 1 Cent. raat Staal ved den

svenske Methode ville udgjøre 2 Thl. 6 Ngr. og ved den

engelske 2 Thl. 26 Ngr. Salgspriserne ere naturligvis

ogsaa afhængige af Konkurrencen. I Sverige leveres nu

Staalbarrer eller Blokker, frit, ved Søhavn, forO— lORdlr.

pr. svensk Centner eller omtrent 3V4—3V2 Skilhng pr.

*) Det tilsigtede Forhold har snarere en fysisk Grund.



Udsigt over Jerntilvirkningen. 363

norsk Pund og i England skal Prisen være meget nær 4

Sk. Det lader ellers til, at Produktionsomkostningerne

ere stegne lidt i England i den senere Tid, fordi man har

været nødt til at anvende et dyrere Ptujern; ved Atlas

Works turde de fornærværende beløbe sig til 10 Lst. pr.

Ton eller vel det. Valset Bessemerstaal er efter Dimen-

sionerne og Haardheden fra 50— 100 pCt. dyrere i Sverige;

i England kunne Jernbaneskinner leveres til en 25—45

pCt. høiere Pris end det raa Staal. Alle disse Talstør-

relser ere imidlertid meget foranderlige, og ligesom Pri-

serne allerede ere faldne betydeligt, saaledes vil sandsyn-

ligvis en endnu større Synken inden kort Tid finde Sted.

Det ved Bessemeringen i den senere Tid erholdte

Produkt er snarere et Staal end et Stangjern; dog kan

Kulstofgehalten, der er temmelig variabel, undertiden være

saa ringe, at det nærmer sig sterkt til det sidste. Med

Forsæt fremstilles neppe længere virkeligt Stangjern, der-

imod oftere et meget blødt Staal, der nærmest svarer til

Fintkornjernet. En Sortering efter et Skjøn eller som i

Sverige og Østerrige sikrere efter en hurtig kulstofljestem-

mende colorimetrisk Prøve (angivet af Eggertz), er derfor

nødvendig før den videre Benyttelse af Staalet. At der

kan fremstilles et Bessemerstaal af saadan Beskaffenhed,

at det kan erstatte fint Støbestaal, har man nok havt Be-

viser paa i Sverige, Kärnthen og Steiermark; dog har

dette kun været mere tilfældigt og en Sjeldenhed; det al-

mindelige Bessemermetal har et grovere Korn, ihvorvel

dette vist nok ved Bearbeidelse bliver noget finere. Det

vil neppe hellerikke nogensinde lykkes det at træde iste-

detfor Støbestaal til finere Brug, selv om man ved Om-

smeltning af de mest passende Sorter kan komme dette

nærmere. Derimod er det vel skikket til alleslags grovere
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GjeiistaDcle, hvor det mere gjælder Masse og Billighed

end et aldeles fortrinligt Stof, altsaa til saadaime, hvortil

Fintkornjernet og især Puddel- og simplere Støbestaal

nutildags anvendes. I denne Eetning har det allerede

faaet og vil i endnu høiere Grad komme til at faa en nd-

strakt Anvendelse, da det har adskillige Fortrin fremfor

de nævnte lern- og Staalsorter. Det overgaar Puddelstaa-

leti Ensartethed gjennom en større Masse, da det har været

i en ganske fljdende Tilstand, under hvilken tilhge den

af Blæsten bevirkede Omrøring har været langt kraftigere

og fuldstændigere end den, som Puddleren kan opnaa med

et tilslut grødagtigt Metalbad ; det er desuden meget friere

og ofte endog ganske frit for Slag. At det er homogent,

viser Muligheden af at kunne trække det ud til Traad af

V250" Diameter, — at det er frit for Slag, den Omstæn-

dighed, at der ved Kækning af et blærefuldt Stykke kan

erholdes det tætteste Staal; Blærerummene (hvori Kuloxyd

eller Kvælstof ?), have nemlig som oftest en fuldkommen

metalHsk,' sjeldnere en auløben Overflade. Bessemerstaa-

lets absolute Fasthed er nu ogsaa godtgjort ved mangfol-

dige Prøver og Sammenhgninger med andet Staal af an-

erkjendt Godhed, saaledes fornemmelig i England, hvorved

det har vist sig endog at være det andet overlegent. I

Sverige har meget blødt Staal hgeledes udholdt Prøven

med det bedste Kjettingjern, og en tilsvarende Styrke for

Bessemerjern har man ogsaa fundet ved Forsøg i Woolwich.

Her tabte endog Krupp's og Shefheld'er Støbestaal mod

Bessemerstaalct i hamret Tilstand."^) Hvad der dog især

•) En udførUgere Undersøgolse af ßessenierstaalet fra Heft (Øst.

Zeit. 1865, No. 5) har godtgj(jrt ei alene, at det besidder en

overordentlig Styrke og Fastliod, men ogsaa, at det — sortcret

omhyggeligt og i de rette Numere — kan afgivc „Material for
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vil komme til at gjøre Udslaget, er dets Billighed, idet det

kan leveres til en Pris, der er adskilligt lavere end Pud-

delstaalets og knapt det Halve af almindeligt Støbestaals.

Naar det har saadant Grundlag at støtte sig til, vil heller-

ikke dets Fremtid være tvivlsom, saameget mere som den

endnu forholdsvis nye Procès ogsaa maa kunne gjøre Reg-

ning paa en større teknisk Udvikling end den, hvortil den

nu er naaet frem.

Om Maaden, hvorpaa Rujernets Temperaturforøgelse

saavelsom dets Omdannelse til Staal eller Stangjern gaar

for sig ved Bessemeringen, herskede i Begyndeisen noget

uklare og urigtige Forestillinger. Bessemers egen Mening

var fra først af den, at den høie Temperatur simpelthen

er at tilskrive Forbrændingen af de 5 pCt. Kulstof, der

omtrenthg skulde indeholdes i Kujernet; den kemiske

Procès, der egentlig udgjør selve Forskningen, skulde

saaledes tiUige være Kilden til den ualmindelige Varme-

udvikling. Samme Anskuelse nærede i den første Tid

Flere, deriblandt ogsaa Prof. Tunner, der (i Leob. Jahrb.

Bd. VI) udtaler den Mening, at man i Bessemeringen har

faaet Bevis for, at Jernets Kulgehalt selv kan tjene som

Brændsel. Man ræsonnerede omtrent som saa: „Tidhgst

kjendte man ved Jernets Forskning kun lette Trækul som

Brændmaterial, senere fastere Trækul; derpaa fulgte ved

Masovndriften Brugen af Koks eller Stenkul og endelig af

Anthracit. Nylig har Bessemer endelig forstaaet at gjøre

Grafiten anvendelig som Brændsel. Samtidig hermed har

fulgt en større Pression af Blæsten og en stedse større

Temperatur er opnaaet med mindre Brændsel. At nu

ogsaa Grafiten kan tjene som saadant, er dog kun lykkets

næsten alle piemed, hvortil hidtil Jern og Staal af ethvert Slags

har været anvendt."
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ved at udsætte den for Forbræiiding i en saa sterkt op-

varmet Tilstand som til det flydende Rujerns Temperatur,

hvorti] da ogsaa Blæstens nærmer sig."

At imidlertid blot Kulstoffet ved sin Forbrændiug

skulde kunue udvikle en saa høi Varmegrad, er ikke alene

i og for sig mindre sandsynligt, naar det betænkes, at

Bessemer's fem Procent Kul nærmer sig Maximumgehalten

og at man ialmindelighed, naar der skal blive Staal til-

bage, neppe kan gjøre Regning paa, at mere end omkring 3

pCt. vil kunne komme til Anvendelse som Brændsel ; man kan

desuden spørge, hvorfor ikke ogsaa i en Puddelovn under

Opkogningen en Hgnende Temperaturforøgelse finder Sted,

da dog her de samme Reaktioner gaa for sig og det og-

saa i en ikke meget lang Tid. At Kulstoffet ikke er den

egentlige Varmeudvikler, er tillige rimeligt af Rujernets

Forhold under Ferskningen; Erfaring lærer for det Første,

at meget kulrigt, men hvidt Rujern ikke duer for Besse-

merprocessen, idet der trods Kulgehalten dog ikke bliver

tilstrækkelig Temperatur til at holde Metallet flydende,

og dernæst røber den Ro, der forholdsvis hersker i Ovnen

i den første Del af Operationen, at der da foregaar en

anden Reaktion end under den derpaa indtrædende Op-

kogning, der netop er en Følge af Kulstoffets Oxydation.

Opkogningen viser desuden det Særsyn, at den oftere af-

tager nogle Øieblikkc og derpaa igjen fornyes, hvilket ved

en ligefrem Indvirkning af Blæsten paa Kullet neppe vikle

kunne være Tilfældet. Vi kunne tilføie, at Grafiten, selv

i høi Temperatur, ved Experimenter ikke pleier at vise

nogen Tilbøielighed til at forbrænde saa hurtigt og let.

Det er derfor sandsynligt, at ikke Kulstoffet men et eller

andet af Rujernets andre Elementer er det, der frembrin-

ger Varmen; det kan ikke være noget andet end det, der
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i Mængcle er elet overveiende — Jernet selv; bidrager

end Silicium og andre fremmede Bestanddele lidt dertil,

saa er dog Mængden af disse altfor ringe til at kunne

frembringe saadanne Virkninger alene.

Den, der først synes at have udtalt den Paastand, at

det er selve Jernet, der forbrænder, er Prof. Grüner i

Paris, der — som saa mange Andre i Begyndeisen en

Modstander af Bessemeringen — i et Angreb paa denne

i Slutningen af 1856 (Bull. de la soc. p. Tind. min. T. II.

p. 199) ytrer, at den høie Temperatur opnaar man ogsaa

ved Ferskningen under Luppedannelsen, men Jernet

forbrænder da; hvad man sparer i Brændsel, gaar

tabt i Jern. Noget senere. Marts 1857, udtaler

Prof. Gillon i Lüttich (Ptevue universelle d. Min. et

de la Metalhirgie, T. I. 1 livr.) med endnu større Be-

stemthed den Mening, at det kun er det Hydende Jern

selv, der ved sin Oxydation foraarsager Temperaturfor-

høielsen, og at Bessemer igrunden i det Store gjengiver

det bekj endte Fænomen fra den expérimentale Kemi, kun

med den Forskjel, at man her bringer det varme Staal i

Surstof, hvorimod nu Surstoffet føres ind i det flydende

Jern; Resultatet bliver i begge Tilfælde det samme. Den

Anskuelse, at der altsaa finder en virkelig Jernforbrænding

Sted eller med andre Ord, at der foregaaer en Forslag-

ning af Jernet, er da ogsaa senere almindelig antaget.

Det er dette oxyderede Jern, der afgiver sit Surstof til

Kulstoffet; vi have med en virkehg Slagferskning og ikke

med nogen „Vindferskning" at bestille.

Scliinz forsøgte (1856, Dingl. pol. Journ. Bd. 142.

S. 209) nogenlunde at bestemme, hvormeget Temperaturen

stiger under Processen, idet han antager, at saavel Kul

som Jern forbrænder; af Kulstoffet skulde efter hans Me-
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ning 2,5 pCt. oxyderes, Halvdelen til Kuloxyd, Halvdelen

til Kulsyre, og af Rujernet 10 pCt. til Jernoxyd, hvorefter

omtrent ^5 af den udviklede Varmemængde skulde komme

fra Kulstoffets og Resten fra Jernets Forbrænding. Ved

nu at dividere Summen af de herved frembragte Varme-

enheder med Summen af Forbrændingsprodukternes og

det tilbageværende Jerns specifiske Varme troede ban at

kunne ansætte Temperaturforøgelsen til 953^ C. En saa-

dan Tilvækst vikle vistnok være tilstrækkelig, men hans

Beregning lider dog af Feil og Vilkaarligheder, der ikke

alene gjøre Resultatet høist usikkert men ogsaa langt

gunstigere, end det ved nøiere Eftersyn vil vise sig at

være; Temperaturoverskuddet vil da blive betænkebg lidet.

Senere har Grüner (Ann. d. Min. 5 ser. T. XVHI. p.

564) udført en lignende Beregning, men er ved denne

gaaet ud fra den udentvivl ene rigtige Forudsætning, at

det er fra selve Jernet, Varmen skriver sig, ialfald den

allervæsenthgste Del deraf. Han antager, at 10 pCt. fra

først af forbrænder og det til Jernoxydul (vel ogsaa til

Jernoxydoxydul), og han antager bgeledes — efter Du-

long — , at 1 Kgr. Surstof ved Forbrænding af Jern til

Oxydul udvikler 4327 V. E.; derimod tager han intet

Hensyn til en Gehalt af Silicium (og Mangan). Ved nu

at gaa ud fra en Indsats afRujern af bestemt Vegt, f. Ex.

1000 Kgr., findes let den ved Jernforbrændingen frem-

bragte Varme under den første Del af Processen; ved

dernæst at undersøge, hvormeget af denne Varmemængde

der skal til for at opvarme Jernet — den dannede Slags

sp. Varme sætter han lig Jernets, da dette er overveiende

— og Blæstcn til Stangjcrnets eller Staalets Smeltepunkt,

erholdes et meget betydcligt Overskud af Varme, stort

nok til at dække Tabet ved Afkjøling og til i flere Mi-
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nutter at holde Metalbadet i en høiere Temperatur end

netop dette Smeltepunkt; for det anførte Vegtforliold og

for Staal skulde saaledes omkring 40,000 Y. E. blive til-

overs.*) En saadan Beregning er vistnok ogsaa kun til-

nærmelsesvis rigtig, da Slaggens specifiske Varme sletikke

kjendes ligesaalidt som Jernets ved en saa høi Tempera-

tur. Grüner har sikkerligen regnet begges for lav (0.13),

da Jernets allerede for en Temperatur af 300° er fundet

af Regnault, Dulong og Petit at ligge mellem 0.12 og

0.13, Jernoxydernes (FegOg, FeOFegOg) af Regnault mellem

0.166 og 0.175 og Kiselsyrens at være 0.1913, hvorved

Overskuddet vikle blive noget reduceret. Men paa den

anden Side er den af 1 Kgr. Surstof ved Forbrænding af

Jern udviklede Varmemængde af Depretz fundet at være

5325 V. E. ; den tør saaledes være noget større end som

ovenfor antaget, og desuden er det neppe rimeligt, at i

saa kort Tid al den indblæste Luft naar 1800 Graders

Varme, hvorfor sandsynligvis ogsaa noget mindre Varme

end her forudsat gaar bort med Gaserne af Ovnen. Fei-

lene kunne derfor maaske paa det Nærmeste komme til

at hæve hverandre og det mest Usikre at blive Mængdeu

af det i en given Tid oxyderede Jern saavelsom dettes

Oxydationsgrad; men at Bestemmelsen af Varmemængden

snarere er for lav end for høi, har jo forøvrigt Praxis

allerede tydet hen paa, — det kommer ved en theoretisk

Beregning kun an paa at vise Muhgheden af, at en meget

høi Temperatur paa denne Maade kan frembringes og og-

saa maa frembringes.

