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FORORD.

D.'et arbeide, som herved fremlægges, er i sin helhet utibrt paa Det

Anatomiske Institut i Kristiania væsentlig paa grundlag av det materiale, som

her er stillet til min disposition. Under hele arbeidsperioden har institutets

best\Ter, prof. dr. med. Kr. Schreiner med den storste imotekommenhet stillet

den sterkt optagne plads til min raadighet og har git mig tillatelse til uten

indskrænkning at benvtte mig av alle institutets hjælpemidler. Personlig har

professoren stottet mig med raad og værdifulde vink ved enhver anledning.

Jeg ber ham herved motta min oprigtigste tak.

Ogsaa til institutets prosektor i histologi, dr. med. O. Bkrner staar jeg

i stor taknemmelighetsgjæld. De tekniske vanskeligheter baade med hensj'n til

præparatenes indstopning og skjæring har ved disse undersokelser ikke været

smaa og vilde sikkerlig ha forsinket arbeidet, hvis ikke dr. Berner hadde stillet

sin store tekniske erfaring til min hjælp. De talrike mikrofotografier skyldes

ogsaa hans elskværdige hjælpsomhet.

Det Path.-anatom. Institut har overlatt mig en del præparater fra rets-

medicinske obduktioner. Til institutets bestyrer, professor dr. med. Fr. H.arbitz,

maa jeg herved faa lov til at uttale min tak.

Forfa tieren.
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HISTORISK INDLEDNING.

D<'en laterale næsevæg hos mennesket frembyr et meget karakteristisk

billede, som vistnok kan være underkastet individuelle eiendommeligheter,

men som i sine grove træk altid er det samme. Nedenstaaende fotografi

av næsevæggen hos et fem aar gammelt barn (fig. i) viser de morfologiske

forhold, saadan som de i sin almindelighet arter sig i den alder.

Fisf. I.

i

i

Vor opmerksomhet vil her forst og fremst fæste sig ved de fire sagit-

talt stillede, muslingeformede fremspring, hvis relief avtegner sig mot den

mørkere bakgrund. Av disse fremspring, de saakaldte conchae nasales,

strækker det nederste, concha nasalis itifcrior, sig gjennem næsekaviteten

i hele dens længde. Den ovenfor liggende næsemusling, concha nasalis

media, naar ikke saa langt forover som concha nasal, inf , og de to øverste

muslingedannelser, concha nasalis superior og suprema, som opad er for-

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 1
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bundet med concha nasal, med., er alene indskrænket til næsehulens bakre

halvdel. De fire næsemuslinger deler den laterale del av næsekaviteten i

et tilsvarende antal furer, meaiiis nasi inferior, mcdins, superior og

supremus. Av disse er meatus nasi med. mellem concha nasal. inf. og

med. den bredeste. Furen fortsætter sig forover i den jevne, konkave

flate, som danner den forreste del av den laterale næsevæg.

De nasale conchaes karakteristiske bygning og anordning maatte

naturlig tidlig vække anatomernes interesse. Vi finder da ogsaa, at disse

næsens »svampede ben«, dens »ossa turbinata sive spongiosa«, allerede

omtales i anatomiske lærebøker fra det 17de og 18de aarhundrede. Deres

antal angives til to. Sandsynligvis har det ene av disse svart til concha

nasal. inf. eller concha inf. og det andet til den nederste ethmoidalmusling,

concha nasal. med. eller concha med.

De fleste av disse gamle beskrivelser er meget ufuldstændige og litet

orienterende. Den første mere indgaaende fremstilling av den laterale

næsevægs anatomi skyldes de to italienske anatomer Morgagni og San-

TORiNi fra den sidste halvdel av det i8de aarhundrede. Begge har efter-

latt sig karakteristiske beskrivelser med tegninger av de ethmoidale mus-

linger. Morgagni har kun omtalt to ethmoidale muslingeben, hvorav det

øverste, »os turbinatum supremum s. minimum«, senere efter Morgagni

er blit betegnet som concha Morgagniana. Santorini har avtegnet en

ethmoidalflate med tre muslinger. Girardi, utgiveren av Santorini's

»Septemdecim Tabulae,« betegner den øverste av de to ethmoidalmuslinger

som »quartum os minimum omnium turbinatum Santorini«. Girardi har

øiensynlig antat, at concha Santorini har trængt concha Morgagniana ned-

over, saa dette muslingeben efter rækkefølgen burde betegnes som den

midtre ethmoidalmusling. Paa grund av denne feilagtige opfatning hos

Girardi har den antagelse gjort sig gjældende, at det er Morgagni, som

først har paavist concha ethm. med. (Zuckerkandl). Det faktiske forhold

er imidlertid, at Morgagni og Santorini har beskrevet samme muslinge-

dannelse kun med den forskjel, at denne concha hos den førstnævnte for-

fatter var den øverste av to og hos den anden den øverste av tre

ethmoidalmuslinger ^.

Efter Morgagni og Santorini beskjæftiget anatomerne sig ikke syn-

derlig med studiet av ethmoidalbenets furer og conchae, men indskrænket

sig til at anvende de gamle betegnelser, concha (nasalis) media, superior

og suprema og meatus (nasi) médius, superior og supremus. Under sin

1 De her anførte historiske oplysninger er hentet fra Zuckerkandl's »Die Siebbein-

muscheln des Menschen" (92J.
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omtale av næsevæggens anatomi er forfatterne imidlertid ikke altid i over-

ensstemmelse med hverandre. En del beskriver kun to conchae ethm.es,

concha med. og sup., uten at antyde forekomsten ogsaa av et tredje

muslingeben. Andre anatomer fremhæver, at der paa næsevæggens

ethmoidale avsnit av og til kan sees tre muslingedannelser, concha med.,

sup. og supr. I saadanne tilfælde betegnes ofte den øverste som concha

Santoriniana og den nedenfor liggende som concha Morgagniana, idet

forfatterne som regel gaar ut fra, at den øverste maa opfattes som en ny

ovenfor concha sup. opstaat fold i ethmoidalvæggen.

Vort nuværende kjendskap til den laterale næsevægs anatomi skyldes

hovedsagelig undersøkeiser fra de sidste par decennier. En gjennem-

gaaelse av fagliteraturen viser, at de fleste av de arbeider, som omhandler

næsevæggens anatomiske utvikling, refererer sig til lugteorganets primære

anlæg og næsekavitetens morfologi i den første del av foetallivet (His

1901, KÖLI.1KER 1879, V. MiHALCovics 1896, Legal 1883), mens næsevæggens

utvikling under den sene embryonalperiode og den første del av det ekstra-

uterine liv har været forholdsvis mindre paaagtet.

Lugteorganets primære anlæg optrær i den sidste del av 3dje embryonal-

uke. Det præsenterer sig som to lateralt liggende, epitheliale fort3'kkelser

paa forhodet. I midten av disse epithelfortykkelser, »areae nasales«,

viser sig senere et indsøkk, idet mesenchyme! paa grund av særlig sterk

proliferation i omkredsen snart omgir dem med volder, lugtevolder. Herved

omdannes »areae nasales« til tilsvarende »fossae olfactoriae«. Den medialt

liggende del av lugtevoldene, som utvikler sig til det mediale næse-

fremspring, vokser fra forst av hurtigst, saa næseaapningen som følge

herav kommer til at vende utad. Snart tiltar imidlertid ogsaa den laterale

del av lugtevolden mere og mere i vekst, saaledes at der dannes et lateralt

næsefremspring. Herved tvinges lugtegruben fremover i frontal og ventral

retning, samtidig som den forandrer form og gaar over i en blindsæk.

Epithelet i den bakre del av blindsækken beholder til en begyndelse sin

forbindelse med epithelet i mundhulens tak, mens mesenchyme! længere

fortil vokser ind mellem de to epithellag. Under den videre vekst vil

epithelplaten i blindsækkens bakerste parti strækkes, saa den tilsidst kun

sees som en tynd membran, membr. bucconasalis (Hochstetter 1892),

som brister i 6te embryonaluke under dannelse av den primære choane.

Den del av gulvet i lugtegruberne, som blir tilbake, og som er fremkommet

gjennem sammenvoksning av de to næsefremspring indbyrdes og sammen-

voksningen mellem disse og overkjævefremspringet, danner den primære

gane, som imidlertid er ganske kort og kun opbygger en liten del av den

definitive gane (dens forreste parti). Den største del av den definitive
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gane dannes av de sekundære ganefremspring, som i midten av 2den em-

bryonalmaaned optraer paa indsiden av overkjævefremspringet. I beg3^ndelsen

av 3dje embryonalmaaned skyter disse fremspring sig indover mot midtlinjen.

De forenes her med hverandre indbyrdes og med næseskillevæggen (pande-

næsefremspringet). Herved fremkommer den definitive næsehule, som

bestaar av den primære næsehule og en stor del av den primære mundhule.

Næsevæggens furer og conchae anlægges tidlig i foetallivet. Allerede

i 5te og 6te uke trænger næsehulens epithel sig ind i det underliggende

mesenchym og danner dype furer. Herigjennem deles sidevæggen i felter,

»stehen gebliebene Teile der Nasenwandung« (Schönemann 190O1 som

repræsenterer de vordende næsemuslinger. Av disse kan concha inf.

(maxilloturbinale) allerede paavises inden gjennembruddet av den primære

choane. Ethmoidalmuslingene, concha med. og sup., viser sig litt senere

i slutten av 6te uke. Agger nasi dannes derimot forst i det sene embr3'onal-

stadium. Av næsemuslingene anlægges ifølge Peter (1902) og Glas (1904)

concha inf. og proc. uncinat. (maxilloturbinale og nasoturbinale) i den laterale

næsevæg. Ethmoturbinalerne, »conchae mediales«, anlægges derimot medialt,

men forskyves i et tidlig utviklingsstadium først over til næsehulens tak og

derfra til den laterale næsevæg, hvor alle muslingedannelser tilsidst lokaliseres.

Den ethmoidale næsevæg bestaar i den første embryonalperiode kun

av to conchae. Den nedre repræsenterer den senere concha med. Den

ovenfor liggende muslingedannelse er av Zuckerkandl (1892) betegnet

som den »primære øvre næsemusling«, og furen mellem dem som »fissura

ethmoidalis«. Dette forhold, at ethmoidalavsnittet kun bestaar av en fure

og to muslinger, er det enkleste. Under det senere embrN'onalstadium og

i de første leveaar kan imidlertid næsevæggens anatomiske opbygning arte

sig adskillig mere komplicert. Det er særlig Zuckerkandl og Killian,

som i høi grad har øket vort kjendskap til den videre utvikling av

ethmoidalavsnittets furer og muslingedannelser. Zuckerkandl, som har

omtalt disse forhold i flere av sine arbeider, har bl. a. undersøkt 165 næse-

halvdeler, hvorav de 68 skrev sig fra embryoner og de 97 fra nyfødte og

ældre barn. Hos 16 av embryonerne (længde 27— 74 mm.) fand Zucker-

kandl ethmoidalavsnittet avdelt i to muslinger. Hos de fleste fostre,

86%, fra 4de til 8de maaned, optraadte imidlertid paa den primære øvre

concha, parallelt med benets nedre rand, en ny fure. Muslingebenet deles

herved i to avsnit, hvorav det øverste og relativt brede parti blir den

definitive øvre ethmoidalmusling, og det nederste, småle parti den midtre

ethmoidalmusling. Paa ethmoidalbenets flate kunde altsaa i de fleste tilfælde

ialfald hos ældre embryoner paavises tre muslinger, som av Zuckerkandl

er kaldt »concha ethmoidalis inferior, media og superior«, adskilt fra hver-
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andre av to furer, »fissura ethmoidalis inferior og superior«. Fig. 2 viser

disse forhold.