De kemiske Reaktioner, der foregaa ved Besseme-

ringen, have vi al Grund til at antage ganske analoge

med de, der møde os under Ferskningen og Puddlingen,

*) Naar en Regnefeil rettes.

24
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saaledes som vi ogsaa foreløbig bemerkede; selve Pro-

cessen kan deles i de samme eller tilsvarende Perioder,

en slagdannende, en Opkognings- og en Garings- eller

Luppe-Periode, ora end disse i Virkeligheden ere mere

theoretisk end praktisk adskillelige. I den første er det

da fornemmelig Jern (og Mangan), der oxyderes og med

det tillige Silicium paa samme Maade som ved Puddlingen,

nemlig fordetmeste indirekte ved Jernoxyderne; det som

Grafit forhaandenværende Kulstof gaar over til kemisk

bundet Kul, der i denne Periode ingen væsentlig P'or-

mindskelse lider. Varigheden af Slagperioden afhænger

fornemmelig af Jernets Kul- og Siliciumgehalt*), saaledes

som baade Erfaring med Hensyn til Forholdet ved Koks-

og Trækuljern og Analyser, sammenlignede med Tiden,

have stadfæstet. Deraf kommer det ogsaa, at grafithol-

digt Rujern udvikler mere Varme og egner sig bedre for

Bessemeringen, hvorimod ved hvidt Rujern Opkogningen

indtræder for tidligt til, at Temperaturforhøielsen kan

række at blive tilstrækkehg stor for denne. Det dannede

Jernoxydul forener sig med den ved Siliciumets Oxydation

frembragte Kiselsyre saavel som med lidt af den, der in-

deholdes i Ovnmaterialet, til en tyndflydende Slag, der

rimeligvis ogsaa kommer til at indeholde en Jernoxyd-

oxydulforbindelse som en Puddlingsslag. At en Slagdan-

nelse og det af selve Jernet maa til, er bevist ved de

Forsøg, som dels i England, dels og især ved Edsken

(Vaaren 185S) anstilledes med at forebygge en saadan

ved at erstatte Slaggen med Meel af rig Erts, indført

med Blæsten, eller særskilt Dannelse deraf ved Forbræn-

*) Den Modifikation, hvori Si optræder, har forøvrigt maaske stor

Indflydelse paa Processen og idetheletaget paa, hvorvidt et Ru-

jern er skikket for Bessemeringen.
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ding af smaa Jern- og Staalbiter; det sidste Middel var

vel bedre end det første, men begge sloge feil. Varm

Blæst er ogsaa forsøgt i Sverige, men virkede kun skade-

ligt, fordi Maskinerne da ikke kunde presse det tilstræk-

kelige Kvantum ind i Jernet i samme Tid; selv om dette

havde været muligt, vilde det vel ingen Fordel have med-

ført, da Slagperioden derved kun vilde være blevet for-

kortet, Noget hvis Følger man endda ikke havde faaet

rigtig Erfaring for.

Saasnart en passende Slagmængde er dannet og

Grauten er omdannet til kemisk bundet Kulstof, indtræder

gjensidig Indvirkning mellem dette og Slaggen ganske

som ved Puddlingen, hvilket viser sig ved den sterke Op-

kogning, foraarsaget af en hurtig og gjennem hele Massen

foregaaende Kuloxydgasudvikling. Ogsaa i denne Periode

vedbliver Jernet at oxyderes, men det reduceres uophør-

ligt af Kulstoffet; derfor stiger hellerikke Temperaturen

nu merkeligt. Den Varmemængde, der frembringes ved

Surstoffets Forening med Jernet — efter Dulong altsaa

for hvert Kil gr. Surstof 4327 V. E. — , bliver nemhg igjen

bundet ved det opstaaede Jernoxyduls (eller Oxydoxyduls)

Reduktion; foregaar nu denne ved Rujernets Kulstof eller

Kul i fast Form og dette kun forbrænder til Kuloxyd,

saaledes som vel maa forudsættes, saa vil derved ske et

Varmetab. Vi kjende ingen sikker Bestemmelse af Kul-

stoffets Varmeeffekt for et saadant Tilfælde som dette,

men vi tro dog at kunne sætte den ved den omhandlede Reduk-

tion erholdte endehge Varmemængde som ubetinget negativ.*)

*) For hvert Pund reduceret Jern et Tab af henved 800 V. E.
;

med nogen Sandsynlighed kan det nemlig sættes = i-J ZLj i

V. E., hvilket dog snarere er forlidet end förstört.

24*
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Hvorledes det i denne Henseende forholder sig med Si-

liciumets Oxydation af Slaggen, er vel temmelig uvist og

derfor sat ud af Betragtning.

Er tilslut Rujernets Kulstofgehalt betydeligen aftaget,

ophører den heftige Gasudvikling; Kulstoffets Oxydation

fortsættes, men langsommere og som før væsentlig ved

Slaggens Surstof. Dog vil man for denne Periode, hvis

Varighed ellers er meget kort, tildels ogsaa have antaget

Muligheden af en ligefrem „blästerfärskning," hvortil imid-

lertid ingen nødvendig Grund synes at være forhaanden.

I de sidste Øieblikke faar atter Oxydationen af Jernet

Overhaand over Reduktionen; derfor stiger Temperaturen

nu til en betydelig Høide, adskilligt over Stangjernets

Smeltepunkt, og Operationen er dermed tilendebragt, —
en Tilsætning af Speiljern med eller uden nogle Sekun-

ders gjentaget Blæsning er for den engelske Méthodes

Vedkommende alene tilbage. Hvad Puddlingsprocessen,

fraregnet Indsmeltningen, trænger en Time eller mere til

at udføre, klarer Bessemeringen med et indtil tredive

Gange saa stort Kvantum Rujern paa vel et halvt Snes

Minutter.

I en Henseende er der dog en væsenthg Forskjel i

Reaktionerne ved Bessemeringen og Puddlingen, nemlig

hvad Svovl og Fosfor i Rujernet angaar; i denne Hen-

seende staar tilhge Bessemeringen meget tilbage for Pud-

dlingen. Erfaring saavelsom gjentagen analytisk Undersø-

gelse har godtgjort, at ved denne sidste den allerstørste

Del af Rujernets Svovl- og Fosforindhold gaar over i

Slaggen og det allerede i Begyndeisen af Processen; ikke

saa ved Bessemeringen. Her samles saagodtsom alt Svovl

og Fosfor i det tilbageværende Jern eller Staal og kun

en ringe Mængde gaar i Slaggen. Hvilke Reaktioner der
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finde Sted og hvilke Forbindelser der dannes for disse to

Elementers — især det førstes — Vedkommende i saa

ualmindelig høi en Temperatur, er man langtfra paa det

Rene med; Grunden til, at de ved denne Procès blive

tilbage i Jernet, er derfor endnu noget uklar. Sædvan-

ligvis antages, at der først dannes Oxjsulfuret eller Sul-

fosilikat samt fosforsurt Jern- og Manganoxydul
,

der

samtlige igjen uophørligt destrueres under Dannelse af

Svovl- og Fosforjern. Hvad Fosforet angaar, da er paa

Grund af den usædvanligt høie Temperatur og intime

Blanding af Jern og Slag en saadan Forklaring noksaa

rimelig, medens man jo rigtignok ellers antager, at fosf.

Manganoxydul ikke reduceres ved Fersknings- eller Pud-

dlingsprocesserne. De anførte Svovlforbindelser forekomme

os derimod idetmindste under Forholde som de, hvorom

Talen her er, noget mystiske, og der kunde vel tænkes

simplere Reaktioner, om vi end ikke driste os til at komme

med Formodninger i denne Retning.

Er saaledes end et rent, for Svovl og Fosfor frit, Ru-

jern (en ikke for stor Gehalt af Silicium er snarere gavn-

lig end skadelig) en uafviselig Betingelse for Besseme-

ringens Anvendelighed og er dens Felt saaledes end

mere indskrænket end Puddlingens, saa er der dog

Nok af Rujern, der passer for den; dens Udvikling i

kvantitativ Henseende vil ikke derfor lide nogen Indskrænk-

ning. Forbruget af Fintkornjern samt Puddel- og Bessemer-

staal vil desuden stadigt stige ;
thi det er med vor Tid og dens

storartede teknisk-siderurgiske Virksomhed, som det er med

enkelte Rujernsorter, — den har en „propension aciéreuse."

Kongsberg, SOte Sept. 1865.

-c-s^"
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VI.

Entomologisk Reise i Romsdals Amt i Sommeren 1864.

af

H. Siebke.

Iblandt de maüge Egne af vort vidtstrakte Land, som

endnu ikke ere undersøgte i entomologisk Retning, hen-

hører hele det vestenfjeldske Norge. At dette af sit milde

Havklima og sine dybe, frugtbare og drivende Fjorddale

bekj endte Vestland maa have sine Eiendommeligheder i

Insektverdenen, er vel udenfor al Tvivl, og var det af den

Grund at jeg iaar, efter flere Gange forhen at have be-

reist don østhgere Deel af Landet, ansøgte og erholdt en

Understøttelse for efter Evne at kunne samle et lidet Bi-

drag til vor Insektfaunas geographiske Udbredning paa

denne Kant af Landet. Jeg valgte da Romsdals Amt,

hvor, saavidt mig bekjendt, endnu ingen Entomolog har

foretaget Undersøgelser, fornemmelig for derved at kunne

trække en Sammenhgning mellem Kystfaunaen og den

under samme Breddegrad af mig forhen undersøgte Land-

fauna. Men den hele Reise blev tilbagelagt under saa

ugunstige Forholde, som vel muligt; thi med Undtagelse

af de første Dage af mit Ophold inden Amtets Grændser

var der den hele Tid et stadigt Regnveir, som oftest led-

saget af en bidende kold Vind, der paa flere Steder tvang
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Indvaaiierne til at lægge i Kakkelovnen. Under saadanne

Omstændigheder bliver Entomologens Virksomhed ganske

lammet, og som en Følge heraf blev ogsaa det erholdte

Udbytte meget ringe. Vel opdagedes en Deel for vor

Fauna ny Arter, dog er jeg overbevist om, at de gjen-

nemreiste Egne under gunstigere Forholde end de, hvor-

under jeg virkede, ville yde et langt rigere udbytte, end

der iaar var muligt at gjøre; thi overalt var der en stor

Fattigdom paa Insekter af alle Ordener, men især af de

for Kulde og Regn ømfindtligere Lepidoptera og Diptera,

og representeredes fornemmelig den første Orden afsaa faa

Individer, at det endogsaa hørte til Sjeldenhederne at faa

Øie paa et enkelt Exemplar af de alleralmindeligste Arter.

Hvad forøvrigt de gjennomreiste Egne angaaer, anta-

ger jeg, at de under ellers lige Omstændigheder ville af-

give et høist ulige Udbytte, da de dybere Fjorddale, hvor

Vegetationen, om end noget eensformig, dog viser sig

frodig og paa enkelte Steder endog yppig, staa som en

Kontrast til de for Havvinden mere udsatte, og som Følge

deraf golde og nøgne Øer og Strandpartier, der altid vil

være fattige, ikke alene paa Arter, men ogsaa paa Indi-

vider, om de end eier sine egne litorale Former.

Hvad Undersøgelsen af de indsamlede Arter angaaer,

har jeg af Mangel paa litterære Hjelpemidler kun seet

mig istand til mere fuldstændig at faa undersøgt de tvende

Ordener: Coleoptera og Diptera, og maa saaledes, hvad

der blev indsamlet af de øvrige, henstaa som Material

for en senere Undersøgelse.

Reisen tiltraadtes den 10de Juli med Dampskibet

„Foldin" til Christiansand, hvorfra jeg Dagen efter med

„Nidelven" fortsatte den videre til Bergen. I Christian-
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sands sandige Gader saaes en paafaldende Mængde af

Mellinus arvensis Lin., som der havde deres Reder.

Til Bergen ankom jeg den 13de Juli, og benyttede

de Par Dage, Dampskibet laa over her, fornemmeligen til

at besee Museets Samlinger, der, som bekjendt, i flere

Retninger besidder sjeldne og værdifulde Gjenstande, men

som i entomologisk Henseende er meget fattigt og af

indenlandske Insekter saagodtsom Intet eier.

Et Par Excursioner i Bergens Omegn, til Fløifj eldet,

Svartediget og de paa Østsiden omtrent en Fjerdingvei

fra Byen behggende smaa Indsøer, afgave meget Lidet af

Interesse i entomologisk Henseende.

Fra Bergen fortsattes Reisen til Aalesund, hvorhen

jeg ankom den 18de Juli og hvor jeg agtede at begynde

mine Undersøgelser. Da Veiret under mit Ophold her

var særdeles gunstigt, foretog jeg flittigen Excursioner til

Byens Omegn, men maa jeg ansee Stedet, eftor det gjorte

Udbytte at dømme, for meget insektfattigt, hvilket ogsaa

synes at være en naturhg Følge af de lokale Forholde der.

Paa det Hge ved Byen liggende Bjerg, Axelen, fandt jeg

kun nogle almindelige smaa Dytisci og Hydroporusarter,

en enkelt Olisthopus rotundatus Payk. og Synuchus viva-

lis Panz.

I Aalesunds nærmeste Omegn findes faa Træer; i

selve Byen kun nogle Pile og Rogntræer, hvorimod der

langs Landeveien, som fører til Ørskoug, hist og her viser

sig noget frodigere Vegetation, hvorfor ogsaa mine Ex-

cursioner især gik i den Retning, ligetil Ratvikvandet.

Af de paa disse Lokahteter fundne Insekter vil jeg her

nævne Carabus catenulatus Scop., den eneste Art, jeg saa
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ved Aalesund*), Formica obsoleta Lin., F. fusca Lin., F.

rufa Lin., F. rubra Lin., Chilo pascuellus Lin., Miris rufi-

cornis Fall., Ajohrophora spumaria Lin., Psylla Alni Lin.,

Tabanus taraudinus Lin., Hæmatopota pluvialis Fabr.,

Laphria flava Fabr., Dasypogon lateralis Fall., Leptis

scolopacea Fabr., Dolichopus discifer Stann., D. Dablbomi

Zett., D. leucocephalus Meig., D. pulicarius Fall., Ephydra

riparia Fall., Anthoniyza pagana Fabr., ScatoKiyza sterco-

raria Lin., Scatomyza Fucorum Fall., Chironomus venustus

Fries, Ch. picipes Meig., Erioptera fuscipennis Zett., Lim-

nobia arctica Zett., Pedicia rivosa Lin.

Ved Strandbredden paa Klipperne fandtes i Mængde

Machilis maritima Leacb.?