Fig. 2.

(Efter ZUCKERKANDL.)

concha ethm. med.

fiss. ethm. sup.

fiss. ethm. inf..

concha ethm. int

concha ethm. sup.

Av de tre conchae ethmoidales er den midtre ethmoidal m usling

underkastet store variationer. Efter Zuckerkandl's opfatning er dette

muslingeben i sit første anlæg altid synlig paa ethmoidalavsnittets overflate,

men trænges ikke sjelden under den senere utvikling tilbake mellem de

to nabomuslinger. Denne »indsynkning« av det midtre muslingeben skulde

da finde sted enten derved, at muslingen under veksten blev distancert

av de andre conchae, eller ved at benet som helhet stanset i sin utvikling.

Concha ethm. med. kan skjules helt eller delvis. I første tilfælde dækkes

den fuldstændig av den ovenfor liggende concha ethm. sup. (fig. 3 og 4).

(Efter ZUCKERKANDL.)

fiss. ethm. inf.

concha ethm. med.

\ fiss. ethm. sup.

\ concha ethm. sup.

concha ethm. inf.
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Fig. 4.

(Efter ZUCKERKANDL.)

concha ethm. med.

\ concha ethm. sup.

fiss. ethm. inf. og sup... ,

concha ethm. inf.

fiss. ethm. supr.

concha ethm. siipr.

Paa fig. 3 sees tre ethmoidalmuslinger og to furer. Paa fig. 4, samme

præparat i skraa stilling, viser sig i dybden av fiss. ethm. inf. et ribbe-

formet fremspring, concha ethm. med. Som følge av dette fund maa de

betegnelser paa muslinger og furer, som er anvendt paa fig. 3, forandres.

For muslingenes vedkommende bør concha ethm. med. rettes til concha ethm.

sup. og concha ethm. sup. til concha ethm. »suprema«. For næsefurernes

vedkommende bør fiss. ethm. sup. rettelig benævnes fiss. ethm. »suprema«.

Paa de præparater, hvor den midtre ethmoidalmusling skjuler sig i dybden

av fiss. ethm. inf., er ogsaa fiss. ethm. sup. forsvundet, saa vi paa fig. 3

f. eks. kun faar to furer paa ethmoidalavsnittets mediale flate.

Som allerede antydet, kan den midtre ethmoidalmusling kun være

delvis skjult (fig. 5).

Fig. 5.

(Efter ZuCKERKANDL.)

concha ethm. sup.

fiss.- ethm. inf.

concha ethm. inf.

fiss. ethm. sup.

\ coneha ethm. med.



1914- No. I. DEN LATERALE NÆSEVÆGS ETHMOIDALAVSNIT. 7

Den forreste del av benet blir da dækket av concha ethm. sup., mens

dets bakerste parti blir liggende frit og trænger sig helt frem til medial-

væggen.

Hos de 68 undersøkte embryoner fandt Zuckerkandl i 86 °'o tre

ethmoidalmuslinger. 3- delingen repræsenterer derfor det almindelige

forhold. Hos 22^0 ^^' disse var concha ethm. med. delvis skjult, men

kunde dog paavises i fiss. ethm. inf. Hos 14 '^

o av det samlede antal

præparater var det midtre muslingeben overhodet ikke utviklet, saa

ethmoidalavsnittet kun viste to conchae. Foruten de to omtalte dannelses-

modi med to resp. tre conchae ethm.es har Zuckerkandl i enkelte sjeldne

tilfælde fundet, at der paa den mediale tlate av concha ethm. sup. kunde

optræ en 3dje ethmoidalfure, fiss. ethm. supr., som delte denne concha i to

mindre muslingefelter. Ethmoidalavsnittet præsenterer i slike tiltælde ikke

mindre end fire conchae, Zuckerkandl's concha ethm. inf., med., sup.

og supr. (fig. 6),

fiss. ethm. inf.

concha ethm. inf

Fig. 6.

(Efter ZUCKERKANDL.)

concha ethm. med.
fiss. ethm. sup.

\ ', concha ethm. sup.

;
fiss. ethm. supr.

_ , concha ethm. supr.
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Et resumé av Zuckerkandl's undersøkeiser viser følgende muslinge-

kombinationer:

I. To muslinger, concha ethm. inf. og sup., og e n fure, fiss. ethm. inf.

Paa disse præparater begrænses den nedre ethmoidalmusling, concha

ethm. inf., nedad av den midtre næsegang, meat, med., og opad av

fiss. ethm. inf., mens den øvre ethmoidalmusling, concha ethm. sup.,

begrænses nedad av fiss. ethm. inf. og opad av lam. cribr. Det

midtre ethmoidalben og den midtre ethmoidalfure er under saadanne

forhold skjult eller kan i det hele tat ikke paavises.

II. Tre muslinger, som enten repræsenteres av concha ethm. inf,

med. og sup., adskilte ved fiss. ethm. inf. og sup., eller av concha

ethm. inf, sup. og supr., adskilte fra hverandre ved fiss. ethm. inf

og supr. Paa præparater med tre muslinger vil det, som Zuckerkandl

fremhæver, kunne være vanskelig at avgjøre, om de øverste muslinge-

ben skal opfattes som concha ethm. med. og sup. eller som concha

ethm. sup. og supr. (kfr. fig. 3 og 4). Kan den rudimentære midtre

ethmoidalmusling i disse tilfælde paavises, er saken klar; i motsat fald

mener Zuckerkandl, at de to øverste muslinger som regel bør op-

fattes som concha ethm. med. og sup. og kun i de sjeldneste tilfælde

som concha ethm. sup. og supr.

Paa de fleste præparater blir altsaa forholdet følgende:

Den nedre ethmoidalmusling, concha ethm. inf , begrænses likesom

under alternativ I nedad av den midtre næsegang, meat, med., og

opad av fiss. ethm. inf Den midtre ethmoidalmusling, concha ethm.

med., begrænses nedad av fiss. ethm. inf og opad av fiss. ethm. sup.

Den øvre ethmoidalmusling begrænses nedad av fiss. ethm. sup. og

opad av lam. cribr. Naar Zuckerkandl i sin »Anatomie der Nasen-

höhle« (1893) ""'^^ tilstedeværelsen av tre ethmoidalmuslinger uten

reservation betegner de to ethmoidalfurer som fiss. ethm. inf og sup.,

er han ikke helt i overensstemmelse med sine tidligere uttalelser i

»Die Siebbeinmuscheln des Menschen« (1892). Han fremhæver her,

at den øverste av de to furer enten kan være den midtre ethmoidal-

fure, som svarer til den fure, han i sin »Anatomie der Nasenhöhle«

betegner som fiss. ethm. sup., eller den øvre ethmoidalfure, som i

samme arbèide benævnes fiss. ethm. supr.

III. Fire muslinger, concha ethm. inf., med., sup. og supr., og tre

furer, fiss. ethm. inf, sup. og supr. Grænserne for de to nederste

ethmoidalmuslinger, concha ethm. inf og med., blir de samme som

omtalt under alternativ II. Grænsen opad for den øvre ethmoidal-

musling, concha ethm. sup., dannes ikke længere av lam. cribr., men
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av fiss. ethm. supr., og den øverste ethmoidalmusling, concha ethm.

supr., begrænses nedad av fiss. ethm. supr. og opad av lam. cribr.

Hos de 97 næsehalvdeler av barn, som tbrf. har undersokt, finder

han, at omtrent de samme forhold gjør sig gjældende som hos de

ældre embryoner. Concha ethm. med. er hyppigere dækket av concha

ethm. sup. end hos embryoet, men muslingebenet kan som regel paa-

vises (ca. 90 ^ 0).

Zl'ckerkandl's nomenklatur kan ikke siges at være helt tilfi"eds-

stillende. For det forste avviker den altfor meget fra de gamle ind-

arbeidede og anerkjendte betegnelser: »den midtre, ovre og øverste næse-

gang«, Zuckerkandl's »midtre ethmoidalgang«, meat. ethm. med., vil let

kunne lede til forvekslinger med den »midtre næsegang«, en benævnelse,

som aldrig vil kunne forandres. Heller ikke vil »fiss. ethm. inf « godt kunne

erstatte den forlængst hævdvundne betegnelse »ovre næsegang«. For at

undgaa disse vanskeligheter har forf. foreslaat at beholde det gamle navn

meatus médius om den næsegang, som adskiller concha inf. og concha

med., og betegne ethmoidalfurerne som øvre næseganger. Vi skulde altsaa

taa en øvre næsegang. I, II osv. efter rækkefølgen ; en ordning, som neppe

vilde ha egnet sig til almindelig benyttelse. Zuckerkandl's benævnelser

er ikke engang konsekvent gjennemfort af forf. selv. Av den netop

omtalte inddeling av ethmoidalavsnittets conchae og sulci vil det fremgaa,

at den øverste ethmoidalmusling nedad begrænses av fiss. ethm. supr. og

opad av lam. cribr. I sin »Anatomie der Nasenhöhle« (1893) omtaler

Zuckerkandl imidlertid den »4de eller øverste« næsemusling som en smal

ribbe, »som skyter sig ind mellem den midtre og den ovre concha

ethmoidalis«. Hvad forfatteren mener med den »øverste« ethmoidal-

musling, synes efter dette ikke helt klart. Efter beskrivelsen skulde den

»4de eller øverste^; ethmoidalmusling nedad begrænses av fiss. ethm. sup.

og opad av fiss. ethm. supr., mens den ovenfor liggende concha, som dog

efter rækkefølgen blir den øverste, nedad begrænses av fiss. ethm.

supr. og opad av lam. cribr.

Ogsaa for næsefurernes vedkommende er Zuckerkandl's nomenklatur

mindre klar derigjennem, at forfatteren i sit arbeide: »Die Siebbeinmuscheln

des Menschen« (1892) betegner de tre ethmoidalfurer som fiss. ethm. inf.,

»led. og Slip., mens han i sit senere arbeide: »Anatomie der Nasenhöhle«

(1893) Uten nærmere redegjørelse forandrer de omtalte furers navn til

fiss. ethm. inf., sup. og supr. At forvekslinger derigjennem let vil kunne

opstaa, er indlysende. I denne fremstilling er benyttet forfatterens sidste

nomenklatur, som ogsaa er anvendt av Killl\n. Efter denne benævnes
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altsaa furerne fiss. ethm. inf., sup. og supr. Hvålken bet3'dning Zucker-

kandl's undersøkeiser forøvrig bør tillægges, skal senere omtales.