Efter 4 Dages Opbold i Aalesund reiste jeg ind i Sønd-

mørfj ordene og oplioldt mig deels paa Hove i Stordalen,

deels paa Muri i Valdalen. Vegetationen bliver her, alt

eftersom man fjerner sig meer og meer fra Havet, yppi-

gere, og Fjeldskrænterne vise sig nu bevoxede med Træer

og Buske, fornemmelig Birke, hist og her blandede med

enkelte forkrøblede Furutræer,*) ligesom Fladlandet viser

en tættere og frodigere Græsbund; dog er Planteverdenen

intetsteds rüg paa Arter eller Afvexling, overalt censartet,

men dog med et fra Østlandets forskjelHgt Præg. Af de

besøgte Steder viste Valdalen sig som det mest drivende;

thi her saa jeg til Ex. Haveerterne opnaa en Høide af

indtil 4 Alen, ligesom den Vestlandet tilhørende Digitalis

purpurea her prangede i al sin Fylde paa de tørre bratte

Bjergskraaninger, men syntes uagtet sin ydre Pragtfuldhed

*) Et Exemplar af Procrustes coriaceus Lin. fra Aalesund opbe-

varcs af Hrr. Schultz, Adjunkt ved Latinskolen dersteds.

*) Ved Sylte i Valdalen findes en smnk Furuskov.
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intet tillokkende at have for Insekterne; thi foruden en

enkelt Humle, der ikke skyede dens giftige Egenskaber,

syntes den urørt af alle andre Insekter.

Af de paa disse Steder iagttagne Insekter kunne

nævnes: Cymindis basalis Gyll., Calathus cisteloides 111.,

Geodromicus plagiatus Fabr., Tachinus marginellus Fabr.,

Sericosomus obscurus Lin., Mycetocharis flavipes Fabr.,

Lina ænea Lin., Strangalia attenuata Lin., Clytus arietis

Lin., Cimbex Lucorum Fabr., Selandria morio Fabr., Atha-

lia marginella Fabr., Ceropales maculata Fabr., Pompylus

niger Fabr., Crabro cribrarius Lin., Formica ligniperda,

Pararga Mæra Lin., P. Hiera Hubn., Erebia Ligea Lin.,

Charadrina Morpheus Hubn., Chilo pascuellus Lin., Gh.

pratellus Lin., Achmia eqvitelliua, Oecophora Goedartella

Lin., Pterophorus monodactylus Lin., Sålda litoralis Lin.,

Tabanus bromius Lin., T. tropicus Lin. var. b., Hæmato-

pota pluvialis Fabr. i enorm Mængde, Asilus æstivus

Schrank, Dioctria flavipes Fall., Hybos funebris Fabr., H.

vitripennis Meig., Phyllodromia melanocephala Fabr., Ta-

chydromia minuta Meig., Empis tessellata Fabr., Hydro-

phorus bipunctatus Zett., Chrysotus viridulus Fall., Doli-

chopus ungulatus Fabr., D. simplex Meig., D. auricollis

Meig., Sericomya lapponica Meig., Syrphus arbustorum

Ross., S. flavo-cinctus Fabr., Scæva Grossulariæ Meig.,

Sc. Ribesii Lin., Sc. albostriata Fall., Sc. umbellatarum

Fabr., Xylota bifasciata Meig., S. coeruleiventris Zett.,

Baccha elongata Fabr., Tachina cæsia Fall., T. lateralis

Fall., Dexia canina Meig., Aricia hilaris Fall., ny for

Faunaen, Tephritis Bardanæ Schrank, Sapromyza obsoleta

Fall., Scatophaga nigricornis Meig., Copromyza eqvina

Fall., Oscinis calceata Meig., Os. Cereris Fall., Chirono-

mus byssinus Schrank., Erioptera cinerascens Meig., Lim-
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iiobia arctica Zett., L, lineola Meig., L. imperialis Løw,*)

Tipula marmorata Meig., T. paliidosa Meig.

I Ørskoug, hvor jeg opholdt mig et Par Dage, viser

sig en større Afvexling i Træ- og Buskvegetationen og som

en Følge heraf forekom ogsaa en større Rigclom af In-

sekter end i de forhen hesøgte Egne, og fandt jeg her

flere sjeldnere Arter af Diptera. De Steder, som bleve

undersøgte, vare, foruden de nærmeste Partier omkring

Kirken og den mere bebyggede Deel af Bygden, det sig

i Nord hævende Lifjeld og Lidalen. Blandt de fundne

Insekter høre: Necrophorus mortuorum Fabr., Tillus elon-

gatus Fabr., Phadon geminata Payk.; af Bombus fandtes

foruden de almindelige Arter ogsaa B. alpinus Lin., Psi-

tyrus rupestris Fabr., Ps. æstivalis 111.; Athaha annulata

Fabr. i stor Mængde tæt ved Strandbredden, Selandria

morio Fabr., Argynnis Aglaia Lin., Charadrina Morpheus

Hubn., Phytocoris Coryli Lin., Cicada lineata, Pholetæra

balteata Zett., Jassys fruticola Fall., Cixius nervosus Lin.,

Sargus cuprarius Lin., Hybos funebris Fabr., H. vitripen-

nis Meig., H. flavipes Fabr., Leptopeza tibialis Zett., Pbyl-

lodromia melanocephala Fabr. var. b Zett., Hilara qva-

drivittata Meig., H. griseola Zett., H. nigritarsis Zett.,

Empis stercorea Lin., Hydrophorus jaculus Fall., Raphium

hamatum Zett., R. aculeatum Zett., ny for Faunaen, Chry-

sotus viridulus Fall., Ch. gramineus Fall., Diaphorus ocu-

*) Hrr Professor Zetterstedt omtaler i en Anmærkning i Diptera

8candinaviæ Tom. XIV. Pag. 6534 en af Hrr Baron v. Osten-

Sacken fundcn og af Professor Løw i Liunæa Entomologica

Tom. V. under Navn af L. imperialis beskreven Art, der efter

Zetterstedts korte Diagnose at dømme maa være denne af mig

allerede den 12te Juli 1852 i Bækkelaget ved Christiania og nu

igjen saavel i Valdalen som ved Vcblungsnæs fundne Art, der

saaledes neppe er funden paa noget andet Sted i Scandinavien.
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latus Fall., Dolichopus longicornis Stann., D. pennitarsis

Fall., D. ærosiis Fall., D. Dalilbomi Zett., D. obscuripemiis

Zett., D. leiicocephaliis Meig., D. pulicariiis Fall., Syrplms

intricariiis Lin., S. teiiax Lin., Scæva tarsata Zett., Sc.

scalaris Fabr., Eristalis lugubris Zett., Drymeia hamata

Fall., forhen kun fonden lier i Landet ved Næs i Vær-

dalen, Aricia nigritilla Zett., A. hirsutula Zett., A. semi-

cinerea Wied., Anthomyza strigosa Fabr., Anth. mollicula

Fall., Anth. anceps Zett., ny for vor Fauna, Opomyza

germinationis Lin., Oscinis Cereris Fall., Chironomus mo-

destus Meig., Ceratopogon hortulanus Meig., Psychoda

phalænoides Lin., Erioptera simiHs Stæg., Limnobia tenella

Meig., Cylindrotoma distinctissima Meig. og Boletina ne-

moralis Meig., ny for Faunaen.

Fra Ørskoug reiste jeg Landeveien til Vestnæs.

Smaaskoveu dannes her af Hassel, Birk og Or med større

Aske, Birke, Rognetræer, Piil og Aspe, samt enkelte Furu-

træer, ligesom ogsaa Barlin hist og her viser sig. Under

to Dages Ophold her fandt jeg en Deel sjeldnere og nogle

for vor Fauna ny Arter. Blandt de fundne Insekter vare:

Dineura Alni Lin., Episema graminis Lin., Choreutes alter-

nalis Hubn., Grapholita hypericana, samt af Diptera: Ta-

chydromia bicolor Fabr., T. notata Meig., Cyrtoma spuria

Fall., Hilara chorica Fall., Dolichopus latipennis Fall., D.

popularis Wied., D. simplex Meig., D. leucocephalus Meig.

a & b, D. argentinus Meig., D. plumipes Fall. og D.

notatus Stann., begge ny for vor Fauna, Sericomya bore-

ahs Fall., Syrphus flavicinctus Fabr., S. simiHs Fall., ny

for Faunaen, Scæva vitripennis Meig., Sc. alb o - striata

Fall., Sc. Umbellatarum Fabr., Sc. cinctella Zett., Xylota

segnis Lin., Aricia albolineata Fall., A. dentipes Fabr., A.

sulciventris Zett., Anthomyza conica Wied.," Anth. anceps
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Zett., Allth. basalis Zett., Anth. denominata Zett., ny for

vor Fauna, Anth. intermedia Fall., Cordylura ruficauda

Zett., forhen kim fanden i et eneste Exemplar paa Dovre

af Hrr Professor Bohemann; Dryomyza anilis Fall., Calo-

bata petronella Lin., Psilosoma Audouini Zett., a &. b,

Opomyza Germinationis Lin., 0. Florum Fabr., Helomyza

tigrina Meig., H. serrata Lin., Oscinis flypostigma Meig.,

Lonchoptera cinerella Zett., Ryphus fenestralis Latr., Lim-

nobia nemorahs Meig., Pachyrhina Scurra Meig.

Veiret, som under mit Ophold paa Vestnæs begyndte

at blive ustadigt, forandrede sig pludsehgen ved min Af-

reise derfra, den Iste August, til Regn og Storm, der

under mit 3 Dages Ophold paa Molde uafbrudt vedvarede

og hindrede mig ganske fra at foretage nogen Undersø-

gelse af dette Sted, som, efter de vegetative Forholde at

dømme, vissehgen vil være af Interesse for Entomologen.

I Haab om at Veiret længere inde i Fjorden skulde

være gunstigere for min Bedrift, forlod jeg den 4de Au-

gust Molde, og tog mit Ophold paa Veblungsnæs, men

fra nu af ledsagedes jeg uafbrudt af Regn under hele mit

Ophold i Romsdalen, hvis høiere Fjeldtoppe dagligen saaes

bedækkede med Nysnee. Veblungsnæsset, der ligger i

Bunden af Romsdalsfjorden, er paa to Steder omgivet af

høie Fjelde, hvis bratte Sider for en Deel ere bevoxede

med Birke, medens Dalbunden viser et meget couperet

Terrain, for Størstedelen med Sandbund. Nærmest Næsset

er Vegetationen fattig og var Græsset her allerede afmeiet

og laa og raadnede i Saaterne; længere oppe i Dalen,

omkring Gaardene Aak, Sæle og Tomberg, er der frodig

Vegetation med mange Løvtræer, hvorimellem Græs og

Urter især under Fjeldskrænterne hævede sig høit og

prangende med sine Blomster lokkede baade Insekterne
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og Entomologen, men nu vare de fulcle af Vand, og kun

et og andet Kryb havde søgt Beskyttelse under de vaade

Blade. Længere frem ved Hole og Vennagaardene bliver

det goldere og langs Veien under Komsdals Horn er der

faa Planter at see; først naar man nærmer sig Horgheim

begynder Livet atter. Et af de for Entomologen interes-

santeste Steder vil unegteligen under gunstige Veirforholde

de med Flyvesand bedækkede betydelige Strækninger om-

kring Grytens gamle Præstegaard være. Dette Parti, der

mod Elven danner store bratte Sandbakker, er hist og

her bevoxet med en Deel Oretræer, høit op paa Stam-

merne begravede i Sand, samt paa enkelte Steder med

Græs og andre Planter, fornemmelig Elymus, Scabiosa,

Pimpinella, Lotus og Hicracium, der danne ligesom smaa

Oaser i Ørkenen. Under varmt Solskin og stille Veir

maa dette Sted tilbyde de Sandet elskende Lisekter af

Hymenopternes og Dipternes Ordener et behageligt Op-

holdssted. De Par Gange, jeg besøgte Stedet, var under

Regn og Blæst, saa Udbyttet blev ringe. Af Coleoptera

fandtes her almindehgt Nebria Gyllenhali Schrank, Fero-

nia oblongo - punctata Fabr. og Calathus fulvipos Fabr.,

der alle havde søgt Skjul under nedfaldent Oreløv, hvor

de havde dannet sig et efter Legemet afpasset Hul i

Sandet. Paa Blomsterne af Scabiosa: Trichius fasciatiis

Lin. og Strangaha 4 fasciata Fabr.; krybende paa Sandet

Serica brunnea Lin. i Mængde og Barynotus Schønherri,

som senere blev funden overalt i Romsdalen; af Hymen-

optera: Mellinus arveusis Lin., Crabro cribrarius Lin.,

samt enkelte Ichneumonides. Her fandt jeg ogsaa et

Exemplar af den for vor Fauna ny Dipterart Thereva

albipennis Zett., samt den kun forhen i Danmark fundne

Aricia cinerosa Zett., hvoraf jeg fandt baade Han- og
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Hunindivider tilsaminen; disse sidste skille sig fra den af

Zetterstedt efter Meigen givne Beskrivelse af Hunnen der-

ved, at Fanden ikke er „ferrugineo-flava, albo marginata",

men cinerea, vitta media antice ferruginea, postice nigra.

Her fandt jeg ligeledes et Hunindivid, uden Tvivl af An-

thomyza cineraria Zett., der forhen kun er funden ved

Østnæs i Værdalen; den skiller sig fra den af Zetterstedt

givne Beskrivelse derved, at de forreste Abdominalpletter

neppe ere synlige og at de forreste Laar have rustfarvede

Knæer. Chrysotus viridulus Fall. paa Bladene af Or og

Sciara Thomæ Lin. paa Blomsterne af Scabiosa vare

almindelige.

Iblandt de mellem Veblungsnæsset og Romsdalshorn

fundne Insekter vare Carabus hortensis Lin. almindehg,

Carabus violaceus Lin. sjelden, Bembidium Andreæ Fabr.,

Cantharis pilosa Payk., Hypera nigrirostris Fabr., Phy-

tonomus miles Payk., Anisotoma arctica Thorns.? Tingis

crassicornis Fall., Phytocoris fulvomaculatus Deg., Miris

ferrugatus Fall., Chrysomyia polita Lin., Hybos flavipes

Fabr., Tachydromia bicolor Fabr., Hilara spiniraana Zett.,

H. nigritarsis Zett., H. nigrina Fall, ny for vor Fauna,

H. clypeata Meig., Pvamphomyia tarsata Meig., her i Lan-

det kun funden i Nordland, Dolichopus longicornis Stann.,

D. simplex Meig., D. parvulus Zett., D. Dahlbomi Zett.,

D. scambus Fall., D. puhcarius Fall., Scæva lasiophthalma

Wahlb., Eristalis Schmidti Zett., Ascia podagrica Fabr.,

Baccha obscuripennis Meig., Tachina larvarum Meig., T.

mutabilis Fall., T. lateralis Fall., Luciha sericata Zett.,

L. cornicina Fabr., Cyrtoneura cæsia Meig., Aricia vari-

ata Fall., A. semicinerea Wied., A. serena Fall., Antho-

myza conica Wied., Anth. strigosa Fabr., Anth. intermedia

Fall., Anth. molhcula Fall., Ephydra palustris Fall., E.
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stagnalis Zett., Ochtophila aridella Fall., Scatomyza mer-

daria Fabr., Sc. Fucorum Fall., Dryomyza anilis Fall.,

Tetanocera elata Fabr., Sepsis nigripes Meig., S. putris

Lin., Sapromyza rorida Fall., S. læta Zett., S. obsoleta

Fall., Copromyza eqvina Fall., C. geniculata Macq., Mero-

myza nigriventris Macq., Osciiiis Cereris Fall., Pliytomyza

pullula Zett., ny for Faunaen, Trineura pumila Zett., Sca-

topse notata Lin., Rhyphus fenestralis Scop., Chironomus

riparius Meig., Tanypus raelanops Meig., Ceratopogon bi-

punctatus Gmel., Sciara flavimana Zett, Sc. præcox Meig.,

Sc. pulicaria Meig., Limnobia placida Meig., L. tenuipes

Zett., L. coelebs Zett., Symplecta punctipennis Meig., Ti-

pula Truncorum Meig., T. rnicans Zett, T. marmorata

Meig., Pachyrhina Scurra Meig., Mycetophila punctata

Meig., M. ornaticollis Meig., M. fusca Meig.

Om Aftenen den 10de August ankom jeg til Skyds-

skiftet Horgheim, der ligger tæt under det saakaldte

Romsdalshorns Knæ i en vild Egn. Dalen er her meget

smal, og begrændses paa begge Sider af lodrette Klippe-

vægge, hvorfra dagligen Steenblokke og Sneemasser styrte

ned. Vegetationen antager her noget den sub alpinske

Charakter, men er i det Hele taget meget fattig. Her

fandtes Feronia lepida Fabr., Notiphilus aqvaticus Lin.,

Endipnus micans Fabr., Chrysomela fastuosa Lin., Chryp-

tocephalus labiatus Fabr. C, nitens Fabr., Cis boleti Fabr.,

Dicranura vinula Lin., Notodonta ziczac Lin., Cidaria po-

pulata Lin., Choreutes alternalis Hubn., Phytocoris con-

taminatus Fall., Chrysops relictus Meig., Brachystoma Bo-

hemanni Zett, kun funden af Professor Bohemann paa

Dovre, Dolichopus picipes Meig., Scæva mellina Fabr.,

Echinomyia fera Macq., Tachina discolor Zett, mas &

fem, ny for vor Fauna. T. grandicornis Zett, Aricia albo-

25
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lineata Fall., A. Divalis Zett., mas, ny for Faunaen, A.

triqvetra Wied., Anthomyza bicolor Wied., Trineura crassi-

cornis Meig., ny for Faunaen, Chironomus lugubris Zett,,

Erioptera flavescens Zett., Limnobia tenuipes Zett., Pla-

tyura ochracea Meig., Sciopbila fasciata Fries.

Den 13de August fortsattes Reisen til Fladmark, hvor

jeg oplioldt mig til den 19de. Dalen er her noget fladere,

om ikke bredere end ved Horgheim. I de Dage, jeg til-

bragte her, steg Rauma saaledes over sine Bredder, at

alle Enge og lavere Strækninger vare utilgjængelige, hvor-

for mine Excursioner indskrænkedes til de omkring Lande-

veien nærmest liggende Partier, især henimod Korskirken,

hvor der voxer endeel større Birketræer. Paa en her

liggende Furustok fandt jeg under Barken Peltis ferru-

ginea Lin., Qvedius moloehinus Grav., Latrobium sp. lüg

L. pallidum Nordm., Tomicus typographus Oliv., samt

Larver af Rhagium og Elaterarter. Under Stene Staphy-

linus stercorarius Oliv,, Ocj'pus fuscatus Grav., Agathidium

mandibulare Strm.? Pelophila borealis Payk., Carabus

hortensis Lin., Leistus ferrugineus Lin. og Barynotus Schøn-

herri; paa Salix: Lina lapponica Fabr., hvoraf dog kun

enkelte Lidivider vare udviklede, medens dens sorte Larve

og Puppe fandtes i Mængde. Paa et eneste Sted i Rauma

mellem nogle Stene paa Sandbund Hydroporus alpinus

Payk., og den her ikke forhen fundne Coelambus novem-

lineatus Steph.; Gryllus pedestris Lin. ikke sjelden, Ta-

chypeza nervosa Zett., Rhamphomyia spinipes Fall., R.

culicina Fall., R. iiigripennis Fall., Dolichopus Staniiii Zett.

var. nova, mas: femoribus anticis basi ultra medium, poste-

rioribus ima basi nigricantibus, tibiis posticis totis nigris.,

Scæva peltata Zett., Tephritis Bardanæ Schrank, Ortalis

vibrans Lin., Drosophila fenestrarum Fall., Tanypus turpis
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Zett., Sciara Thomæ Lin., Sc. longiventris Zett., Limnobia

trivittata Schum., Dicranota Guirini Zett.

Omtrent midtveis mellem Fladmark og Ormen be-

gynder Furuen at vise sig hyppigere og omkring Ormen

findes den almindelig; større Birke- og Oretræer samt

Aspe er her hyppige, hvorimod de omkring Fladmark al-

mindelige Almetræer ere sjeldne. Jordsmonnet er ligesom

omkring Fladmark skarp Sandjord; Vegetationen dog mere

afvexlende. Mine Excursioner foretoges dels paa den

anden Side af Elven omkring Slettegaardene henimod den

en halv Fjerding lange Varmefos, der kommer fra Lang-

vandet under Storhætten, dels langs begge Sider af Veien

henimod Sletfossene og opover Bjergskraaningen mod Nord.

Omkring Ormen, hvor jeg opholdt mig til den 23de Au-

gust, observeredes: Leistus ferrugineus Lin., Synuchus

vivalis Panz., Schizochilus murinus Lin., Trichoderma pu-

bescens Fabr., Raphirus umbrinus Er., Qvedius molochinus

Grav., Philontus marginatus Fabr., Tachinus marginellus

Fabr., Aphodius rufescens Fabr., Pytho depressus Lin.,

Rhyncholus elongatus Gyll., Mellinus arvensis Lin., Crabro

spinipectus Schuk., Lita populella., Cicadula Rosæ, C. sma-

ragdulæ Fall., Oedalia stigmatella Zett., Tachypeza albi-

tarsis Stæg. var. nova: femoribus omnibus totis nigris.

T. Heeri Zett., T. nervosa Meig, var. nova: femoribus an-

ticis subtus striga longitudinal! nigra, Cyrtoma nigra Meig.,

Rhamphomyia spinipes Meig., Hydrophorus regius Fabr.,

H. obscurus Zett., H. jaculus Fall., Volucella bombylans

Lin., Scæva Ribesii Lin., Se. corollæ Fabr., Sc. tarsata

Zett., Sc. Umbellatarum Fabr., Sc. mellina Fabr., Xylota

bifasciata Meig., Lucilia cornicina Fabr., Mesembrina meri-

diana Lin., Aricia trianguligera Zett., A. hirsutula Zett.,

A. semicinerea Wied., xA.nthomyza errans Meig., Anth. fra-

25*
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tercula Zett., Anth. latitarsis Stæg., femina, ny for Fau-

naen, Anth. aima Meig., Sepsis cylindrica Fabr., Loxocera

ichneumonea Lin., Drosophila transversa Fall., Oscinis

scutellaris Zett., Trineura thoracica Meig., ny for vor Fauna,

Cecidomyza palustris Zett., Sciara præcox Meig., Se. qvinqve-

lineata Macq., Lestremia leucophæa Zett., Limnobia nube-

culosa Meig., Tipula marmorata Meig.

Omkring Lesjeverket, livor jeg tilbragte et Par Dage

med Undersøgelser af Birkelierne, Furuskoven og de der-

værende Vande, fandtes et Par sjeldnere Diptera, nemlig

den af mig forhen ikke fundne Simulia ferruginea Wahlbr.,

den kun i et Exemplar i Værdalen fundne Aricia marginalis

Fall., samt Rhamphomyia culicina Meig. I et lidet Vand

fangede jeg en større Dytiscus formodentlig Dytiscus punctu-

latus Fabr., men den undslap igjen.

Paa Hjemreisen, der tilbagelagdes gjennem Gudbrands-

dalen, besøgte jeg et Par Dage Fogstuen, men en stærk

Blæst med Sneefog gjorde enhver Undersøgelse frugtesløs.

Tilbage til Christiania ankom jeg den 30te August.

5^is.'a-



VII.

Entomologiske Undersegel ser^ foretagne i Sommeren 18G5.

af

H. Siebke.

i den Hensigt at kunne samle en Deel entomologiske Bi-

drag til vört Lands Fauna ansøgte jeg det akademiske

Collegium om en Understøttelse for i Sommer at anstille

Undersøgelser i enkelte lidet undersøgte Egne af Chri-

stiania Stift, fornemmelig de vestlig og østlig beliggende

Landskaber paa begge Sider af Christianiafj orden.

Resultatet af de gjorte undersøgelser, der foretoges

til forskjellige Tider i Maanederne Juni, Juli og August,

og som medtoge et Tidsrum af omtrent 7 Uger skal jeg

her tillade mig korteligen at meddele.

Da min Bestemmelse hovedsageligen gik ud paa at

samle og iagttage Dipternes Orden, har jeg vedføiet en

temmelig fuldstændig Fortegnelse over de af denne Afde-

Hng fundne Insekter, hvoriblandt der foruden flere sjeldne

findes 21 for Norges og 2 for Skandinaviens Fauna nye

Arter, af hvilke sidste jeg har tilføiet en nøiere Beskri-

velse. Endeel Arter af Anthomyzidernes vanskehge Fa-

milie, hvoraf jeg kun har fundet det ene Kjøn, staa endnu
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ubestemte. Hvad de øvrige Ordener, især Hymenoptera,

angaaer, livoraf jeg af Mangel paa literære Hjælpekilder

ikkun har bestemt en ringe Deel, var Udbyttet ringere,

men vil jeg allige vel anmærke en Deel af disse, som et

lidet Bidrag til Kundskaben om deres geografiske Udbred-

ning her i Landet.

De Egne, som i Juni Maaned bleve besøgte, vare

Eidsvolds, Skedsmos og Fets Præstegjelde, fornemmelig

Partierne omkring Relingen og Øieren, hvis meer eller

mindre sandige og sumpige Terrain under en længere

Tids Undersøgelser visselig vil afgive flere interessante

Bidrag til de gravende Hymenopterers og Dipterers Na-

turhistorie. Slette Yeirforholde bidroge til et mindre gun-

stigt üdbytte af mine Excursioner i Eidsvold. Af Hyme-

noptera fandtes paa disse üdflugter blandt andre: Pom-

pilus niger Fabr., Alyson Ratzeburgii Dahlb. fem., en for

vor Fauna ny Art, Gorytes campestris Lin. fem., Oxybe-

lus uniglumis Lin. var. i, hvilken Art jeg kun forhen har

fundet ved Fredrikshald; Crabro pterotus Fabr. mas &

fem. a & var e, ligeledes en for Faunaen ny Art, Hylæus

annulatus Fabr., Tenthredo blanda Klug, Tenthredo stigma

Fabr., Banchus voluntarius Lin., Bracon denigrator Lin.

Af Coleoptera: Nebria Gyllenhali Schønh. ved Fetsund,

Bembidium flavipes Lin., Bembidium majus Gyll., Ancho-

menus viduus Panz., Philonthus varius Gyll., Rantus bi-

striatus Bergstr., Erirhinus acridulus Lin., Erirhinus atri-

rostris Fabr. Af Lepidoptera: Caenomorpha Davus Fabr.,

Lycæna obtilete Esp., Pygæra reclusa "Wien. Verz. A f

Hemiptera: Lygæus Caricis Wolff., Phytocoris fulvo-macu-

latiis Deg., Altus leucocephalus Lin.

Under mine Excursioner i Begyndeisen af Juli Maaned

til NittedaliMi, hvis sydhge klippefulde, skovbegroede med
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flere Smaavande hist og her forsynede Terrain syntes at

være rigt paa Insekter, fandtes flere sjeldnere Arter, især

af Diptera, hvilke findes opregnede i Fortegnelsen. Af

Hymenoptera iagttoges Salius sanguinolentus Fabr., Am-

mophila sabulosa Lin., Agenia variegata v. d. Lind. fem.,

ny for vor Fauna, Passaloecus gracilis Curtis, Passaloecus

monilicornis Dahlb., Cemonus lethifer Shuck., Trypoxylon

figulus Lin., Trypoxylon clavicerum Lepell. d. s. Farg.,

Crabro pterotus Fabr.

Fra Midten af Juh Maaned til sainmes Slutning gjen-

nemreiste jeg Laurvigs og Jarlsbergs Fogderier og be-

gyndte mine Excursioner ved Fredriksværn. De omkring

Staværn liggende Klipper ere for Størstedelen nøgne, hist

og her med enkelte af Havvinden medtagne forkrøblede

Ege- og Bøgebuske. Meilern Khppercvnerne voxe frodigen

en stor Mængde Bregner, hgesom ogsaa en enkelt Capri-

folium der søger Ly mod Vindens Paavirkning, for, saa-

snart den træder frem af sit Skjulested, at vise sine Om-

givelsers vantrevne Udseende. Partierne melleni Staværn

og Laurvig ere derimod bevoxede med Krat af smaa Bøge,

Ege, Hassel og Lind, hvorfra en og anden større Eg og

Bøg rager frem. Omkring Staværn fandtes Lebia cbloro-

cephala Gyll., Cafius xantholoma Grav., Notoxus monoceros

Lin. almindelig paa Blomsterne og Bladene af Artemisia

Absinthium, Apion frumentarium Lin., Orcliestes viminalis

Herbst., Astata stigma Panz. fem. en for vor Fauna ny

Art, Hoplisus 4 fasciatus Fabr., Nysson spinosus Fabr.,

Nysson trimaculatus Rossi., Mellinus arvensis Lin. var.

1. & m., Crabro leucostoma Fabr., Crabro dimidiatus Fabr.,

Pararga Mæra Lin., Argynnis Latonia Lin., Argynnis

Aglaia Lin., Argynnis Paphia Lin., Satyrus Semele Lin.,

Hesperia Comma Lin., Sesia apiformis Lin. paa Populus
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balsamifera, Zygæna filipendulæ Lio., Cossus ligniperda

Lin., Euprepia Jacobeæ Lin., hvis Larver vare hyppige

paa Senesio Jacobea, Eubolia ferrugaria Erts., Episema

gramiuis Lin., Penthina salicana Hubn., Lygæus nebulosus

Fall., Sålda littoralis Lin., Cixius nervosus Lin.