Foruten Zuckerkandl har Gustav Killian gjennem sit bekjendte

arbeide: »Zur Anatomie der Nase menschlicher Embryonen« (1895) ^

væsentlig grad øket vort kjendskap til den laterale næsevægs anatomi.

Killian, hvis undersøkeiser er basert paa et overmaade stort materiale

{472 næsehalvdeler fra embryonalperioden), kommer i flere retninger til et

fra Zuckerkandl avvikende resultat. Mens denne forfatter kun har fundet

fire furer paa ethmoidalavsnittets mediale flate, har Killian paa et enkelt

præparat endog kunnet paavise seks furer og hævder, at 6-delingen

av ethmoidalfeltet hos mennesket er den oprindelige, saadan

som nedenstaaende schema viser.

Fig. 7.

(Efter Killian.)

Si—6 = hovedfurer.

Cl—6 = hovedmuslinger.

Furerne betegnes av Killian »hovedfurer«. De danner under sit

forløp en knæformet bøining, hvorigjennem de deles i en øvre og en

nedre gren, en »raiiitts ascendens« og en »rainits desceudens«.

Furernes øvre grener, som oprindelig har trængt sig helt opover

mot lam. cribr., svarer til de svakt markerede sulci, som efter Schwalbe

(1882) antyder ethmoidalmuslingenes grænse. Som regel er imidlertid ram.

asc.es mere eller mindre obliterert. Efter forfatterens opfatning skyldes

dette en tillukning, som har begyndt i nærheten av lam. cribr., og

som herfra fylogenetisk har skredet videre nedover mot furernes knær.

Furerne er altsaa ontogenetisk ikke anlagt i deres oprindelige længde,

men er trængt tilbake i sin utvikling. Denne tillukning av ram. asc.es er
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for de tre øverste hovedfurers vedkommende solid, saa deres øvre grener

er helt forsvundet, mens den for den iste, 2den og 3d je hovedfures ved-

kommende er overfladisk. Ram. ase. av de tre sidstnævnte furer danner

som folge herav en sækformet utvidning, en »recessus ascendens«.

De synlige ethmoidalfurer eller næsegangene dannes av hovedfurernes

nedre grener, som er relativt vel utviklet og strækker sig helt bakover

mot kilbensvinkelen. Av furernes ram. desc.es trænger ram. desc. av

iste, 2den og sdje hovedfure sig helt frem til næsekavitetens laterale ben-

væg. Den 4de hovedfures ram. desc. naar en dybde av i— 2 mm., den

5te og 6te hovedfures ram. desc. er derimot helt overfladisk.

KiLLiAN omtaler ogsaa de accessoriske sulci, som ret hyppig optrær

paa concha med., og som av Schwalbe (1882) og Zuckerk.'Wdl (1887)

er blit betragtet som hovedfurer. De nævnte to forfattere har derfor op-

fattet concha med. som fremkommet gjennem sammensmeltning av to

muslingeben, en teori, som forøvrig Zlxkerkandl senere har opgit (1893).

Hovedfurerne inddeler den mediale ethmoidalvæg i seks felter eller

»hovedmuslinger« (Seydl, 1891), som er beliggende foran og nedenfor

de tilsvarende sulci. Likesom hovedfurerne deles ogsaa hovedmuslingene i

en øvre og en nedre del, en -»crus asccndciis<^ og ^cnis descendens<^, hver

med sin lam. basil, og recurv. Hovedmuslingenes øvre deler er som

regel sammensmeltet med hverandre, eller deres grænser er ialfald kun

saavidt antydet. De vordende næsemuslinger repræsenteres næsten ute-

lukkende av de oprindelige hovedmuslingers cnir. desc.ia. Av disse svarer

proc. uncinat. til den iste hovedmuslings crus desc, concha med. til den

2den hovedmuslings crus desc. og concha sup. til den 3dje hovedmuslings

crus desc. Enkelte hovedmuslinger viser sterk tilbøielighet til reduktion.

Dette er specielt tilfældet med den 3dje og den iste. Den 3d je hoved-

musling sees av og til kun som en smal list uten bestemt grænse mellem

den basale og den indrullede lamelle. Den iste hov ed m usling re-

præsenteres hos mennesket av agger nasi, som svarer til den iste hoved-

muslings crus ase, og av proc. uncinat., den iste hovedmuslings crus desc.

Spalten mellem proc. uncinat. og concha med., meat, med., blir da at

betragte som iste hovedfure; fiss. ethm. inf (Zlxkerkandl) som den 2den

hovedfure osv.

Av hovedfurerne er særlig den iste rikt forgrenet. Dens forreste

parti trænger sig som en ram. resp. recess, ase. opover mot lam. cribr.

I recessens laterale væg har Killiax paavist tre smaa furer, »sulci fron-

tales«, som avdeler det øverste parti av recessens væg i tre felter, »conchae

frontales«. Fra frontalfurerne utvikles saavel de forreste ethmoidalceller,

»frontalcellerne«, som den senere frontalhule. Recessen kaldes derfor
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av forfatteren »recessus frontalis«. Furens mm. desc, som svarer til den

synlige del av meat, med., trænger sig ind mellem den iste hovedmuslings

crus desc, proc. uncinat. og den 2den hovedmuslings crus desc, concha

med. Den deles av bulla ethmoidalis i to grener, en ovre, »recessus

superior«, og en nedre, »recessus inferior« (tig. 8).

Fig. 8.

(Efter KiLLiAN.)

^',Cim,.i' 5, ri.

S\ rs = iste hovedfures recess, sup.

Si rd = iste ho%'edfures ram. desc.

dca = crus ase. II, concha med.

Cl cd = crus desc. I, proc. uncinat.

C. i = concha inf.

Cini\ s = concha intermed. pr. sup.

Ciin\ tti = concha intermed. pr. med.

Cimi i = concha intermed. pr. inf.

5i ri = iste hovedfures recess, inf.

Recess, sup., som medialt begrænses av den 2den hovedmusling og
lateralt av øverste bimusling, skyter sig opad og utad helt hen til orbita-

væggen. Fra recessen utvikles en midtre ethmoidalcelle, en »cellula
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superior«. Recess, inf. trænger sig som infundibularspalte ned mellem

crus desc. I, proc. uncinat. og de to nedre bimuslinger. Fra denne recess

dannes den senere overkjævehule. I den overste del av recess, inf. sees

ikke sjelden sammenvoksninger mellem den laterale og mediale væg i

recessen. Nedenfor disse synerchier utvikles cellulære utbugtninger.

Foruten hovedmuslingene har Killian ogsaa i de dypere liggende

deler av iste og 2den hovedfure fundet conchalignende dannelser, »bi-

muslinger« (Seydl, 1891) eller !>conchac intcrmediae<^. Av disse har han

paavist tre i iste og en i 2den hovedfure. De tre bimuslinger i iste hoved-

fure springer alle frem fra den laterale næsevæg. Den øverste, »concha

intermedia prima superior«, er den største og kan endog følges til den

bakerste del av den 2den hovedmuslings crus desc. De nedenfor liggende

bismuslinger, »concha intermedia prima media« og »inferior«, danner lateral-

væggen i recess, inf. Bimuslingene adskilles ved to furer, »sulcus inter-

medins superior« og »inferior«. De to øverste bimuslinger opbygger efter

Killian bulla ethmoidalis.

Den 2den hovedfure forgrener sig i det store og hele tat paa

samme maate som den iste. Fra dens recess, ase. dannes en cell, ase,

en bakre ethmoidalcelle. Furens nedre gren deles av bimuslingen, »concha

intermedia secunda«, i to grener, recess, sup. og inf., som begge oprin-

delig har trængt sig frem til orbitavæggen. Fra recess, inf. umiddelbart baken-

for dens overgang til recess, ase. utgaar en »cellula inferior«. Recess, sup.

utvikles til en »cellula superior«. Recessen er forøvrig for en stor del

obliterert gjennem sammenvoksninger mellem den 3dje hovedmuslings

crus desc, og bimuslingen. Concha intermed. sec. springer frem fra lateral-

væggen som en valkformet dannelse, som fra den nedre del av den 2den

hovedfures recess, ase. strækker sig bakover parallel med den 2den og

3dje hovedmuslings crus. desc. Bimuslingen er allerede paavist av Seydl

(1891) og av ham beskrevet som et lavt, ribbeformet fremspring, som

staar frem fra den laterale næsevæg mellem den midtre og øvre næse-

musling; altsaa paa det sted, hvor halvapernes 2den bimusling er belig-

gende.

Fra den ßdje hovedfure utvikles i almindelighet ethmoidalcellen

direkte efter overfladisk tillukning. Den cellulære utvidning, som herved

fremkommer, »den øverste næsegangs celle«, dannes ikke alene av recess.

desc, men ogsaa av recess, ase. ved sekundær utvidning. De dypere

liggende deler av den 4de, 5te og 6te hovedfure forsvinder fuld-

stændig. Fra disse furer utgaar derfor ingen celler.

En undersøkelse av næsemuslingenes opbygning fra de senere

embryonalstadier, fra 4de og 7de maaned, viser, at muslingens brusk- resp.
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benskelet kan deles i to avsnit. Det lateralt liggende, som utspringer fra

sidelamellen og fra lam. cribr., har Seydl (1891) betegnet som »basal-

lamelle«, »lamina basilaris«, og den medialt liggende, nedadbøiede eller

nedrullede del som »lamina recurvata«. Efter Killian er alle hoved-

muslinger undtagen den iste hovedmuslings crus ase. b3^gget paa denne

maate som lamelleformede dannelser. Forf mangler vistnok bevis for den

5te hovedmuslings vedkommende; men sandsynligheten taler for, at ogsaa

den er dannet efter samme princip. Muslingelamellerne avtar i størrelse

forfra— bakover, er beliggende den ene ovenfor den anden og dækker hver-

andre takstensformig. De staar frem fra sidelamellen i skraa stilling, saa-

ledes at deres forreste parti ligger høiest. Bimuslingene er bygget paa

samme maate som hovedmuslingene, men er mindre. Deres lameller er

parallelt løpende med de nærmest liggende hovedmuslinger.

Killian henleder opmerksomheten paa enkelte »smaa uregelmæssig-

heter« i basallamellens opbygning. Det viser sig nemlig, at der fra hoved-

lamellerne utgaar tverga aende benribber. Fra den 2den hovedmuslings

basallamelle strækker sig saaledes tverlameller bakover til den 2den hoved-

fures recess, ase. og desc. (recess, inf.) og forover til den iste hovedfures

recess, sup. Ogsaa fra den 3dje hovedmuslings basallamelle utgaar en

tverlamelle forover mot den 2den hovedfures recess, ase. I den forreste

del av iste hovedfures recess, inf. sees likeledes »leisten förmige

Fortsätze«, som forbinder proc. uncinat. og lateralvæggen i iste hoved-

fure. Forf. tillægger disse »Leisten« en viss morfologisk betydning, uten

dog nærmere at forklare i hvilken retning.