Fra Staværu fortsattes Reisen til Laurvig og gjalt

her mine Undersøgelser især den ved Byen liggende større

Bøgeskov, i hvis Udkanter der findes en frodig Vegetation,

samt Trakten paa den nordøstlige Side af Farrisvandet,

som ved sit afvexlende af frodig Smaaskov, blomstrende Enge

og hist og her sumpige Strækninger bestaaende Terrain maa

betragtes som de for Entomologen rigeste Partier omkring

Byen. Det paa Østsiden af Laurvig henimod Lougen sig

strækkende sandige Terrain viste sig derimod fattigt paa In-

sekter. Foruden de ved Staværn fundne Khopalocera op-

tegnedes her Doritis Apollo Lin. almindehg, Coenonympha

Pamphilus Lin., Cohas Palæno Lin., Polyommatus chryseis

Fabr., Polyommatus Virgaureæ Lin., Polyommatus Phlæas

Lin., Lycæna Argus Lin. og Thanaos Tages Lin.; Lithosia

complana Lin.; Anchomenus viduus Panz., Bembidium

Andreæ Fabr., Harpalus latus Lin., Dasytes nigricornis

111., Necydalis viridissima Lin. Gonioctena viminalis Fabr.
;

Pompilus viaticus Latr., Pompilus trivialis Klug., Crabro

cribrarius Lin.; Miris ferrugatus Fall., Cicada viridis Lin.,

Thamnotettix biguttatus Fall.

Den nærmeste Omegn nordenfor Laurvig ligetil Broen

over Lougen viser en yppig Vegetation og en Mængde af

de for Hymenoptera og Diptera saa kjære Umbelliferæ

og Spiræa ulmaria, men her fik jeg ei Anledning til at

anstille nogen Undersøgelse.

Til mine Excursioners næste Felt valgtes Trakten

omkring Sandefjord, der viste sig som et mindre gunstigt
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Terrain for entomologiske lagttagelser. Hist og her finder

raan mindre tætte Bøgeskove, afvexlende med Krat af

Bøge, Ege, Asp og Hassel, lidet derimod af Naaletræer.

Hvad Bøgeskovene speeielt angaaer, vare disse især det

Eldorado, hvortil jeg paa denne Reise havde sat mine

største Forhaabnin ger, hvilke imidlertid høiligen skuffedes;

thi saaledes som disse Skove her i Landet og hovedsage-

ligen her i Præstegjeldet fremtræde, ere de særdeles fattige,

for ikke at sige aldeles tomme for Insekter. Træerne

staa nemhg saa tæt, at ingen Solstraale trænger ned til

Skovbunden, som dannes af tykke Lag af Bøgeløv, der

Aar efter Aar opdynges og uden at forrå adne qvæler

al Vegetation, medens de ranke Bøgestammer til en bety-

delig Høide ere aldeles bladløse. I Nærheden af Gogsøen,

hvis Bredder ere bevoxede med høit Siv og vanskelige at

undersøge, saa jeg en stor mig ubekjendt Lycæna, som

skilte sig fra sine Artsforvante ved altid pilsnar at søge

Skjul paa Undersiden af en Sten eller anden paa Jorden

hggende Gjenstand, ved hvilken Manøvre den undslap mig.

Iblandt Diptera opdagede jeg ved Sandefjord en for Skan-

dinaviens Fauna ny Art, nemlig: Psairoptera bipunctata

Løw. Af de øvrige Ordener fandtes i Sandherred iblandt

andre: Microsaurus fulgidus Fabr., Callidium coriaceum

Payk, inde i Stuen paa Skiftet Haukerød, Lycus minutus

Fabr. i flere Exemplarer paa en afhuggen Granstubbe

midt inde i Bøgeskoven, Coccinella 14 pustulata Lin. med

sine Larver i Mængde paa Achillea millefolium; Hylotoma

ciliaris Lin., Tenthredo marginella Fabr., Tenthredo rufi-

ventris Fabr., Ceropalus maculata Fabr., Crabro dimidia-

tus Fabr., Crabro vagus Vandl., Crabro spinipectus

Shuck.; Pentina viridana paa Eg; Cimex prasinus Lim

Phytocoris striatus Lin. /û>^/

LIBRA«^>
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Omtreht midtveis mellem Haukerød og Sørby dannes

Grændsen mellem Laurvigs og Jarlsbergs Fogderier. Her

forandres Vegetationsforboldene ogsaa, rimeligvis som en

Følge af Jordbundens Beskaffenbed: Markerne staa i

Jarlsberg langt frodigere og ere i det Hele taget langt

bedre dyrkede end i Sandherred, Kornmarkerne foldrigere,

Bøgeskovene blive sjeldnere, Egetræet tilHgemed flere

andre Løvtræer større og Naaleskovene mere udviklede,

hist og ber iblandede store gamle Ege, Fra Fyldpaa i

Nærheden af Tønsberg, hvor jeg tog mit Ophold, gjorde

jeg Excursioner i alle Ketninger, fornemmeligen omkring

Oulie-Elven og Jarlsbergs Hovedgaards Marker til henimod

Tønsberg, samt et Stykke ind i Ramnæs Præstegjeld.

Ogsaa i Ramnæs fandtes en for Skandinavien ny Dipter-

art, nemlig Cylindrotoma glabrata Meig. Af de øvrige

Ordener kunne nævnes Trechus minutus Fabr., Coccinella

XI punctata Lin.; Gorytes campestris Lin., Cydnus morio

Lin., Coreus marginatus Lin., Lygæus Pini Lin., Lygæus

nebulosus Fall., Phytocoris angulatus Fall., Pliytocoris

mollicula Fall., Corizus miriformis Fall., Miris lævigatus

Fall., Miris calcaratus Fall., Tingis Cardui Lin., Sirex

juvencus Klug.

Fra Aasgaardstrand, hvor jeg opholdt mig en Dags

Tid, men hvor stærk Vind hindrede mig fra at gjøre

nogen Fangst, fortsattes Reisen over Horten med Damp-

skib til Fredrikshald, hvor jeg tilbragte omtrent 2 Uger

og gjorde dagligen Excursioner i alle Retninger af Om-

egnen, nemlig paa begge Sider langs Tistedalselven til

Femsøen, samt langs denne Søes sydlige Bred; mod Syd

gjennem Eskevigen og Engviken til Iddefjorden, samt udåd

Idde Præstegjeld til Bøkleven; mod Vest gjennem Røds,

Sorgenfris, Ræ^fnes, Glændes og Lundestads Marker til
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Vestgaard; mod Nord omkring Bergs Kirke samt opefter

Ouskleven til Gaarden Hveen ved Femsøen. Da jeg en

Gang forhen i Aaret 1862 under et kort Ophold paa

Fredrikshald ogsaa havde Anledning til at samle endeel

Insekter vil jeg for P\ildstændigheds Skyld i min Dipter-

fortegnelse medtage de dengang fundne Diptera. En Cole-

opterart, Calosoma inqvisitor Fabr., som Hrr. Stud. juris

Robert Collett før i Sommer i stort Antal fandt i Røds-

parken, søgte jeg der flere Gange forgjæves, ligeledes den

af Hrr. Professor Esmark ved Tistedalselven fundne Ne-

bria livida Lin.

Af Coleoptera mærkedes her Nebria Gyllenhali Schøn.,

det sydligste Sted, jeg har fundet denne Art, Anchomenus

albipes Fabr., Anchomenus angusticolHs Fabr., Anchome-

nus parumpunctatus Fabr., Anchomenus moestus Duft.,

Ferronia oblongo-punctata Fabr., Amara fulva Dej., Lebia

chlorocephala Schøn., Bembidium femoratum Strm., Triplax

russica Lin., Hydrothassa aucta Fabr.; af Hymenoptera:

Tenthredo raesomclas Lin., Ichneumon dehrator Lin., Ich-

neumon luctatorius Lin., Pompilus viaticus Latr., Banchus

pictus Panz., Priocnemis exaltatus Panz., Priocnemis fascia-

tellus Spinol., Mimesa campestris Fabr., Oxybelus uniglu-

mis L. fem. cum var. d. & i, Mellinus arvensis Lin. var. 1,

Cemonus unicolor Fabr., Diodontus palHpes Dahlb., Passa-

loecus Turionum Dahlb., Crabro spinipectus Shuck, Crabro

palmipes Lin., Crabro cribrarius Lin,, Andrena ciner-

ascens, Andrena subdentata. I 1862 fandt jeg i Rød-

parken et Exemplar af Mutilla europæa Lin. Af Lepi-

doptera: Cossus ligniperda Lin., Hepialus Hectus Lin.,

Pyralis purpuraHs Lin., Choreutes alternalis Hubn.; af

Hemiptera: Corizus miriformis Fall., Lygæus nebulosus

Fall., Lygæus Thymi Wolff., Tingis Cardui Lin.
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Fra Fredrikshald reiste jeg med Dampskib over

Fredrikstad til Sarpsborg, hvor jeg under et Par Dages

Ophold fornemmelig gjorde mig bekjendt med Hrr. Over-

retssagfører Grimsgaards entomologiske Samling fra Sarps-

borgs Omegn, der, hvorvel den enduu er i sin Begyndelse,

indeholder adskilligt ret Interessant og enkelte for vor

Fauna nye Arter, hvoriblandt jeg vil nævne Gryllus coeru-

lescens. Ifølge med Hrr. Grimsgaard foretog jeg Excur-

sioner omkring Hafslunds og Borregaards Eiendomme.

Her fandtes Clirysis fulgida Lin., og Chrysis cyanea Lin.

Iblandt de af Hrr. Grimsgaard samlede Lepidoptera vil

jeg anmærke: Epinephele Janira Lin., som ogsaa ved

Fredrikshald var almindelig, Agrotis exclamationis Lin.,

Noctua c. nigrum Lin., Xylina rurea Lin., Xylina cassinea

Episema graminis Lin., Leucania comma Lin., Cucullea

umbratica, Plusia chrysitis Lin.

Fra Sarpsborg reiste jeg Landværts til Dillingen i

Nærheden af Moss, hvorfra jeg efter en Dags Ophold

vendte tilbage til Christiania. Paa en Excursion, som jeg

senere i August Maaned foretog over Sandvigen til hen-

imod Asker Kirke indsamledes formedelst et indtraadt

Regnveir kun enkelte Diptera.

B i 'P t e r a.

Tabanii Latr.

Tabanus Lin.

T. hovinus Lin. fem. Fundet ved Tønsberg, Juli, og af

Grimsgaard ved Sarpsborg.

T. bromius Lin. mas, et fem. Almindelig i Fredrikshald

i Juli; ved Sarpsborg af Grimsgaard.

T. tarandinus Lin. Saa jeg i Eidsvold, Juni.
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T. tropicus Lin. mas et fem. Nittedalen Juli. Sarpsborg

af Grimsgaard.

T. horealis Meig. fem. var c. Forhen funden i Nitte-

dalen.

T. riistlctis Lin. mas. Sandefjord Juli. Sarpsborg af

Grimsgaard.

Hæmatopota Meig.

H. pluvialis lÂn. fem. Almindelig overalt. I Nittedalen

fandt jeg den 5te Juli et Hanindivid af den af Fabri-

tius under Navn af H. Eqvorum opstillede Varietet af

denne Art.

Chrysops Meig.

Ch. relictus Meig. fem. Staværn Juli, Fredrikshald August.

Stratiomydæ Latr.

Chrysomyia M acq.

C. polita Lin. mas et fem. Almindelig overalt.

Sargus Meig.

S. cuprarins Lin. Nittedalen, Sandefjord og Fredrikshald,

Juli og August.

S. infuscatns 3Ieig. mas et fem. Staværn, Sandefjord Juli.

Fredrikshald og Sarpsborg, August.

Asiliei Latr.

Laphria Fabr.

L. gihbosa Lin. fem. Eidsvold Juni; Sarpsborg af Grims-

gaard.

L. flava Lin. mas & fem. Sandefjord Juli; Sarpsborg af

Grimsgaard.

L. gilva Lin. Sandefjord Juli; Sarpsborg af Grimsgaard.

Asilus Lin.

A. crahroniformis Lin. mas et fem. Sarpsborg af Grims-

gaard.

A. atricapillus Fall. mas et fem. Overalt.

A. Forcipula Zett. mas et fem. in cop. Nittedalen Juli,
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Dioctria Meig.

D. oelandica Lin. Nittedalen, Juli.

Leptogaster Meig.

L. cylindricus Deg. mas et fem. Staværn, Juli.

Bombylarii Latr.

Bombylius Lin.

B. major Lin. Sarpsborg, Grimsgaard.

Anthraeides Pall.

Anthrax Scop.

A. flava 3Ieig. Staværn, Juli; Sarpsborg af Grimsgaard.

A. maura Lin. mas. Fredrikshald, August.

A. cethiops Fahr. mas. Staværn, Juli.

Thereva Latr.

T. anilis Lin. fem. Eidsvold, Juni; Nittedalen, Juli.

T. annulata Fabr. mas et fem. Af denne for vor Fauua
nye Art fandt jeg begge Kjøn paa Artemisia Absin-

thium den 17de Juli ved Staværn.

T. limidata Zett. mas. Denne forhen kun i det nordlige

Norge fundne Art havde Hrr. Grimsgaard funden

ved Sarpsborg.

Leptides Meig.

Leptis Fabr.

L. scolopacca Lin. mas et fem. Overalt.

L. trlngaria Fahr, mas et fem. Tønsberg, Juli; Fredriks-

hald, August.

L. lineola Fahr, mas et fem. Fredrikshald, Juli 1862.

Chrysopila Meig.

C. luteola Fall. fem. Sarpsborg, August.

Hybotidæ Meig.

Hybos Meig.

H. vitrixyennis Meig. mas et fem. Almindelig overalt.
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H. flavipes Fair. mas. Staværn, Juli.

Ocydromia H of fm g g.

0. rufipes Meig. mas et fem. Nittedalen, Juli. Var. b.

Aasgaardstrand, Juli; Fredrikshald, August.

Tachydromides Wied.

Tachydromia Hoffing.

T, flavipes Fahr, mas et fem. Almindelig overalt. Var.

h. mas. Fredrikshald, Juli 1862.

Tachypeza Meig.

T. nervosa Zeit. mas. Sandefjord, Juli.

Cyrtoma Meig.

C. spuria Fall. fem. Staværn, Sandefjord, Tønsberg, Juli.

Empidiæ Fall.

H il ara Meig.

H. ktrida Fall. fem. Sandefjord, Juli.

H. interstincta Fall. mas et fem. Lillestrømmen, Juni;

Nittedalen Juli.

H. ciirvipes SiehJce mas. Hannen til denne af mig i Nyt

Magazin for Naturvidensk. XII Bind beskrevne Hun,

fandt jeg i Selskab med H. interstincta svævende

over det nedover Fjeldet rislende Vand. Hannen har

Tibierne næsten rette; forøvrigt ligner den Hunnen.

H. infans Zetf. mas. Lillestømmen, Juli.

H. nigritarsis Zett. fem. Fredrikshald, August.

H. fcmorella Zett. mas et fem. Staværn og Tønsberg,

Juli.

E. clypeata Meig. mas et fem. Aasgaardstrand, Juli;

Fredrikshald, August.

Em pis Lin.

E. tesselata Fahr. Sarpsborg, Grimsgaard.

E. livida Lin fem. Sandefjord, Juli.

E. volucris Meig. mas. Hannen til denne for vor Fauna nye

Art, hvoraf Professor Zetterstedt kun har beskrevet
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Hunnen fandt jeg ved Laurvig 22de Juli. Den skiller

sig fra Hunnen ved: pedibus posticis ciliatis, meta-

tarso oblongo incrassato.