Killian anser som bevist, at der oprindelig har været anlagt seks

hovedfurer. Som allerede før omtalt, lukkes de øvre grener næsten altid

regelmæssig og kan derfor sættes ut av betragtning. Det samme er til-

fældet med den nedre gren av 5te og 6te hovedfure. Hvis man gaar ut

fra, at der paa ethmoidalavsnittets mediale flate kan optræ tre furer, den

2den, 3dje og 4de hovedfures ram. desc.es, og at en eller to av disse er

obliterert, faaes følgende seks kombinationer:

1. 2den mangler — 3dje tilstede — 4de tilstede

2. 2den mangler — 3dje mangler — 4de tilstede

3. 2den mangler — 3dje tilstede — 4de mangler

4.- 2den tilstede — 3dje tilstede' — 4de mangler

5. 2den tilstede — 3dje mangler — 4de tilstede

6. 2den tilstede — 3dje mangler — 4de mangler.

Av disse kombinationer er tie tre første med manglende utvikling av

2den hovedfure, meat, sup., sjeldne. Det samme er tilfældet med den 5te.

Tyngdepunktet falder paa den 4de og 6te kombination, hvor 2den hoved-
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fure, meat, sup., er tilstede, men hvor enten 4de eller baade 3dje og 4de

hovedfure mangler. I de fleste tilfælde blir derfor forholdet følgende:

Concha med. = 2den hovedmuslings crus desc. -(- en mindre del av

crus ase.

Concha sup. = 3dje hovedmuslings crus desc. (hvis concha supr. er

tilstede),

Meat. sup. = 2den hovedfures ram. desc,

Meat. supr. = ßdje hovedfures ram. desc.

KiLLL\x anvender forsoksvis Zuckerkandl's nomenklatur ved oven-

staaende kombinationer. Hvis man f. eks. gaar ut fra tilstedeværelsen av

to ethmoidalmuslinger, skal efter Zuckerkandl den nedre ethmoidalmusling

være begrænset opad av fiss. ethm. inf., og den ovre ethmoidalmusling

nedad av fiss. ethm. inf og opad av lam. cribr. Efter Killl-\n kan to

ethmoidalmuslinger forekomme baade ved manglende 3dje og 4de hoved-

fure, hvor 2den hovedfure, meat, sup., er tilstede, og ved manglende 2den

og 4de hovedfure, hvor 3dje hovedfure, meat, supr., er tilstede. Concha

ethm. inf. vil altsaa i det ene tilfælde være dannet av 2den hovedmusling

(fig. /M og i det andet tilfælde av 2den og ßdje hovedmusling (fig. 7-),

mens concha ethm. sup. i det første tilfælde vil være sammensat av de fire

øverste (fig. 7I1 og i det andet tilfælde av de tre øverste hovedmuslinger

(fig. 7II). Zuckerkandl's nomenklatur betegner altsaa ikke homologe dan-

nelser med samme navn og er derfor efter Killian morfologisk forkastelig.

Med hensyn til den gamle, almindelig benyttede nomenklatur gjør den

samme indvending sig gjældende. Dertil kommer for dens vedkommende,

at Zl'ckerkandl's concha ethm. supr. eller 4de ethmoidalmusling og fiss.

ethm. supr. mangler enhver benævnelse, saa de øverste muslingedannelser

hos embryoet savner navn. Da den gamle nomenklatur imidlertid ikke let

kan forandres, anbefaler Killian den kun benyttet i det postfoetale stadium,

hvor ethmoidal benets opbygning er mindre komplicert, men tilraader sin

nomenklatur anvendt i embryonalstadiet.

I sin »Anatomie der Nasenhöhle« (1893) har Zuckerkandl uttalt, at kun

den nedre ethmoidalmusling med sikkerhet kan utpekes. For de ovrige hoved-

muslingers vedkommende gives der ikke specielle typiske kjendemerker.

I motsætning til denne uttalelse hævder Killian, at bimuslingen i 2den

hovedfure, meat, sup., danner et fortrinlig orienteringsmiddel ialfald til at

utpeke den 3dje hovedmuslings crus desc. Først og fremst maa man

imidlertid ta hensyn til hovedmuslingenes beliggenhet i forhold til hver-

andre. Man maa sammenligne de forskjellige præparater og eventuelt

projicere furerne fra et let oversigtlig præparat til det mere tvilsomme.
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Naar Zuckerkandl lar den midtre ethmoidalmusling »vokse frem« mellem

concha ethm. inf. og sup. og den 4de ethmoidalmusling »skyte sig ned«

mellem concha ethm. med. og sup., stemmer denne opfatning ikke overens

med det resultat, Killian er kommet til. Hovedmuslingene dannes i regel-

mæssig rækkefølge den ene over den anden og utvikles jevnsides uten

nogen fremtrængen av den ene i forhold til den anden. Den muslinge-

formede dannelse, som Zuckerkandl (1893) har fundet i fiss. ethm. inf,

2den hovedfure, er ikke som antat 3dje hovedmusling, men den bimusling,

som allerede er omtalt av Seydl (1891). Bimuslingen viser sig av og til

kun som en saavidt synlig, litet fremstaaende valk, som ogsaa helt kan

mangle. Ligger den ßdje hovedmuslings crus desc. tilbake i utvikling, er

den ikke sjelden avskaaret fra sin crus ase, idet den forreste del av den

3dje hovedfures ram. desc. bøier av nedad.

De spalteformede utvidelser, som danner næsefurernes avslutning, ind-

deler Killian efter deres begrænsning i bihuler av iste, 2den og 3dje

orden. Bihuler av iste orden begrænses av to hovedmuslinger, bihuler

av 2den orden begrænses av en hovedmusling og en bimusling, og bihuler

av 3dje orden begrænses av to bimuslinger. Da hovedfurerne likesom

hovedmuslingene under sit forløp danner en knæformet bøining, deles de

i en ram. ase. og en ram. desc, i en øvre og en nedre etage. I den

øvre etage er de tre frontale bimuslinger og i den nedre etage de øvrige

bimuslinger beliggende. Mellem hovedmuslingene indbyrdes, mellem hoved-

og bimuslinger og mellem bimuslingene dannes der fylogenetiske sammen-

voksninger. Herved oblitereres spalterne i sin helhet eller tillukkes kun

delvis, saa der dannes lukkede recesser^ hvorfra bihulerne ontogenetisk

utvikles.

Av de senere undersøkere slutter Schaeffer (1910) sig til Killian

og kommer ogsaa til det resultat, at den laterale ethmoidalvæg opbygges

av fem hovedmuslinger. Med hensyn til frontalhulen finder Schaeffer

paa enkelte præparater, at >the frontal furrows have pouched towards the

frontal region and have established early anterior ethmoidcells«. Fra disse

celler skulde da frontalhulen kunne utvikles ^.

Peter (1912) indtar et fra Killian helt avvikende standpunkt. Man

kan efter denne forfatter ikke faa rede paa ethmoidalfurernes antal og leie

ved at projicere dem fra det ene præparat over paa det andet. En fures

betydning bestemmes ikke av dens beliggenhet. Naar Killian finder, at

furerne danner en knæformet bøining, er det ikke tilfældet. Ethmoidal-

furerne »verlaufen beim Menschen gerade«. Under den senere utvikling

1 Schaeffer omtaler ogsaa enkelte tilfælde, hvor han mener, at infundibulum „expands

into" sin. front.
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kan de beskrive et mere vinklet forlop, uten at dette kan tillægges videre

betydning. De tre overste av Killian's furer er meget varierende i sin

forekomst, ofte overfladiske og kan ikke sjelden helt mangle. Disse sulci

maa ikke opfattes som »hovedfurer«, men som »Nebenfurchen« av lignende

art som de accessoriske sulci, Killian har beskrevet (kfr. s. ii).

Med hensyn til næsemuslingene hævder Peter den opfatning, at der

kun findes t o sande ethmoturbinaler i den menneskelige næse. De to

ethmoturbinaler anlægges »septalt« og trænges senere over paa den la-

terale side. Den saakaldte 3dje ethmoidalmusling er utviklingsmæssig seet

uten betydning. Der dannes nemlig, som allerede antydet, mellem begge

ethmoidalfurer og specielt mellem den evre og næsehulens tak »bifurer«,

som deler ethmoturbinalerne i »bimuslinger«. Disse kan enten som Zucker-

kandl's »midtre ethmoidalmusling« skjules i d3^pet av furerne, eller de kan

ligge frit i dagen. Efter Peter stiller forholdet sig for næsemuslingenes

vedkommende saaledes:

I. Tre muslinger:

nedre musling = maxilloturb.,

midtre musling = ethmoturb. I og

øvre musling = ethmoturb. II.

II. Fire muslinger

fremkommer derved, at enten ethmoturb. I eller ethmoturb. II deles i

en nedre og en øvre del.

Som for omtalt, hviler vort nuværende kjendskap til ethmoidalavsnit-

tets morfologi først og fremst paa Zuckerkandl's og Killla.n's ovenfor

omtalte arbeider. Anderledes stiller forholdet sig, naar det gjælder de

enkelte bihulers utvikhng og størrelsesforhold. Paa dette omraade har

ogsaa andere forfattere ydet vegtige indlæg. Det vil derfor falde naturlig

at gjennemgaa bihulerne hver for sig.

Frontalhulen.

De fleste anatomiske læreboker og specialarbeider over næsekavitetens

.pneumatiske adnexa omtaler sinus frontalis som en kavitet, som utvikles

fra den forreste del av meat. med. uavhængig av de bakenfor liggende

ethmoidalceller. Zuckerkandl, hvis opfatning av dette spørsmaal har været

tillagt stor betydning, karakteriserer saaledes i sin »Anatomie der Nasen-

höhle« (1893) frontalhulens fremtrængen som »eine in das Stirnbein ein-

dringende Ausstülpung der Nasenschleimhaut. Die Stirnbeinhöhle dürfte

sich nicht in anderer Weise entwickeln als die Höhlen im Oberkiefer- und

Vid.-Selsk. Skrifter. L M.-N. Kl. 1914. No. i. 2
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im Keilbeine, an deren Anlage sich wohl die knorpelige Nasenkapsel selbst,

nicht aber einwuchernde Ausstülpungen der Siebbeinzellen betheiligen.«

ZucKERKANDL tar saaledes bestemt avstand fra den opfatning, som allerede

i 1872 blev hævdet av Steixer, at frontalhulen intet andet er end en

ethmoidalcelle: »die letzteren (Stirnhöhlen) stellen eben nur die Ausdehnung

der SiebbeinzeUen nach oben dar«.

Flere av de senere forfattere har sluttet sig til Steiner's opfatning.