Eampliomyia H offm g g.

jR. cuUcina Meig. mas. Fredrikshald, August.

B. æthiops Zeit. fem. Ved Øieren, Juni.
^

R. flava Meig. fem. Fredrikshald, August.

Dolichopodes Fall.

Hydrophorus Fall.

H. regius Fahr. fem. Juli 1862 fandt jeg den i Tiste-

dalen.

H. ohscurus Zetf. fem. Fredrikshald, August.

H. jaculus Fall. mas et fem. Staværn, Juli; Fredrikshald

og Asker, August.

H. truncormn Meig. fem. Af denne af mig forhen ikke

fundne Art fandt jeg et Hunindivid i Bøgeskoven ved

Laurvig, 22de Juli.

H. maralis Zett. Asker, August.

Ehaphium Meig.

B. denticnlatimi Zett. fem. Af denne meget sjeldne Art,

hvoraf kun Hannen har været Hrr. Zetterstedt be-

kjendt, har jeg i September 1845 fundet begge Kjøn

i den botaniske Have, og atter iaar ved Fedtsund

erholdt et Hunindivid, hvorfor jeg her skal tilføie

dennes Diagnose.

Femina: fronte thoraceqve opaco, epistomate cano, pedi-

bus flavis, femoribus anticis viridis, posterioribus ima

basi viridibus, tarsis nigris, metatarsis anterioribus

flavis, posticis obscuris sine spinuhs.

Chrysotus Meig.

G. virididus Fall. mas et fem. Almindelig allevegne.

C. grammens Fall fem. Nittedalen Juli; Fredrikshald,

JuU 1862.

C. obscuripes Zett. fem. (?) Et udentvivl herhid hørende
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Individ fandt jeg i Nittedalen 5te Juli; den er ny for

vor Fauna.

Diaphorus M eig.

B. oculatus Fall. fem. Tønsberg, Juli.

Dolichopus Latr.

D. ungulatns Fahr. mas. Fredrikshald, August.

D. hrevipennis Meig. mas et fem. Fet, Juni; Staværn, Juli
;

Fredrikshald, August.

D. migrans Zeit. fem. Staværn, Juli.

D. picipes Meig. fem. Sandefjord, Juli.

D. tibialis Zett. mas et fem. Nittedalen, Juli. Forhen

kun funden ved Garnæs i Værdalen.

D. geniculatus Stann. fem. Staværn, Juli.

D. tibiellus Zett. mas. Af denne for vor Fauna nye Art

fandt jeg den 23de Juni i Nærheden af Lillestrømmen

et Hanindivid.

D. longicornis Stann. mas. Fredrikshald, Juli 1862.

D. discifer Stann. mas et fem. Øieren, Juni; Staværn,

Juli; Fredrikshald, August.

D. intermedius Stæg. mas. Staværn, Juli.

D. pennitarsis Fall. mas et fem. Almindelig overalt.

D. pennatus Meig. fem. Fet, Juni.

D. cilifemoratus Meig. Funden af Distriktslæge Thorne

ved Sandefjord.

D. simplex Meig. mas et fem. Fredrikshald, Juli 1862.

D. parvulus Zett mas. Fredrikshald, Juli 1862.

B. germanus Wied. fem. Laurvig og Sandefjord, Juli.

B. ærosus Fall. mas et fem. Fredrikshald, Juli 1862;

Tønsberg og Aasgaardstrand, Juli.

B. Bahlbomi Zett. mas. Nittedalen og Laurvig, Juli.

B. obscuri2)ennis Zett. mas et fem. Fredrikshald, August.

B. pidicarius Fall. mas et fem. Fredrikshald, Juli 1862.

B. brevicornis Fall. fem. Fredrikshald, August.

B. pallidus Fall. mas. Fredrikshald, Juli 1862.

B. Erichsonii Zett. fem. Fredrikshald, Juli 1862.

B. flavellus Zett. mas. Denne for Faunaen nye Art blev

funden ved Fredrikshald i August.

26
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P sil o pu s Megrl.

P. tipuJarnts Fall, mas et fem. Funden ved Fredriksliald

i Rødparken August og Juli 1862.

P. Wiedemamii Fall. mas et fem. Almindelig ved Sta-

værn i Juli, Fredrikshald Juli 1862 og August iaar.

Syrphici Fall.

Chrysotoxum M eig.

C. hicinctum Lin. var h. Laurvig, Juli; Sarpsborg, Grims-

gaard.

Volucella Geoff.

F. plnmata Deg. Sarpsborg af Grimsgaard.

F. hämorrhoidalis Zeit. Nittedalen, Juli.

F. homhylans Lin. Sarpsborg af Grimsgaard.

F pellucens Lin. mas et fem. Overalt.

Syrphus Fabr.
S. intricarius Lin. Sarpsborg af Grimsgaard.

S. flavo-cinctus Fahr. Sarpsborg af Grimsgaard.

S. Arhustorum Lin. Overalt.

S. tenax Lin. mas et fem. Staværn, Juli; Fredrikshald og

Sarpsborg, August.

S. florens Lin. Almindelig overalt.

Helophilus Meig.

H. pendidus Lin. fem. Fet, Juni; Nittedal, Juli.

Brachyopa Hoffmgg.
B. ferruginea Fall. Nittedalen, Juli,

Sc æva Fabr.
S. selenitica Meig. Sandefjord, Juli 1846, Thorne.

S. Grossidariæ Meig. fem. Fredrikshald, Juh.

S. Rihesii Fall. mas et fem. Fredrikshald og Sarpsborg

August.

S. hifasciata Fahr. Staværn, Juli.

S. 6 niaculata Zett. fem. Nittedalen, Juli.

S. liinigera Meig. fem. Nittedalen og Tønsberg, Juli.

S. areuata Fall. fem. Fredrikshald, Juli.

S. corollæ Fall. onas et fem. Fredrikshald, August.
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S. halteata Deg. mas. Fredrikshald, August.

S. glaucia Lin. fem. Sarpsborg, August.

S. umhellatarum Fahr. Nittedalen, Juli.

S. cinctella Zett. Fredrikshald, August.

S. peltata Meig. fem. Fredrikshald, August.

S. chjpeata Meig. mas. Fredrikshald, August.

S. melUna Lin. mas et fem. Skedsmo, Juni; Nittedalen,

Juli.

S. scalaris Fahr, mas et fem. Lillestrømmen. Juni
;
Nitte-

dalen, Juli.

Sphærophoria Saint Farg. & Serv.

S. scripta Lin. mas. Nittedalen, Juh; Sandefjord (Thorne.)

>S'. tæniata 3feig. mas et fem. Fredrikshald, August.

S. Menthastri Lin. mas et fem. Sarpsborg, August.

S. Melissæ Ileig. mas et fem. Tønsberg, Juli; Fredriks-

hald og Sarpsborg, August.

Eristalis Fabr.

F. means Fahr. fem. Fredrikshald, August.

F. gigantea Zett. fem. Skedsmo, Juni.

F. pijgmæa Zett. mas et fem. Lillestrømmen, Juni; Nitte-

dalen, Juli.

F. sciitellata Fall. fem. Fredrikshald, Juli.

F. luguhris Zett. fem. Staværn, Juli.

Chrysogaster Meig.

C. solstitialis Fall. fem. Fredrikshald, August.

C. chalyhæatas Meig. fem. Fredrikshald, August.

Pipiza Fall.

P. campestris Fall. mas et fem. Grorud, Juni; Fredriks-

hald, August.

P. macidipennis Meig. mas et fem. Grorud, Juni; Nitte-

dalen Juli.

P. varipes Meig. mas. Fredrikshald, August.

Par ag us Latr.

P. tihialis Fall. fem. Et enkelt Individ ved Sandefjord,

Juli.

Milesia Latr.

M. vespiformis Lin. fem. Fredrikshald, August.

26*
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Eumerus Meig.

E. strigatus Meig. fem. Fredriksbald August, sjelden.

Xylo t a Meig.

X nemorimi Meig. mas. Laurvig Juli.

X hifasciata Meig. mas. Laurvig Juli.

X coeruleiventris Zett. Asker August 1861.

X segnis Lin. mas et fem. Sandefjord og Tønsberg Juli,

Sarpsborg og Moss August.

Syritta Saint Farg & Serv.

S. pipiens Lin. mas et fem. Almindelig overalt.

Sphegina Meig.

S. cliinipes Fall. Nittedalen Juli.

S. nigra Meig. fem. Fredrikshald August.

Baccha Fabr.

B, elongata Fahr. var. e mas. Staværn Juli.

B. ohscuripennis Meig. mas. Staværn Juli.

Scenopinii Fall.

Scenopinus Latr.

S. fenestralis Lin. mas et fem. Staværn Juli.

Conopsariæ Latr.

Conops Lin.

C. flavipes Lin. fem. Fredriksbald August.

C. qvadrifasciata Deg. mas. Fredriksbald August, Asker

August 1851.

Pipunculini Zett.

Pipunculus Latr.

P. campestris Latr. mas. Denne for vor Fauna nye Art

fandt jeg et enkelt Exemplar af ved Staværn

18de Juli.

F. nigrituhts Zett. mas et fem. Fredriksbald August.

F. fascipes Zett. Nittedalen Juli.
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Oestrides Latr.

Oestrus Lin.

0. Bovis Lin. Staværn Juli.

Hæmatomyzides Fall.

Prosena Saint Farg et Serv.

P. siherita Fahr, mas et fem. Fredriksliald Juli 1862,

August 1865.

Stomoxys Geoff.

S. calcitrans Lin. mas et fem. Nittedalen Juli, Fredriks-

hald August.

Sip hona M ei g.

S. geniculata Deg. fem. Fet Juni, Nittedalen og Laur-

vig Juli.

Tachinariæ Meig.

Echinomyia Dumeril.

E. grossa Lin. mas et fem. Sarpsborg af Grimsgaard.

E. fera Lin. var. h fem. Nittedalen Juli i et enkelt

Exemplar.

Tachina Meig.

T. Larvarum Lin. fem. Nittedalen og Tønsberg Juli.

T. mutahiUs Fall mas et fem. Laurvig Juli.

T. collaris Fall mas. Staværn Juli.

T. Erinaceus Fahr. mas. En for vor Fauna ny Art, fun-

den i et enkelt Individ ved Bøklevene i Idde 4de

August.

T. radicum Fahr. fem. Almindelig overalt.

T. cæsia Fall. Laurvig Juli.

T. 4 pustidata Fahr. Nittedalen Juli.

T. vulgaris Fall. Tønsberg Juli.

T. mohilis Zett. mas. Lillestrømmen og Tønsberg Juli.

T. lateralis Fall. mas et fem. Almindelig overalt.
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Gonia Meig.

G. lateralis Zeit mas. Denne for Faunaen nye Art er af

Hrr. Grimsgaard funden ved Sarpsborg.

Miltogramma Meig.

M. conica Fall. Ved Fredrikshald August.

Gymnosoma Fall.

G. rotimdata Fall. Laurvig Juli.

LeucostomaMeig.
L. hrevicornis Zett Ogsaa denne for vor Fauna nye Art

har Hrr. Grimsgaard fundet ved Sarpsborg.

Dexiariæ Macq.

Dexia Meig.

D. canina Fahr. Almindelig.

B. leiicozona Fanz. mas. Staværn Juli, Fredrikshald

August.

B. volvulus Fahr, mas et fem. Almindelig overalt i Juni,

Juli og August.

Sarcopliagariæ Zett.

Sarcophaga Meig.

S. cant aria Lin. Overalt.

S. striata Fahr. mas. Ved Laurvig og Tønsberg Juli.

S. inmiila? Meig. mas. Et ved Fredrikshald i August

fundet Exemplar hører rimeligviis til denne for vor

Fauna nye Art.

S. Vespillo Fahr, mas et fem. Staværn og Laurvig Juli.

Muscariæ Zett.

Lucilia Robin Desv.

L. Cæsar Lin. mas et fem. Fredrikshald og Sarpsborg

August.

L. cornicina Fahr, mas et fem. Staværn Juli, Fredriks-

hald August.
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Musea Lin.

M. vomitoria Lin.

M. rrythrocephala Meig. og

M. domestica Lin. ere almindelige overalt.

M. corvina Fahr, Fet Juni, Nittedalen Juli, Fredrikshald

August.

M. atramentaria Meig. Laurvig Juli, Fredrikshald August.

M, rudis Fahr. Fredrikshald August.

M es em b rina Meig.

M. merediana Lin. Almin delig.

Cyrtoneura Meig.

C. stahulans Fall. Fredrikshald August.

C. meditahunda Fahr. Ligeledes ved Fredrikshald August.

Anthomyzides Meig.

Drym eia Meig.

D. hamata Fall. mas et fem in copula. Sandefjord Juli,

Fredrikshald og Sarpsborg August.

A ri ei a M acq.

Ä. incana Wied. fem. Moss August.

A. variahilis Meig. mas. Staværn og Tønsberg Juli.

A. longipes Zett. mas. Fredrikshald August.

A. duplaris Zett. Ved Fredrikshald og Sarpsborg August.

A. notata Fall. mas. Staværn Juli.

A. caudata Zett. mas. En for vor Fauna ny Art blev

funden i Fet Juni.

A. variata Fall. mas. Almindelig overalt.

A. dentipes Fabr. mas. Fredrikshald August.

A. leucostoma Wied. Sarpsborg af Grimsgaard.

A. macidifrons Zett, fem. Endeel Hunindivider, som jeg

antager tilhører denne Art, hvoraf kun Hannen for-

hen er bekjendt, bleve fundne den 27de Juli ved

Laurvig og senere i August ved Sarpsborg, og kunne
diagnosticeres saaledes:

Femina: nigro-cinerea, oculis distantibus, fronte, episto-

mate genisqve argenteo-cinereis, macula supra antennis
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fulva, postice sensim in uigro transeunte; thorace in

medio certo situ bilineato, ad latera fusco maculato;

alis fere totis flavidis et flavido-nervosis.

A. imllula Zett. mas et fem. Af denne for Faunaen nye

Art fandtes begge Kjøn ved Laurvig Juli.

A. sulcwentris Zett fem. Staværn og Tønsberg Juli.

A. decrepita Zett. Funden af Grimsgaard ved Sarpsborg.

A. vana Zett. Nittedalen Juli.

A. innocua Zett. mas. Øieren Juni, Moss August.

A. semicinerea Wied. fem. Fredrikshald August.

A. pluvialis Lin. fem. Tønsberg Juli, Fredrikshald og

Sarpsborg August.

A. canicidaris Lin. Fredrikshald August.

A. Scolaris Fahr. Ved Sarpsborg af Grimsgaard.

A. triqvetra Wied. mas. Laurvig Juli.

A. lepida Fall mas. Staværn Juli, Fredrikshald August;

A. macula Zett. mas et fem. Lillestrømmen Juni, Nitte-

dalen Juli, Fredrikshald August.

Anthomyza Zett.

A. coarctata Fall. fem. Tønsberg Juli, Fredrikshald August,

var. b Staværn Juli.

A. urbana Meig. mas. Fredrikshald August.

A. conica Wied mas et fem. Laurvig Juli, Fredrikshald

August.