Merkel (1885— 1890) opfatter saaledes alle de store bihuler (kjæve-, pande-

og kilbenshule) kun som »erweiterte und aus dem engeren \'erbande des

eigentlichen Labyrinthes losgelöste SiebbeinzeUen». Langer (1902) frem-

hæver, at pandehulerne intet andet er end sterkt utvidede foveae ethmoidales,

og i Langer-Toldt's Anatomi (1902) karakteriseres likeledes frontalhulerne

som de forreste sterkt utvidede ethmoidalceller. Ogsaa efter Morris (1893)

bør frontalhulerne opfattes som »prolongations from the anterior ethmoid-

cells«. Paa grundlag av komparativ-anatomiske undersøkeiser hævder Paulli

(1899), at frontalhulen ikke maa betragtes som et hulrum av en bestemt

morfologisk værdi, men kun som en ethmoidalcelle. v. Mihalcovics (1896)

lokaliserer derimot frontalhulens foetale anlæg til »recessus meatus medii«,

altsaa til den recess, som av Killian er betegnet som recess, front.

Av alle de forskere, som har beskjæftiget sig med frontalhulens onto-

genetiske utvikling, er Killian uten sammenligning den, hvis arbeider maa

tillægges størst betydning. Som allerede omtalt, har denne forfatter frem-

hævet (1895), ^t ^^^ vordende pandehule utvikles fra et bestemt avsnit av

den laterale næsevæg, nemlig fra den første hovedfures opadstigende gren,

fra dens ram. ase. Frontalhulens fremtrængen mot pandebenet kan foregaa

paa to maater, enten efter en saakaldt »direkte modus«, ved at selve re-

cessen skyter sig frem mot frontalbenets spongiosa, eller efter en »indirekte

modus«. Denne sidste utviklingsmaate fremkommer derved, at en av frontal-

furerne trænger sig frem mot pandebenet og danner den senere frontal-

hule. De to forskjellige utviklingsmaater, som her i al korthet er antydet,

blir av stor betydning for frontalostiets topografi. Fremkommet paa den

førstnævnte maate staar pandehulen nemlig i direkte forbindelse med den

midtre næsegang. Utviklet paa den sidstnævnte maate kan hulen ha sit

ostium ikke alene placert foran hiatus, men ogsaa i selve infundibular-

spalten, hvis synerchier i spaltens øverste del ikke avskjærer frontalfuren

fra hiatus. Killian's fremstilling av disse forhold, som vel nu kan siges

at være den almindelig anerkjendte, gaar altsaa, som allerede fremhævet,

først og fremst ut paa, at frontalhulens fremtrængen altid maa føres til-

bake til den første hovedfures opadstigende gren.
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Tiltrods for at Killian gjennem disse sine undersokelser i høi grad

har øket vort kjendskap til frontalhulens embr3'onale utvikling, raader der

fremdeles uklarhet blandt anatomerne med hensyn til dette spørsmaal. Av

senere forfattere karakteriserer saaledes Loeb i igo6 frontalhulen som

»simply diverticula of the ethmoid« ; mens Cryer i 1907 lar hulen utvikles

»from the upper anterior portion of the hiatus semilunaris«; en utviklings-

maate, som Killiax i det hele tat ikke har nævnt.

De data, som foreligger inden fagliteraturen med hensyn til frontal-

hulens storrelse under den første utviklingsperiode, er ret sparsomme.

Hos nyfødte finder hverken Zuckerkandl (1893) ^^l^r Chiari (1902) spor

av frontalhule. De fleste forfattere daterer hulens utvikling til det iste og

2det leveaar: Steiner (1872), Langer-Toldt (1902), Zarniko (1905).

Ônodi (191 i) har undersøkt forholdet paa 31 næsehalvdeler, hvorav de 20

skrev sig fra barn under to aar. I iste leveaar varierte hulens længde-

og høidediameter fra ca. 3 til 8 —9 mm. og dens breddediameter fra 2 til

6 mm. I 2det leveaar maaltes hulens længde fra 4^/0 til 5 mm., dens høide

fra 5 til 9 mm. og dens bredde fra 2 til 7 mm. Onodi skjelner mellem

den egentlige frontalhule og »die Frühform der Stirnhöhle«, som nærmest

svarer til Killian's recess, front. Forfatteren betegner hermed hulens første

utviklingstrin i det iste og 2det leveaar, hvor den endnu ikke har trængt

sig frem til pandebenets spongiosa (Schuppenteil). Frontalbenets Pneuma-

tisation har altsaa paa dette tidspunkt endnu ikke begyndt.

Overkjævehulen

utvikles allerede i 3dje foetalmaaned fra det nederste og bakerste parti av

den iste hovedfures recess, inf (Killiax, 1895). Efter Dursy (1869) dannes

overkjævehulen av den fremtrængende mucosa gjennem resorption av de

bruskede sideplater. Ogsaa v. Mihalcovics (1896) sætter overkjævehulens

likesom alle de øvrige bihulers utvikling i forbindelse med den bruskede

næsekapsel og antar, at de primære dannelser anlægges samtidig med

næsekapselen, en antagelse, som bestemt bestrides av Colditz (1903).

Denne forfatter hævder, at hulens dannelse skyldes en nischeformet ut-

vidning fra midtre næsegang. Utvidningen er allerede tilstede, før de

bruskede sidelameller er dannet. Den epitheltap, som danner det forste

anlæg til den vordende overkjævehule, er til en begyndelse indleiret i

mesenchymet og trær ført sekundært efter utviklingen av de bruskede

støttelameller i maxilloturbinalet og ethmoturbinalet i relation til brusken.

De fleste andre forfattere (Cryer, 1907, Langer-Toldt, 1902, Chiari, 1902,

Gegenbaur, 1892) angir, at overkjævehulens utvikling begynder i 4de og
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5te foetalmaaned. Efter Killian (1895) maaler hulen i 4de foetalmaaned

en dybde av ^/^ og i 9de til lode maaned av 5 mm. Zuckerkandl (1893)

finder sin. max. i 4de foetalmaaned som en tykvægget, nischeformet utiøper

fra meat. med. Utløperens laveste parti trænger sig ikke nedenfor orbitas

bund. Hos nyfødte, hvor corpus maxillare endnu ikke er utviklet, saa

tandsækken ligger i umiddelbar kontakt med orbita, strækker hulen sig fra

sulcus lacrymalis bakover til 2den molartands alveol og lateralt henimot

infraorbitalkanalen. I 2det leveaar har corp. max. tiltat i størrelse, saa av-

standen mellem canalis infraorbitalis og tandsækken maaler ca. 10 mm.

Overkjæven strækker sig paa det tidspunkt endnu ikke frem foran infraorbital-

kanalen, men ligger bakenfor denne samtidig som dens høidediameter har

tiltat, saaledes at kjævehulens bund tangerer basallamellen til concha inf.

Overkjævehulens størrelse ved fødselen synes efter de forskjellige

undersøkeres angivelse at være varierende. Efter Langer -Toldt (1902)

danner den »eine ansehnliche Nische«, efter Zarniko (1905) »eine sehr

enge Tasche«. Ônodi (191 i) fandt hos n3'fødte en længde av 7— 13 mm.,

en høide av 4— 6 mm. og en bredde av 3—4 mm. I det første leveaar

varierer efter denne forfatter hulens længde mellem 5 og 19 mm., dens

høide mellem 3 og 9 mm. og dens bredde mellem 2^/0 og 8 mm. I det

2det leveaar maalte hulens længde 10— 12 mm., dens høide 8—9 mm. og

dens bredde 3— 7 mm.

Ethmoidalcellerne.

Schwalbe (1882) anvendte hos pattedyrene uttrykket »ethmoidalcelle«

om det hulrum, som omsluttes av turbinalbenets indrullede randparti.

Denne betegnelse er ikke blit anerkjendt av senere forfattere (Seydl, 1891,

Paulli, 1899), da disse kaviteter ikke i nogen henseende svarer til eth-

moidalcellerne hos mennesket. Seydl (1891) opstiller som almindelig regel

for disse cellers utvikling, at hver enkelt utgaar fra spalterne mellem to

muslinger, og at de altsaa maa opfattes som utvidelser av de interturbinale

ganger. De celleutløpere, som utgaar fra samme spalte, kan kommunicere

indbyrdes, men aldrig med utlopere fra en anden fure. Efter Seydl kan

de ethmoidale hulrum anordnes i tre rækker, hvis concha Santorini er til-

stede i fire. Den iste eller øverste række ligger da mellem concha

Santorini og concha sup., den 2den mellem concha sup. og concha med ,

den 3dje mellem concha med. og den rudimentære bimusling (bulla ethm.)

og den 4de mellem bulla og det rudimentære nasoturbinale. Cellerne i

de forskjellige rækker »stehen in Wettkampf mit einander, bald überwiegen

die der einen, bald die der anderen Reihe«. Grænselinjen mellem dem
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svarer derfor ikke altid til muslingenes basallameller. Efter Seydl er der

paa grund av storhjernens utvikling og den tiltagende bredde av septum

interorbitale optraadt en fortykkelse av den laterale næsevæg. I denne

fortykkede orbitavæg har da cellerne utviklet sig.

Zl'ckerkandl (1887) har hævdet den anskuelse, at ethmoidalcellerne

var »Rudimente laterahvarts gelagerter Riechwülste«, men tar avstand fra

denne opfatning i sin »Anatomie der Nasenhöhle« (1893) og karakteriserer

disse celler, i tilslutning til Seydl, som »laterale Endstücke der Siebbein-

spalten«. Cellernes antal og størrelse varierer efter de indbyrdes forhold

mellem ethmoidalmuslingenes utspringslameiler. I motsætning til Seydl

(1891) har Zuckerkandl (1892) fundet, at ethmoidalceller fra de forskjellige

furer kan kommunicere med hverandre.

Efter Killian (1895) utvikles ethmoidalcellerne, som allerede omtalt,

fra de interturbinale ganger og fremkommer ved sekundære sammenvoksninger

mellem næsevæggens hoved- og bimuslinger og ved senere utvidninger

av de spalteformede rum. Deres vekst foregaar meget uregelmæssig, saa

basallamellernes skillevægge forskN'ves i forhold til hverandre. I motsæt-

ning til de store huler, pande-, overkjæve- og kilbenshulen, som for-

holdsvis sent trænger sig ind i de omkringliggende ben, utvikler ethmoidal-

cellerne sig i det bruskede, senere benede ethmoid og begrænses av dette.

Kun i enkelte tilfælde trænger ogsaa disse celler sig frem til frontalbenet

og orbitataket. Killian tar avstand fra Seydl's opfatning, at cellerne

skulde ha utviklet sig i den fortN^kkede orbitalvæg. Naar Zuckerkandl

finder, at kommunikation mellem celler og forskjellige furer kan forekomme,

mener Killian, at dette skyldes sekundære gjennembrud i den senere

livsperiode.

Med hensyn til ethmoidalcellernes størrelse foreligger kun faa data.

Zarniko (1905) uttaler i sin lærebok: »Die Siebbeinzellen sind beim Neu-

geborenen als enge Taschen vorhanden und erreichen sehr schnell eine

ansehnliche Gröfee«. Den eneste undersøker, som har maalt cellernes

størrelse i den første barnealder, er Onodi. Efter denne forfatter maaler

de forreste ethmoidalceller i det første leveaar en længde av i—9 mm.,

en høide av i—8 mm. og en bredde av 1— 6 mm., og de bakre ethmoidal-

celler en længde av 2— 10 mm., en høide av 2—8 mm. og en bredde av

1^/2— 8 mm. I det 2det leveaar maaltes for de forreste ethmoidalcellers

vedkommende længden til 2^ o— 4V2 mm., høiden til 4— 10 mm. og bred-

den til 1 1/2—4 mm.; for de bakerste ethmoidalcellers vedkommende fandtes

en længde av ca. 4 mm., en høide av ca. 5 mm. og en bredde av ca.

3 mm.
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KOMPARATIV ANATOMI.

Den anatomiske opbygning av det perifere lugteorgan hos de lavere

patted3^r adskiller sig i flere henseender fra forholdene hos primaterne.

De lavere pattedyrs næsehule dannes av et dorsalt for mundhulen liggende

hulrum, som gjennem næseskillevæggen er delt i to like store deler.

Næsehulen strækker sig fra næseaapningen bakover mot den skraat stillede

lamina cribrosa og avgrænses nedad fra næsesvælggangen gjennem en

horisontalt liggende benplate, lamina terminalis. Næseslimhinden er sterkt

foldet (fig. 9).

Fig. 9.

(Efter Paulli.)

nasoturbinale

, maxilloturbinale

Den bakerste del av venstre næsehule hos et ca. 3/4 aar grnl. svin. En del av nasoturbinale

er fjernet, saa aapningen til sinus max. sees. I— VII, lugtevolder, I', pneumatisk rum i fron-

tale, V, anlæg til hule i corp. sphenoid.. It, lamina terminalis.

Skelettet i de talrike slimhindefolder dannes av lamelleformede ben-

processer, turbinalerne. Som allerede antydet under indledningen, har

Seydl (1891) betegnet den del av turbinalet, som fæster sig paa lam. cribr.

og papyracea, som ^lamina öasilans« og dets fri, mere eller mindre ind-
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rullede randparti som -»lamina recut-i'ata'<- (Schwalbe's Riechwulst). Op-

rullingen av basallamellens fri rand hos ethmoturbinalerne kan være enkel

eller dobbel, og dens overflate kan være forsynet med længdefolder. Fra

en eller begge flåter av basallamellen utgaar desuten ikke sjelden sekun-

dære blader, som atter kan deles i tertiære blader, saa ethmoturbinalet

paa denne maate i tversnit blir overordentlig rikt forgrenet (fig. lo).

Eiendommelig for alle pattedyr er det turbinalben, som under navn

av maxillotnrbinalc findes i næsehulens maxillære parti, hvor det strækker

sig langs ganen parallelt med den. Benet er beklædt med respirations

slimhinde og maa helt adskilles fra os ethmoidale. Maxilloturbinalets basal

lamelle utgaar fra overkjævebenets crista turbinalis, og dets lam. recurv. er

hos flere av pattedyrene dobbelt indrullet og utstyrt med talrike slimhinde

folder. Maxilloturbinalet svarer til menneskets concha inf , hvis flate, plate

formede benlamelle er mere eller mindre indrullet langs kanten.

De øvrige turbinaler, som utspringer radiært fra lam. cribr. og side

platen^ stammer fra ethmoidalbenet og benævnes for ethmoturbinalerne

Deres lugtevolder begynder umiddelbart foran lam. cribr., tiltar i tykkelse

forover, for saa atter at tape sig jevnt henimot basallamellens forreste parti

Det øverste ethmoturbinale, som ogsaa almindelig er betegnet som naso

tnrbitiale, er det største. Det karakteriseres derved, at det naar langt frem

foran de øvrige ethmoidallameller. Som regel strækker det sig gjennem

hele næsehulen frem til apertura pyriformis med basallamellen fæstet til

den øverste del av den laterale næsevæg. Den største del av naso-

turbinale ligger i regio respiratoria ovenfor maxilloturbinale, adskilt

fra dette av den midtre næsegang, og er beklædt med flimmerepithel. Det

samme er tilfældet med den 2den og 3die og undertiden ogsaa m.ed den

4de lugtevold, som likeledes naar et stykke frem foran regio olfactoria.

Næsekaviteten deles av turbinalerne i flere spalter eller næseganger.

Blandt veterinærerne benævnes den fure, som hos vore almindelige hus-

dyr er beliggende mellem næsegulvet og maxilloturbinalet, for den

ventrale, den fure, som ligger mellem maxilloturbinale og naso

turbinale, for den midtre og den næsegang, som nedad begrænses

av nasoturbinalet og opad av næsetaket, for den dorsale næsegang.

Spalterne mellem endoturbinalerne (se nedenfor) betegnes som ethmoidal-

furer. Colditz anbefaler at benytte denne nomenklatur og kalder spalten

mellem det kaudale avsnit av nasoturbinale og 2det endoturbinale for

iste ethmoidal fure, spalten mellem iste og 2det ethmoturbinale for

2den ethmoidal fure osv. Hos mennesket vil som følge av ethmo-

turbinalets forandrede stilling i forhold til maxilloturbinalet og paa grund

av nasoturbinalets reduktion meat. med. svare til meat. med. -j- iste eth-
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moidalfure hos de lavere pattedyr. Menneskets meat. sup. blir da lik de

lavere pattedyrs 2den ethmoidalfure osv.

Schwalbe (1882), hvis nomenklatur kun refererer sig til lugtevolden,

betegner dens bakerste, småle parti, som utspringer fra lam. cribr., for

»Stiel«, dens forreste fremskutte parti for »Anschwellung« og basallamellens

forreste rand for >Haftfalte«. Lugtevoldenes heide og længde avtar i

størrelse ovenfra og nedad, saa de nederste kun danner en lav, kort vold.

ZucKERKANDL (1887), som sondrer mellem de indrullede, foldede og

forgrenede lugtevolder, fremhæver, at en sammenligning mellem de

embryonale former peker i retning av, at det er den dobbelt ind-

rullede muslingeform, som er den oprindelige grundtype, hvorfra alle de

andre har utviklet sig. Denne forfatter har paavist, at lugtevoldens form

i det store og hele tat er karakteristisk for vedkommende pattedyrorden,

dog saaledes, at der indenfor de fleste ordener forekommer en viss grad

av variation. Som regel svarer antallet av lugtevolder til antallet av ethmo-

turbinaler. Ikke sjelden spaltes en basallamelle og danner to lugtevolder.

Ethmoturbinalernes antal bestemmes derfor av de fra lam. cribr. selvstændig

utspringende basallameller.

Kun hos enkelte pattedyr opbygges ethmoidalavsnittet av én række

turbinallameller. Som regel er forholdet imidlertid mere komplicert. For-

uten de ethmoturbinaler, hvis lugtevolder viser sig paa mediansnittet gjen-

nem næsehulen, og som benævnes for endoturbinaler (Seydl's hovedmus-

linger, Zuckerka.ndl's »mediale Riechwulstreihe«), skjuler sig bakenfor disse

I—2 rækker mindre benlameller, ektoturbinalerne (Seydl's bimuslinger,

Zuckerkaxdl's »laterale Riechwulstreihe«), kfr. fig. lo.

Ektoturbinalerne, som først blir synlige, efter at de mediale lugte-

volder er fjernet, spiller en morfologisk underordnet rolle. Deres antal er

underkastet betydelige variationer, som endog veksler inden samme familie.

En viss regelmæssighet i deres optræden er forsaavidt tilstede, som deres

antal er størst mellem basallamellen til iste og 2det endoturbinale.

Endoturbinalerne er derimot av langt større morfologisk betyd-

ning og repræsenterer homologe dannelser. Efter Paulli kan ethmoidet

med hens3'n til endoturbinalerne føres tilbake til en fælles stamform med

fem endoturbinaler. Schwalbe og Zuckerkandl gaar begge ut fra, at

lugtevoldene er homologe dannelser og beskjæftiger sig derfor først og

fremst med antallet av disse. Schwalbe (1882) opstiller som utgangsform

et pattedyrethmoid med fem lugtevolder, mens Zuckerkandl (1887) op-

stiller to typer, en med fem (fünfwulstig) og en med 6—9 lugtevolder

(mehrwulstig).
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Fig. 10.

(Efter Paulll)

Schematisk snit gjennem den bakerste del av næsehulen hos et patted\*r, umiddelbart foran

lam. cribr. Ektoturbinalerne er ordnet i en medial Ir— 4 — 7— 9— 11 — 12) og en lateral

(2, 3, 5, 6, 8, 10) række. Av endoturbinalerne I — IV er 2det endoturbinale spaltet i to

blader, hvert med sin lugtevold.

Seydl (1891), som specielt har undersekt forholdet hos prosimier og

primater, benytter som grundlag for sin sammenligning av næsemuslingene

ethmoturbinalet. »Die Gesamtheit der von einer Basallamelle sich abzwei-

genden Einrollungen ist mit dieser als Ganzes zusammenzufassen und als

Muschel zu bezeichnen.« Forfatteren anvender som termini »hovedmus-

linger« og »b i mus 1 in g er«. Hans nomenklatur avviker derfor, som

nedenstaaende sammenligning viser, adskillig fra den av Zuckerkandl be-

nyttede.

ZuCKERKANDL :

iste endoturb. eller nasoturb. =
2det endoturb. ^=

3dje endoturb. =

Seydl:

nasoturb.

iste hovedmusl.

2den hovedmusl.

Seydl har fremholdt de momenter, som gjør sig gjaeldende i næse-

hulens og ethmoidalbenets omformning hos primaterne. Det er specielt to

faktorer, som efter hans mening her maa tages i betragtning: lugte-

organets reduktion og hemisfærernes sterke utvikling i for-

bindelse med den intracerebrale forskyvning av kjævepartiet.

I likhet med de fleste moderne antropologer avleder denne forfatter pri-
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materne fra prosimierne (halvaperne), hos hvem lugtesansens avtagende

dignitet allerede tydelig spores. Septum interorbitale er saaledes i sammen-

ligning med pattedyr med høit utviklet lugtesans smalt, muslingene mangler

accessoriske indfoldninger, og bimuslingenes antal er reducert til kun to. De

følgende schematiske billeder efter Seydl av den laterale næsevægs byg-

ning hos halvaper, aper og mennesket gjengir den vei, som utviklingen

efter forfatterens opfatning har skredet frem.

Fig. II og 12.

(Prosimiae.)

Fig. II.

Otolicnus.

/—///= hovedmuslingenes utspringslinjer,

1—2 = bimuslingenes —
ISl.t. = nasoturbinale, Pr.u. = processus uncinatus,

S. ^ samleribben, Sph. = sphenoidalhulen,

Scfi. = Schlufjplatte (lamina terminalis).

(De anforte betegnelser gjælder ogsaa for fig. 12, 13, 14 os I5-)

Hos otolicmts (fig. 11) ser vi, at lam. cribr. indtar en steil, skraa stil-

ling, som hos de fleste lavere pattedyr. Foruten nasoturbinale sees tre

hovedmuslinger og to bimuslinger, av hvilke den ene ligger mellem naso-

turbinale og iste hovedmusling, den anden mellem iste og 2den hoved-

musling. Den forreste del av muslingenes basallameller bøier av nedad

og baktil, idet alle muslingeutspring konvergerer mot den forreste ende

av lam. term., et forhold, som er karakteristisk for alle prosimier. Proc.

uncinat. rager med sin bakre og nedre rand frit ind i sin. max.