A. strigosa Fahr, mas et fem. Sandefjord Juli, Fredriks-

hald og Sarpsborg August.

A. nigrimana Meig. mas. Aasgaardstrand Juli, Fredriks-

hald og Sarpsborg August.

A. qvadrum Fahr. fem. (?) Fredrikshald August.

A. fratercula Zett. mas. Staværn Juli.

A. impuncta Fall. fem. Sarpsborg August. Den skiller

sig fra Zetterstedts Beskrivelse ved at Skutellet har

en rustrød Spids.

A. ciliato-costa Zett. Ny for vor Fauna; funden i Rød-

parken ved Fredrikshald 2den August.

A. prcepotens Wied. Nittedalen Juli.
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Ä. meditata Fall. mas et fem. Aasgaardstrand Juli,

Fredrikshald August.

Ä. 6 notata Meig. mas. Strømmen Juli.

A. intermedia Fall. mas et fem. Almindelig overalt.

A. liocellata Zett. fem. Staværn Juli, Fredrikshald

August.

A. trilinella Zett. fem. Ogsaa en for vor Fauna ny Art,

funden i Relingen 23de Juni.

A. means Meig. fem. Fredrikshald August.

A. pedella Fall. fem. Fetsund Juni.

A. pallida Fahr. fem. Et enkelt Individ i Eskeviken ved

Fredrikshald August.

A. mollicida Fall. mas et fem. Staværn Juli, Fredriks-

hald August. Var. b. mas et fem. Fredrikshald

August.

A. hicolor Wied. fem var b. Fredrikshald August.

A. clitnifera Zett. Fredrikshald August.

Lispa Latr.

L. tentaculata Deg. mas et fem. Laurvig og Sandeflord

Juli, Fredrikshald August.

Ephydrinæ Zett.

Ephydra Fall.

E. riparia Fall. mas et fetn. Tønsberg Juli, Fredrikshald

August.

F. aqvila Fall. mas et fem. Ramnæs Juli, Fredrikshald

August.

F. coarctata Fall. mas et fem. Ramnæs Juli, Fredriks-

hald August,

F. furcata Zett. mas et fem. Laurvig Juli, Fredrikshald

August.

E. stagnalis Fall. Tønsberg Juli.

E. argyrostoma Stenk. mas. Almindelig ved Stranden ved

Aasgaardstrand Juli.

Notiphila Fall.

N. incana Stenk. Denne for vor Fauna nye Art
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fandtes 38de Juli ved Ouli Elven i Nærheden af

Tønsberg.

iV. griseola Fall. Ved Fredrikshald i Eskeviken August.

Psilopa Fall.

F. nitidiila Fall. fem. Sarpsborg August.

Scatomyzides Fall.

Scatomyza Fall.

S. lutaria Fabr. Asker August.

S. maculipes Zett. mas. Sandefjord Juli.

S. stercoraria Lin. mas et fem. Asker, Fredrikshald

August.

S. litorea Fall. mas et fem. cum var. h et c. ved Staværn

Juli og Fredrikshald August.

S. Fucorum Fall. mas et fem. Aasgaardstrand Juli,

Fredrikshald August. Var. b: Aasgaardstrand.

Cordylura Fall.

C. puhera Lin. mas, et fem. Relingen Juni, Sem, Ram-
næs Juli.

C. rufimana Meig. mas et fem. Lillestrømmen Juni.

C. hydromyzina Fall. var. h fem. En for Faunaen ny

Art; blev fundet i Tistedalen 5te August.

Sciomyzides Fall.

Dr y my z a Fall.

Z). anilis Fall. fem. Sem Juli, Asker August.

Sciomyza Fall.

S. pallida Fall. mas. Lillestrømmen Juni.

S. palHdiventris Fall. fem. Ved Farrisvandet i Nærheden

af Laurvig Juli.

S. annulipes Zett. mas. Af denne meget sjeldne Art,

hvoraf kun et Hunindivid forhen er funden paa Gott-

land, fandt jeg Hannen den 2Sde Juli ved Jarlsberg

Hovedgaard. Denne ligner i alle Henseender den be-
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skrevne Hun, kun med Hannens eiendommelige Kjøns-

forskjel.

Tetanocera Latr.

T. Chærophylli Fahr, mas et fem. Laurvig Juli, Fredriks-

hald August.

T. Nemorum Fall. mas. Tistedalen August.

T. ferruginea Fall. fem. Tønsberg Juli.

T. elata Fahr. fem. Fundet af Thome ved Sandefjord

Juli 1846.

T. silvaUca Meig. Fredrikshald August.

T. aratoria Meig. var. b mas. Lundestad ved Fredriks-

hald August.

Ortalides Fall.

Ortalis Fall.

0. vihrans Fall. mas et fem. Eidsvold Juni, Staværn Juli,

Asker August.

Tephritis Latr.

T. Artemisiæ Fahr. fem. Funden paa Serratula ved Sta-

værn Juli.

T. alternata Fall. fem. 1 Selskab med foregaaende Art

ved Staværn Juli.

T. Ttissilaginis Fahr, mas et fem. Paa Arctium Lappa

ved Sarpsborg August.

T. stijlata Fahr, mas et fem. Funden ved Sarpsborg af

Grimsgaard.

T. Florescentiæ Lin fem. Tistedalen August.

T. Arnicæ Lin. mas. Staværn Juli.

T. corniculata Zeit. Staværn Juli.

T. Leontodontis Deg. mas. Laurvig og Staværn Juli.

T. conjimcta Loetv. fem. Relingen Juni.

T. elongatula Loew. fem. Staværn og Laurvig Juli, Asker

August.

T. Sonchi Lin. var. b mas. Fredrikshald August.

Palloptera Fall.

P. TJmhellatarum Fahr. Sarpsborg August.
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Psairoptera Wahlb.
I Nærheden af Skiftet Fyldpaa ved Tønsberg fandt jeg

den 27de Juli en for Skandinaviens Fauna ny Art af

denne Slægt, som efter al Sandsynlighed kun er en

Afart af den af Loew i Posen fundne og beskrevne

P. bipunctata, hvorfra den skiller sig ved at de 4

forreste Beens Tibier ere bruunrøde istedetfor sorte.

Jeg vil her give en Beskrivelse af Arten og opstille

dette fundne Exemplar som var. b.

P. hijnmctafa Loeiv. fem. Oblonga punctata nigra, epi-

stomate halteribusqve albis; antennis rotundatis fer-

rugineis, articulo tertio superne macula obscuriore;

fronte latissima rufa, antice flava; genubus metatar-

sisqve rufis; alis hyalinis, stigmate maculaqve in apice

nervi longitudinalis secundi fuscis.

Loew: Neue dipterol. Beitr. II. 22, 49 (1854).

Schiner Fauna Austriaca, Diptera, II. 81, fem.

Var. h (mihi) tibiis anticis fere totis, intermediis ad apicem

rufis.

Psairoptera albitarsis similis. Nigra punctata, Epi-

stomate pure, halteribus sqvamisqve, albis, antennis

rotundatis, ferrugineis, articulo tertio superne ad

setam macula obscuriore, seta capillari imma basi

incrassata. Frons plana, subopaca, rufa, pilosa, an-

tice supra antennas flavo-albida. V^ertex, occiput et

genæ nigra, subnitida, pilosa; in vertice setis paucis

erectis. Palpi picei, Proboscis obscura. Thorax

subopacus, breve pilosus, in lateribus parce setosus.

Abdomen nitens, pilis brevibus adpressis. Oviductus

erumpens, subulatus, niger. Alæ hyalinæ, stigmate

fusco, umbra substigmaticali nulla, sed macula fusca

in apice nervi longitudinal secundi bene determinata.

Pedes validi nigri, coxis anticis ad apicem, trochan-

teribus omnibus, genicuhs metatarsisqve rufo-flavis,

tarsorum articulis reliqvis fuscioribus.

Sepsis P'all.

;S'. cynipsea Lin, mas. Staværn Juli.



Entomologisk Eeise i Sommeren 1865. 413

S. piitris Lin. mas et fem. Staværn Juli, Asker August.

S. cylindrica Fahr, mas et fem. Staværn og Sandefjord

Juli, Asker August.

Sapromyza Fall.

S. decempunctata Fall. mas et fem. Fredrikshald August.

S. xwæusta Fall. mas. Fredrikshald August.

S. rorida Fall. mas et fem. Overalt.

S. læta Zett. Staværn Juli.

S. ohsoleta Fall. mas et fem. Almindelig overalt.

S. setiventris Zett. fem. Denne for vor Fauna ny Art

blev funden i Engviken ved Iddefjorden 3die August.

S. 6 punctata Meig. mas. Fredrikshald August.

Lauxania Fabr.

L. ænea Fall. fem. Fet Juni og Fredrikshald August.

Opomyzides Fall.

Calobata Fabr.

C. cibaria Lin. mas et fem. Almindelig ved Staværn og

Tønsberg Juli, Fredrikshald August.

Laxocera Fabr.

L. ichneumonea Lin. mas et fem. Lillestrømmen Juni,

Laurvig JuH, Fredrikshald August.

Scatophaga Fabr.

^S'. fimetaria Lin. feyn. Staværn Juli.

S. hicolor Meig. Asker August 1851.

S. Rosæ Fahr, mas et fem.-. Overalt.

S. nigricornis Meig. fem. Staværn Juli.

Psilosoma Zett.

P. Lefehvrci Zett. mas et fent. Tønsberg Juh, Fredriks-

hald og Sarpsborg August.

Opomyza Fall.

0. germinationis Lin. mas et fem. Overalt.

0. Flornm Fahr. fem. Sandefjord Juli.
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Heteromyzides Fall.

Helomyza Fall.

H. tigrina 3Ieig. mas et fem. Almindelig overalt.

H. humeralis Zeit. mas. Staværn Juli.

Coelopa Meig.

C. nitidiila Zett. fem. Denne sjeldne, her i Landet kun

af Professor Zetterstedt fundne Art, traf jeg ved Sta-

værn 18de Juli.

CopromyzaFall.

C. eqvina Fall. mas & fem. Almindelig overalt.

C. geniciilata Macq. mas et fem. Tønsberg Juli, Fredriks-

hald og Asker August.

C. pedestris Meig. mas. Denne af mig forhen ikke fundne

Art fandt jeg ved Oulie Elven nær Tønsberg i Juli.

Lim os in a Macq.

L. fontinalis Fall. mas et fem. Sandefjord Juli.

L. limosa Fall mas et fem. Almindelig allevegne.

Piophila Fall.

P. affinis Meig. fem. Sandefjord Juli, Fredrikshald

August.

P. varipes Zett. mas. Paa samme Steder som fore-

gaaende.

P. nigriceps Meig. fem. Sandefjord Juli, Asker August.

Geomyzides Pall.

Geomyza Fall.

G. tripunctata Fall. fem. Sandefjord Juli.

Drosophila Fall.

D. transversa Fall. Asker 5te August 1851.

Oseinides Fall.

M er my z a Meig.

M. pratorum Meig. fem. Tønsberg Juli.
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Os ei ni s Fabr.

O. nasiita Schrank, fem. Tønsberg Juli, Fredriksbald og

Asker August.

O. hijposfigma Meig. fem. SandeÇord Juli, Fredriksbald

August.

0. Cereris Fall. fem. Fredriksbald August.

0. imncticollis Stæg. fem. Tønsberg Juli.

0. maura Fall. Fredriksbald August. En ny Varietet af

denne Art fandt jeg ved Tønsberg 27de Juli:

Var. c (mibi). tibiis anterioribus totis, posticisqve basi

apiceqve flavis.

Madiza Fall.

M. oscinina Fall. Asker ote August 1851, Fredriksbald

August.

M. i^alposa Fall. 7nas. Denne Art, der ikke af mig er

funden tidligere, tog jeg ved Fyldpaa i Sem JuH.

Agromyzides Fall.

Antbopbilina Zett.

A. 2^'iil^erîila Zett. fem. I Nittedalen fandt jeg et Individ

udentvivl af den ber forben ikke fundne Art, bvorfra

det kun skiller sig ved at Fødderne ere guulagtige

og bave paa Undersiden af de forreste Laar en fiin

sort Torn (neppe nogen ny Art).

He ter one ur a Fall.

H. geomysina Fall. mas et fem. Sandefjord Juli.

Phytomyzides Fall.

Loncboptera Panz.

L. lutea Fanz. fem. Fredriksbald og Asker August.

Trineurides Zett.

Trineura Meig.

T. aterrima Fahr. mas. Moss og Asker August.

T. stictica Meig. fem. Staværn Juli.
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Coriaceæ Latr.

Hippobosca Latr.

H. eqyina Lin. Overalt.

Scatopsides Zett.

Scatopse Geoff.

S. notata Lin. mas. Fredrikshald August.

Rhyphii Zett.

Rhyphus Latr.

B. punctatus Fahr. mas. Fredrikshald August.

JR. fenestralis Latr. Staværn Juli.

Culicides Latr.

Culex Lin.

C. nemorosus Meig. fem. Lillestrømmen og Fet Juni.

C. dorsalis Meig. fem. Staværn Juli.

Chironomii Zett.

Chironomus Fabr.

C. plumosus Lin. Fetsund Juni.

C. intermedins Stæg. fem. Fredrikshald August.

C. annuïariîis Meig. fem. Fetsund Juni.

C. riparius Meig. iuas. Tønsberg Juli.

C. liigiihris Zett. mas et fem. Tønsberg Juli.

C. aprilinus Meig. 7nas et fem. Fredrikshald August.

C. tencllus? Zett. mas. Fredrikshald August.

C. variahilis Stæg. mas. Aasgaardstrand Juli.

C. littorellus Meig^ fem. Fet Juni.

C. pedellns Deg. mas. Asker August.

C. viridis Fries. mas. Fredrikshald August.

C. vireseens Meig. 7nas. Fredrikshald August.
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C. pidulus Meig. fem. Tønsberg Juli.

C. sylvestris Fahr, mas et fem. Fredrikshald August.

C. fascipes Meig. Asker 5te August 1851.

C. tennis Meig. Asker 5te August 1851.

C. altipes Zett. mas et fem. Fredrikshald August, Asker

5te August 1851.

Tau y pus Meig.

T, Melanops Meig. fem. Fet Juni.

T. palh'cornis Zett. Asker 5te August 1851.

Psychodides Zett.

Psychoda Latr.

P. palustris Meig. Asker 5te August 1851.

Sciarinæ Zett.

Sciara Meig.

S. Thomæ Lin. fem. Fredrikshald August.

S. hicolor Meig. mas. Et enkelt Individ ved Staværn

Juli.

S. rufiventris Macq, fem. Ogsaa i et Exemplar ved San-

defjord Juli.

S. longiventris Zett. mas. Skedsmo Juni.

Tipulides Zett.

Erioptera Latr.

E. flarescens Lin. fem, og

K lutea Meig. fem. fandtes begge ved Fredrikshald i

August.

E. lineata Meig. fem. Lillestrømmen Juni, Asker 5te

August 1851.

E. dihita Stæg. fem. Staværn Juli, Fredrikshald August.

E. appendiculata Stæg. mas. Skedsmo Juni, Nittedalen

Juli.

26
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Pedicia Latr.

P. rivosa Latr, mas. Ramnæs Præstegjeld Juli.

Limn obi a M ei g.

L. marmorata Meig. mas. Staværn Juli, sjelden.

L. placida Meig. fem. Fredrikshald August.

L. discicollis Meig. var. h mas. Sjelden i Nittedalen

Juli.

L. arctica Zeit. mas. Et enkelt Individ ved Øieren Juni.

L. lineoJa Meig. mas. Staværn Juli, Fredrikshald August.

L. nemoralis Meig. fem^ Asker August.

L. 4 notata Meig. mas. Lundestad ved Fredrikshald

August.

L. modesta Meig. mas et fem. og

L. eliorea Meig. mas, fandt jeg begge ved Fredrikshald i

1862, men ikke iaar.

L. elegans Zett. fem. Enkeltvis ved Sandefjord Juli.

Z. tenuipes Zett. Fredrikshald August.

L. mnrina Zett. mas. Fet Juni.

L. liijalinata Zett. fem. Fredrikshald August.

Cylindrotoma Macq.
C. glahrata Meig. mas. Denne for Skandinaviens Fauna

nye Art blev funden i en Fordybning paa en Bjerg-

væg i Ramnæs Præstegjeld 27de Juli. Den kan diag-

nosticeres paa følgende Maade:

Pallide flava, opaca; antennis flavidis versus apicem

fuscioribus, vertice occipiteqve nigris, thoracis vittis

tribus, raetathorace pectorisqve raaculis nigris, nitidis;

tarsis fuscis; alis sordide hyalinis, immaculatis, nudis,

ano maris supra obscuro, subtus palHdo, piloso. 4V^, dl.

Meig. Dipt. 1. 142. 47. — et 6. 274.

Shiner Fauna Austr. 2. 563.

A Cyl. distinctissima, oui valde afflnis, differtinprimis:

corjjore pallidiore et præcique thoracis vittis macu-

liscjve nitidissimis, nee opacis, et defectu furcæ in

apice areæ discoidahs. Tota pallide flava, glabra.

Antennæ flavæ, versus apicem fusciores, obsolete pi-

losulæ, articuhs oblongo-ovatis, gracihoribus, qvam in
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c. clistinctissima. FroDs macula magna, totiira occiput

occupans, uigra, opaca, in medio per lineam longitu-

dinalem flavam divisa. Proboscis et palpi toti flavi.

Thorax elevatus, dorso vittis tribus approximatis atris,

glabrissimis, media postice, lateralibus antice abbre-

viatis et postice cum macula latiore conjunctis. Pleuræ

puncto minore apud basem halterum et pectus macula

ante coxas intermedias magna, nigris. Metathorax

macula apicali majuscula, nigra, nitida. Abdomen

fuscoluteum, ano maris parte superiore nigro, inferiore

cum partibus interioribus ferrugineis, forcipibus late-

rahbus in apice superiore curvatis, appendicibus fili-

formibus longis, incurvis. Alœ sordide hyaHnæ, nervis

distincte fusco-brunnei; area discoidalis emittit nervös

tres simplicos. Stigma e nervo costale separatum,

parvum, dilute fuscum. Haltères longi, albido-flavi,

clava apice fuscescente. Pedes graciles, flavi, tibia-

rum apice tarsisqve fuscis.

Symplecta M eig.

S. piiïwtipcnnis Meig. fem. Eidsvold og Fet Juni.

Tip ul a Lin.

T. scripta Mcig. was- et fem. Staværn Juli, Fredrikshald

August.

T, nuhecidosa Meig. fem. Asker 5te August 1851,

C. vernalis Meig. mas et fem. Skedsmo Juni, Asker August.

T. fascipennis Meig. mas. Nittedalen og Staværn Juli.

T. lætaMlis Zeit fem. Fredrikshald August.

T. oleraeea Lin. mas. Staværn Juli, Fredrikshald August.

T. marginata Meig, fem. En enkelt Hun i Nittedalen Juli.

T. lateralis Meig. mas. Fredrikshald August.

T. pruinosa Meig. mas. Fet Juli.

Pachyrhina Macq.

P. crocata Lin. mas et fem. Skedsmo Juni.

P. Sannio Stæg. mns. Fredrikshald August.

P. cortiicina Lin. mas et fem. Fet Juni, Fredrikshald og

Asker August.
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P. Histrio Fahr, mas et fem. Lillestrømmen Juni, Nitte-

dalen Juli.

P. Scurra Meig. mas et fem. Overalt.

P. variicornis Schumm. fem. Sjelden i Nittedalen Juli.

Ctenophora Fabr.

C. atrata Lin. fem. Et enkelt Individ i Nittedalen Juli.

C. himaculata Lin. mas. Et eneste Exemplar ved Staværn

Juli.

Ptychoptera Fabr.

P. lacustris Meig. fem. Denne for vor Fauna nye Art

fandtes i Nittedalen 5te Juli.

Dolichopeza Meig.

D. silvicola Meig. mas. Et enkelt Individ i en mørk

Bjergkløft i Nittedalen Juli.

Trichocera Meig.

T. hiemalis Deg. fem. Overalt.

Myeetophilinæ Zett.

Macrocera Panz.

M. fasciata Meig. mas. Sjelden Fredrikshald August.

Schiophila H o ffmg g.

S. ntficoUis Zett. mas. Et i Nittedalen fundet Individ,

som forøvrigt ligner denne Art, har nervus longitudi-

nalis primus apice bifido (non exacte simplice).

Mycethophila Meig.

M. lunata Meig. var. h. Nittedalen Juli.

M. himaculata Fahr. Fredrikshald og Asker August.



Tillægsblad
til

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne.

Bet zoologiske Museum ved det Kongelige Norske InÎTersitet i

Christiania.

I.

Cylinder-Skabe.

Xlvad der især falder i Øinene, naar man sammenligner

vort Museum med Udlandets zoologiske Samlinger, er den

Omhu og Indsigt, der er viist ved dets Ordning og Opstil-

ling, for at gjøre dets Indhold saa tilgjængeligt og saa in-

struktivt som muligt. Et af Museets Opstillingsapparater,

den roterende Cylinder, der her er Gjenstand for Be-

skrivelse, har saaledes endog tildraget sig Fremmedes

Opmærksomhed, og er der i den senere Tid fra flere

Steder i Udlandet bleven forlangt Model og Forklaring

deraf, for at Apparatet ogsaa maatte kunne komme andre

Museer tilgode. Dette foranledigede, at man i 1862

herfra sendte over til London, til en Udstilling af Un-

derviisnings-Apparater, en saadan Model i mindre Maale-

stok, hestaaende deels af en heel Cyhnder med Skabind-

fatning og Espagnoletter, deels af en gjennemskaaret

Søile, der viser dennes Sammensætning og Forholde, og

det tør derfor antages, at denne Beskrivelse, der ganske

slutter sig til den udstillede Model, vil modtages med

Interesse, saameget mere som den, ved at ledsages med
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flere oplysende Tegninger, formeentlig yü sætte Enhver,

der ønsker at benytte denne Indretning i nogen offentlig

eller privat Samling, istand til med Letlied at kunne lade

Apparatet udføre ved Hjælp af en almindelig Snedker.

Fig. 1 er Plan af et Cylinder-Skab, hvori er anbragt

6 à 8 omdreiende Cylindere, hver med 4 Hylder. Skabet

Fio-. 1.

o o

Fi-.
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er paa de 3 Sider omgivet af Raraværk, og er der foran

hver Cylinder anbragt en Glasdør, hvoraf 2 og 2 danne

en Fløidør, der tilsluttes ved en Espagnolette, idet begge

Dore falde sammen uden noget mellemliggende Ramstykke.

Den 4de Side eller Ende vender mod Væggen og er for-

synet med en simpel Bordklædinng, hvilket dog er över-

flödigt, hvor Væggen er passende. De nævnte Døre hol-

des, — som oven bemærket, — sammen ved Espagnoletter,

hvoraf nogle Detailler her ere fremstillede ved Fig. 2.

A A' ere Dørenes Ptamstykker; B den opretstaaende

Jernstang i Espagnoletten; a Slutstykket, der er fæstet

til Stangen B; b Skildtet af Laasen, der er fastsat til

Dørramstykket A'; C er Skabets øverste faste Eamstykke.

Paa øverste Ende af Espagnolettens Stang B er der an-

bragt den bøiede Hage c, der ved Tillukningen af Døren

falder ind i Slutstykket d, som er fæstet til Skabets Top-

stykke C. En Ugnende Indretning findes paa Espagnolet-

tens nederste Ende. — e e e e Støttelagere eller Hængsler

for Espagnoletstangen B, f er Xøglen og i NøglehuUet

svarende til Skjæret i Stykket a.

Fig. 3 fremstiller det Udvendige af en af Skabets

Cylindere. Cylinderen har 4 Hykler, og Tegningen viser,

hvorledes disse ere besatte med Katuralie-Glasse.

Fig. 4. Gjennemsnittet af en Cyhnder med sine Hyl-

der. A er selve Cyhnderen eller Søilen, sammensat af 4

Længder; en Hykle D er anbragt mellem hver af disse

Søilens Længder. Søilestykkerne A have i Midten en fiir-

kantet Kanal B; dette tydeliggjør Fig. 5.

Fig 5 er et Gjennemsnit af Søilen i større Maalestok.

Til denne Kanal i Søilen passer nøiagtig den fiirkantede

Top C, der fastgjøres i den ene Ende af hvert Søilestykke

og indbringes med sin halve Længde i det nedenfor væ-
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Fig. 3. Fig. 4.

rende Søilestykke ; dette tydeliggjøres ved Fig. 6, som er

et Længdegjeniiemsnit af et af Søilens Dele. I ovenstaa-

ende Fig. 4 er F selve Skabets Bundflade, og har under

Cylinderens F'odtap et Forstærkningsstykke E; G er Cy-

linderens Fod-Tapskive og Fodtap, begge Dele af Jern

(Støbegods).

Fig. 7 er Fodtappen i større Maalestok og bestaar

af Tapskiven b, med iidhulet Riim i Bunden, hvori lægges
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Flg. 5. Fig. 6.

Fig. 7. Fig. 8.

Kuglen a (en almindelig Kartætsche-Kugle af % Tommes

Diameter) og ovenpaa Kuglen sættes Focltappen c. Mei-

lern Kuglen og Focltappen lægges dog gjerne en liden Vs

Tomme tyk Jern- eller Kobberskive o, for at hindre Fric-

tionen og for at forebygge for megen Slidning.

Fig. 8 fremstiller i større Maalestok Søilens Toptap

med Styreskive, begge af Jernstøbegods. Ved f er Styre-

skiven fæstet til Skabets Tag; g er Søilens Toptap.

Det bemærkes forøvrigt, at Afstanden mellem Cylin-

derens øverste Ende og Styreskiven maa være saa stor,

at man ved at hæve Cylinderen kan løfte hele Sammen-
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sætningen iid af Fodsporet;
følgelig maa Toptappen have
en dertil svarende Længde.
Ved Indsætningen af Cylin-

deren skydes den overflødige

Længde af Toptappen e op
igjen]]em Styreskiven f. Fig.

8, som derfor bar den an-

givne Form med en skråa
til Siderne opad gaaende
Indlmling. Det Hul, der i

Toptappen Fig. 8 er anbragt
under Bogstavet e, er be-

stemt til, ved deri at ind-

sætte en Jernstok, at hæve
eller sænke Cylinderen, ved
at forlænge eller forkorte

Tappen; dens i C^dinderen

befæstede Ende er derfor

forsynet med Skrue. Det
har nemlig hændet, at Gul-

vet, hvorpaa Cybnder-Skabet
staar, er sunket indtil 1

—

IV2 Tomme under den store

Vægt, der var opstillet paa
Cylinderens Hykler.

Fig. 9 fremstiller Plan

af en Hylde i større Maale-

stok. Den har etfiirkantet

Hul i Midten, der passer

nøiagtigt til Søilestykkets

foran beskrevne Forbindel-

sestap og dertil svarende

Kanal, bgesom en smal List

omgiver den ydre Peripheri,

for at hindre Glassene fra

at glide ud.

Fig. 10 er Cylinderen

med sine Hyldor uden Be-

sætning af Naturalie-Glasse.

Til Slutning bemærkes,

at det følger af sig selv, at

Søilon knn indebolde flore

eller færre Hykler efter

Glassenes Størrelse, naar
Fig. 10.
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blot det fremstillecle Princip for Konstruktionen bibeholdes,

hvortil navnlig hører, at Hyldens Diameter er 3 Gange
større end Søilens, hvilket ogsaa er antydet i Tegningen
Fig. 9 D.
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Hylde af een Alens Længde, naar alle de opstillede Præ-
parater skulle være synlige. Forholdsviis kan der ogsaa

rummes flere end det angivne Antal af 120 Stykker Glasse,

jo mindre disse Glasse ere, dog aldrig over 3 Gange saa-

mange eller 360 Stykker Glasse, forsaavidt samtlige Præ-
parater skulle være lige tilgjængelige for Øie som for

Haand. Skal Cylinderen derimod tillige tjene som Opbe-
varingsplads, kunne Glassene opstilles i flere Rækker, det

ene Glas indenfor det andet, og derved vil Antallet kunne
forøges indtil det Dobbelte, altsaa endog til et' Antal af

720 Glasse, hvis disse Glasse alle ere afmindste Størrelse.

Ligeledes gaar det an at anbringe Glasse af halv Høide,

det ene placeret ovenpaa det andet. Vægten, som paa
denne Maade kan bæres af een Cylinder, er saaledes i

vort Museum 2V4 Skippund, en Tyngde, som neppe vilde

kunne bæres af nogen ret Hylde, uden at den maatte gives

meget grove Dimensioner og stærke Underliggere; Hyl-

derne i vore Cylindere ere kun fra 1 til 2 Tommer tykke,

dog, som Tegningen udviser, sammenføiede af lige tykke,

i modsat Retning liggende Træskiver, hvilket hindrer Træ-
værket fra at kaste sig. Hykler af enkelt Tykkelse (1

Tomme) sammenføies for Besparelsens Skyld ikke altid

af 2de Skiver, men gives istedet derfor 2de Labanker,

lagte i modsat Retning af Træet i Skiverne.

Den, hvem man fornemmelig skylder den fortrinlige

Ordning af vort zoologiske Museum, er Professor Esmark,
som tiUige er Opfinderen af de ovenfor fremstillede Cy-

linderskabe. Han har siden sin tidligste Ungdom beskjæf=

tiget sig med Zoologiens Studium og selv præpareret og

opstillet en større privat Samhng, der senere blev indlem-

met i Universitetets zoologiske Museum, da han i Aaret

1847 fra først af som Konservator traadte ind i Museets

Bestyrelse; det er saaledes Frugten af en mangeaarig
Erfaring, som har givet vort Museums Opstilhng og Ord-

ning sin store Fuldkommenhed.