Fig. 12.

Stenops gracilis. .

Sch
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Hos stenops (fig. 12) finder vi i det store og hele tat de samme for-

hold som hos otolicnus. Lam. cribr. indtar dog en mindre skraa stilling

og nærmer sig horisontalen. Av bimuslinger er den nederste forsvundet.

Den overste ovenfor iste hovedmusling viser sig derimot fremdeles. Proc.

uncinat. er vel utviklet og danner en del av den mediale overkjævevæg.

Fig. 13 og 14.

(Platvrrhini.l

Gaar vi nu over til ve s tap erne (platyrrhini), fig. 13 og 14, viser det

sig her, at lam. cribr. indtar en fuldkommen vandret stilling. Corpus

sphenoidale er hoit og begrænser med sin forreste væg regio olfact. baktil.

Paa grund av den stærke forekelse av sphenoidallegemets høide blir av-

standen fra lam. cribr. til den forreste, nedre sphenoidalvinkel betydelig

større end hos halvaperne. Da desuten corp. sphenoid, forkortes adskillig

i retning forfra— baktil, idet lam. term. bøies opover og danner den forreste

væg i sin. sphenoid. (Zlckerkandl, 1887), vil forlopsretningen av muslin-

genes basallameller forandres. Deres øverste deler kommer til at forløpe

ovenfra og nedad, ikke som hos halvaperne nedad og fortil, mens deres

nederste deler beholder sin forløpsretning nedover og bakover.

Nasoturbinale strækker sig som en stor, trekantet plate ovenfra lam.

cribr. nedover mot apertura pj-riformis. Proc. uncinat. er litet fremtrædende



28 REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

Og en stor del av den mediale overkjævehules væg dannes av en slim-

hindeduplikatur. Hovedmuslingene er reducert til et antal av to. De ut-

springer fra lam. cribr. og er like fra sit utspring skilt fra hverandre. For-

saavidt ligner vestaperne halvaperne. Med hensyn til muslingenes stilling

og forløp ovenfra og fortil, nedad og baktil nærmer derimot den nye verdens

aper sig langt mere estaperne. De danner saaledes med hensyn til næse-

væggens bygning et bindeled mellem halvaperne og den gamle verdens aper.

Fig- 15-

(Mennesket.)

Betragter vi endelig forholdene hos mennesket (fig. 15), er muslin-

genes utspringslameller her fjernet fra hverandre paa grund av ethmoidal-

spaltens forokede længde og konvergerer derfor desto sterkere ovenfra og

opad, nedad og baktil.

Seydl's undersøkeiser over næsemuslingenes antal og indb3Tdes forhold

hos halvaper og primater lar sig kort sammenfatte saaledes: Hos halv-

aperne findes foruten nasoturbinale tre hovedmuslinger og to bimuslinger.

Da iste hovedmusling har to lugtevolder, opbygges altsaa ethmoidet av tre

endoturbinaler med fire lugtevolder. Nasoturbinale er inden pri-

materne underkastet en stigende grad av reduktion. Hos vestaperne endnu

tilstede som en vel utviklet dannelse, viser det sig hos østaperne, selv

hvor det er mest uttalt, kun som en flat vold paa overkjævens processus

frontalis. Den høieste grad av reduktion viser nasoturbinale hos de antropo-

morfe aper og mennesket. Hos orangutangen findes det kun som en neppe

paaviselig dannelse. Hos gorillaen og mennesket mangler det helt for de

voksne individers vedkommende.

Seydl har hos menneskelige fostere og nyfødte fundet en flat frem-

bugtning av maxiliens pandefremspring. Denne strækker sig nedover fra

concha med. fæstet parallelt med næsevæggen. Forf. mener, at denne for-

høining paa sidevæggen skyldes brusket avleiring, som kan følges helt op

til lam. cribr., og som i alle retninger fortsættes over i bruskkapselen.

Baktil slutter den sig direkte til proc. uncinat. Den beskrevne brusk-
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dannelse, som svarer til agger nasi, opfatter Seydl paa grund av dens forhold

til proc. uncinat. og concha med. som en rest av nasoturbinale. Mens

reduktionen av agger kan bli fuldstændig, er dette aldrig tilfældet med

proc. uncinat., som forekommer konstant, om end hos enkelte dvrearter i

reducert tilstand (Paulli, 1899). Efter denne fremstilling skulde det ind-

byrdes forhold mellem muslingene hos halvaper og primater være følgende :

Prosimiae. Primates.

nasoturbinale = agger nasi -|- proc. uncinat.

iste hovedmusl. = concha med.

2den » = concha sup.

3dje » = concha supr. (Santorini).

Seydl's opfatning av nasoturbinalets forhold til ethmoidalmuslingene

er ogsaa gjort gjældende av Zlckerkandl (1887). Schwalbe (1882) og

Killl\.\ (1895) betragter nasoturbinale som den iste »Riechwulst» eller

1 5te hovedmusling. Peter | i 906 1 hævder derimot, at det relativt sene

bruskstadium ikke kan benNltes til homologisering. Da nasoturbinale like-

som maxilloturbinale i det tidligere embryonalstadium anlægges lateralt,

mens ethmoturbinalet anlægges medialt, bør efter denne forf nasoturbinale

ikke opfattes som en ethmoidalmusling, men maa skilles ut fra hoved-

muslingene som en uavhængig dannelse.

Foruten nasoturbinale forsvinder ogsaa helt eller delvis iste hoved-

muslings ventrale lugtevold, samt bimuslingene. Denne reduktion av mus-

lingene er hos flere av ostaperne sterkere uttalt end hos mennesket. Hvad

bimuslingene angaar, har Seydl's undersøkeiser vist, at de som regel

mangler helt hos primaterne eller bare forekommer i meget rudimentær

tilstand. Hos hapale findes saaledes en rudimentær bimusling mellem iste

og 2den hovedmusling, svarende til prosimiernes nederste bimusling. Hos

mennesket sees altid en bimusling, bulla ethm., mellem iste og 2den

hovedmusling og en bimusling mellem 2den og 3dje hovedmusling.

Saavel maxilloturbinale som ethmoturbinalerne har under den fylo-

genetiske utvikling gjennemgaat ret betydelige forandringer i sin form.

Concha inf. eller maxillo-turbinale danner hos prosimiae og primates,

likesom tilfældet er for lavere pattedyrs vedkommende, en dobbelt ind-

rulling. Hos orangutangen reduceres imidlertid den øverste indrulling, og

maxilloturbinale antar som hos mennesket plateformen. Av ethmoturbi-

nalerne svarer primaternes iste hovedmusling til halvapernes iste hoved-

muslings øverste indrulling. Hos primaterne danner ethmoturbinalerne enkle

piater uten indrulling eller sekundære folder. :^Det er kun Basallamellen,
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som staar tilbage» (Paulli, 1892). Den iste hovedmusling hos hylobates

minder paafaldende om menneskets concha med.

Av furerne begrænses den iste hoved fure eller hiatus semilun.

baktil og opad av bulla ethm. En sammenligning med de øvrige primater

viser, at spalten mellem proc. uncinat. og bulla bør opfattes som over-

kjævehulens egentlige aapning, mens derimot infundibulum bør henregnes

til antrum. Hos de antropomorfe aper er ogsaa den øverste del av antrum

reducert til en smal spalte. Likesom hos alle prosimier findes ogsaa hos

primaterne en sin. max., hvis aapning er beliggende i midtre næsegang,

baktil begrænset av sideplatens forreste rand (Sevdl's »Sammelleiste») og

fortil av nasoturbinale eller dets forlængelse (proc. uncinat.).

Sin. front, utmunder enten medialt eller lateralt for proc. uncinat. 1

det sidste tilfælde er ostiet beliggende i den øverste del av infundibular-

spalten. Da frontalhulens utmunding hos halvaperne ligger mellem naso-

turbinale og iste bimusling, skulde den efter Seydl hos primaterne, hvor

den øverste bimusling er forsvundet, være at finde mellem nasoturbinale

og Insertionen av iste hovedmusling. Ostiets t^^piske lokalisation blir alt-

saa for menneskets vedkommende, likesom tilfældet er hos gorillaen, recess,

ase. I. Med hensyn til de anatomiske forhold i midtre næsegang (den

sterkt utviklede iste bimusling og proc. uncinat.) ligner mennesket gorillaen.

De pneumatiske hulrum hos prosimier og primater veksler i antal og

størrelse ikke alene hos de forskjellige arter, men ogsaa inden samme art.

Utstrækningen av pneumaciteten er for pattedyrenes vedkommende først og

fremst avhængig av artens størrelse (Paulli, 1899). Blandt prosimier danner

f eks. sin. max. hos lemur catta en stor hule, som strækker sig helt op i

frontale, mens den hos den lille stenops er meget litet fremtrædende. Hos

lemur findes desuten hulrum i frontale, hvor Seydl i motsætning til Paulli

har fundet rester av endoturbinaler. Ogsaa hos primaterne er pneumaci-

teten i høi grad avhængig av artens størrelse. Hos hylobates er den saa-

ledes litet utviklet, mens den hos de største arter f eks. orangutangen kan

naa betydelig omfang.
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EGNE UNDERSØKELSER.

I. Arbeidsplan.

Som allerede omtalt under den historiske oversigt, er det kun faa for-

fattere, som mere indgaaende har beskjæftiget sig med ethmoidalavsnittets

utvikling under det senere avsnit av det intrauterine og den første del av

det extrauterine liv; altsaa fra den livsperiode, da de fleste av cellerne

i den ethmoidale næsevæg anlægges og det intercellulære lamellesystem

utvikles. Vor nuværende opfatning av disse forhold refererer sig først og

fremst til Killian's arbeide, som væsentlig hviler paa makroskopiske ^

undersøkeiser.

Disse skriver sig desuten utelukkende fra embryonalperioden, altsaa

fra et utviklingsstadium, da Ossifikationsprocessen for flere muslingedannel-

sers vedkommende er litet fremskredet. Dette er saaledes tilfældet saavel

med den 5te og 6te hovedmusling som med bimuslingene. Killian be-

merker i denne forbindelse: »Die Nebenmuscheln im Bereiche des ab-

steigenden Astes der ersten Hauptfurche habe ich im knorpeligen Zustande

meist in plumper und nur wenig muschelähnlicher Form gesehen», og end-

videre »— — — in den Fällen, in welchen die fraglichen drei Neben-

muscheln zu einer einheitlichen Knorpelmasse verschmolzen waren, können

doch Verknöcherungsvorgänge die ursprüngliche. Dreitheilung wieder er-

kennen lassen». Begge uttalelser tyder i retning av, at systematiske under-

søkeiser fra en senere utviklingsperiode, naar Ossifikationen er længere frem-

skredet, maatte kunne være av interesse.

Saadanne undersøkeiser S3'nes at ha sin berettigelse ogsaa av den

grund, at Killian's forøvrig saa eksakte arbeide ikke i alle retninger kan

siges at være helt uttømmende. Dette gjælder ikke mindst bimuslingene

og deres forhold til hovedmuslingen e. At der med hensyn til bimuslingene

endnu hersker uklarhet, fremgaar av Paulli's uttalelser (1899): »Hos de

Postere, jeg har undersøgt i Snitserier, har jeg slet ikke truffet noget til-

svarende Killian's conchae intermediae og efter Sammenligning med Killian's

Illustrationer og mine Præparater forekommer den Mulighed mig ikke ude-

lukket, at der foreligger en Forveksling med den begyndende Udvikling av

cellulae ethmoidales.«

^ „Makroskopisk" er her anvendt motsætning til snitundersøkelser.
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Hensigten med dette arbeide er for det første at fa a paa det

rene, hxnlke lovmæssige forhold det er, som efter fødselen

gjør sig gj ældende under opbygningen av den laterale næse-

vægs ethmoidalavsnit med dets lamelles 3^ stem, og desuten at

fa a rede paa de enkelte hulers størrelse og indbyrdes re-

lationer.

Det material, som ligger til grund for arbeidet, bestaar av 40 næse-

halvdeler, hvorav 16 er skaaret i serier og rekonstruert i voks, 13 er

skaaret, men ikke rekonstruert, og 1 1 kun decalcinert til makroskopisk

undersøkelse. Av de beskrevne 13 næsehalvdeler skriver otte sig fra pike-

barn i alderen 7—24 mndr. og tre fra guttebarn i alderen 3^2—24 mndr.

To præparater repræsenterer høire og venstre næsehalvdel hos et fuld-

baaret guttebarn. Av de øvrige 27 næsehalvdeler skriver de 25 sig fra

de to første og kun to sig fra det 3dje leveaar.

Præparatene er behandlet efter følgende fremgangsmaate :

De frisk utdissekerte næsehalvdeler er fiksert i 4 % formoloplesning

(3— 6 dage), hvorefter de overførtes i:

1. 70 % alkohol til findissekering og fotografering. Efter utskylling

i vand blev præparatet

2. decalcinert i 5— 10 % salpetersyreopl.
( 4 uker— 2 maaneder),

3. hvorefter utvasket i flere døgn med efterfølgende neutralisation i mættet

opl. av NaSo^,

4. deshydrert i alkohol av stigende koncentration til absolut alkohol-

æter (3—6 uker) og

5. overført i meget tN-nd celloidinopl., hvor de blev liggende i 3—4 dage.

Litt efter litt tilsattes celloidin indtil sirupstyk væske, som fordampet

til fast konsistens gjennem et tidsrum av 4—8 uker. Den færdige

celloidinblok fiksertes paa asbestplaten altid i samme stilling, saa snit-

føringen paa alle næsehalvdeler begyndte fra præparatets bakerste del

(sphenoidalregionen).

6. De indstøpte næsehalvdeler blev paa Jung's Tauchmikrotom skaaret

i serier paa 0,1 mm. tykke snit. Snittene lagdes paa alle præparater

i frontalplanet.

7. Farvningen av snittene er forsøkt efter flere fremgangsmaater.

Til en begyndelse anvendtes en bloc-farvning med alkohol-karmin-

opløsning. De to næsehalvdeler (præp. VIII og XIII), som forsøksvis blev

behandlet paa denne maate, farvedes smukt med skarpt fremtrædende ben-

bjelker. En bloc-farvningen med karminopløsning mislyktes imidlertid

fuldstændig for de øvrige næsehalvdelers vedkommende, saa hvert enkelt
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præparat maatte omfarves efter følgende fremgangsmaate, som endelig

viste sig at fore til maalet:

a. De nyskaarne snit blev anbragt i 2—5 % alk.saltsyreopl. til av-

farvning (ca. 3 dage). Efter avfarvningen blev snittene overført i

b. 70 "/o alkohol til utskylling og

c. utvasket i vandig op,l. av NaSo^ til neutral reaktion (et døgn eller mere).

d. Herefter farvedes snittene i vandig indigokarmin. Opl.'s koncentration

maatte avpasses efter hvert enkelt præparat fra i—20—30 til i— 70 — 80.

Opholdet i farvevæsken varierte fra ca. 9— 24 timer. Efter farvningen

blev snittene ført videre i

e. alkohol av stigende koncentration til abs. alk. og bensinalk. og tilsidst

f opklaret i toluol og indleiret i zyloldamar.

8. Rekonstruktionen i voks foregik paa den sedvanlige maate. Snittene

blev avtegnet fem gange forstørret og voksplaterne valsedes i en

tykkelse av 5X0-1 mm. ^= 0,5 mm. Voksmodellenes størrelse svarer

saaledes til fem gange størrelsen av præparatene.

Den her skisserte fremgangsmaate med farvning av de enkelte snit

har muliggjort en undersøkelse av benbjelkerne i hele deres længde.

Ved dissektion av voksmodellene er der forsøkt at gi et nogenlunde natur-

tro billede av cellernes plastiske forhold.

Fremgangsmaaten har imidlertid baade m. h. t. celloidinindleiringen og

snitføringen sine svake sider. Celloidinindstepningen vanskeliggjøres derved,

at celloidinet selv i de tyndeste opløsninger ikke utfylder de store kavi-

teter, men blir liggende som en smal ramme langs cellevæggen uten altid

at yde de tynde benbjelker og deres slimhinder tilstrækkelig støtte under

snitføringen. Denne besværliggjøres for de store næsehalvdelers ved-

kommende ogsaa derigjennem, at de deler av præparatet, som er rikelig

forsynet med bindevæv, yder størst motstand mot kniven, som derfor let

vil bringes til at hoppe. Disse vanskeligheter, som ikke helt er overvundet,

har bevirket, at snittene ikke altid er blit saa jevne, som ønskelig kunde

være, likesom slimhinden paa enkelte av dem er løsrevet fra sit underlag.

Under celloidinindleiringen skrumper præparatene mere eller mindre

ind. Indskrumpningen synes forøvrig i de fleste tilfælde at være meget

ubetydelig. Paa enkelte næsehalvdeler fra det iste leveaar maaltes den

til ca. I mm. i begge plan.

Det vil fremgaa av, hvad der her er anfort, at angivelsen av cellernes

størrelse kun er av relativ værdi, og at de maal, som opgives, ikke maa

opfattes som absolutte. Dette forhold er imidlertid ikke tillagt større be-

tydning. For det første er det de indbyrdes relationer mellem furerne

og deres cellulære utlopere, som her først og fremst er av interesse,

og desuten v'l den unøiagtighet, som maa tages med i betragtning under

angivelsen av cellernes størrelse, neppe være stor.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 3
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Præparatene er fotografert i nat. størrelse, voksmodellene i ^U størrelse

og frontalsnittene 2^/2 gang forstørret. Det har hermed været hensigten at

opnaa ensartede størrelsesforhold for fotografier av voksmodel og frontalsnit.

Retouchering har været anvendt i betydelig utstrækning for alle foto-

grafier av voksmodellene, hvor de plastiske forhold ellers ikke vilde være

kommet frem. For frontalsnittenes vedkommende har forholdet stillet sig

anderledes. Fotografierne av disse har som regel været tilstrækkelig klare.

Det har dog været nødvendig paa en del av dem at gaa benbjelkerne

efter med en fin tuschpensel, da det ikke har vist sig mulig trods gjen-

tagne forsøk at faa disse saa kontrastrike paa fotografierne som paa de

farvede snit.

Under beskrivelsen av den enkelte næsehalvdel er forst git en over-

sigt over præparatets dimensioner, dets længde- og høidediameter, samt

størrelsesforholdet mellem pars max. og ethm. For fuldstændighets skyld

er desuten den anatomiske bygning av meat. inf. i al korthet beskrevet.

I denne forbindelse bør det tilfoies, at der med næsevæggens længde for-

staaes den horisontale avstand fra det punkt, hvor concha med. 's forreste rand

forenes med proc. front., altsaa fra concha med.fæstet eller crista ethmoi-

dalis til den forreste kant av corp. sphenoid. Næsevæggens høide er maalt

fra midten av næsegulvet til lam. cribr., og maxillæravsnittets høide fra

næsegulvet til den øvre kant av concha infs proc. ethm.

Næsevæggens pars ethm. er beskrevet i to av snit. Det isteer

nærmest ordnet som en demonstration av fotografier: Av præparatet i na-

turlig størrelse, av voksmodellen, av voksmodellen med de aapnede næse-

bihuler, samt av de forskjellige frontalsnit. Under beskrivelsen av voks-

modellene er saa meget som mulig benyttet den almindelig anvendte,

den »gamle« nomenklatur, meat, med., sup. og supr., samt concha med.,

sup. og supr. Hvor denne ikke har strukket til (præparat I og II), er

Zuckerkandl's betegnelser fiss. ethm. inf, sup. og supr. og concha

ethm. inf., med., sup. og supr. anvendt. For at lette sammenligningen med

frontalsnittene er desuten Killian's nomenklatur overalt tilføiet. Frontal-

snittenes furer og benlameller er først og fremst betegnet med Killians

benævnelser med tilføielse av den gamle og for de to første præparaters

vedkommende ogsaa av Zuckerkandl's nomenklatur.

Beskrivelsens 2det avsnit er ment som et resumé, hvor de ana-

tomiske forhold, som ikke er tilstrækkelig belyst i det iste avsnit, nærmere

er omtalt. Desuten er her angit cellernes størrelse.

En celles »længde» er altid maalt i sagittalplanet og dens »bredde«

i frontalplanet.

Overkjævehulens høide- og breddediameter er lagt gjennem den forreste

del av ost. max.
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Navneforkortelser er i dette arbeide anvendt i adskillig utstrækning.

I det store og hele tat vil de almindelig benyttede forkortelser fremgaa av

teksten. Det maa imidlertid fremhæves, at romerske tal i forbindelse med

ra)n. (ramus), recess, (recessus), cell, (cellula), cms samt lain, basil, og recurv.

(lamina basilaris og recurvata) altid betegner vedkommende hoved fure

résp. hovedmusling. Cell. ase. I er saaledes = den iste hovedfures

cell, ase, lam. basil. II = den 2den hovedmuslings lam. basil., crus ase. III =
den 3dje hovedmuslings crus ase. osv. »Lamelleformet« er benyttet i samme

betydning som »muslingeformet«.

Saavel under omtalen av præparatene som i den avsluttende oversigt

er benævnelserne ems ase. og desc. (crus ascendens og descendens) hyppig

anvendt. Cms ase. betegner den forreste del av en hovedmusling, den

del av benet, som parallelt med orbitavæggen eller i steil skraa retning

trænger sig opover mot næsekavitetens tak og insererer sig paa lam. cribr.

eller paa den øverste del av orbitavæggen. Cms desc. er ben3'ttet som

betegnelse for muslingebenets dorsalt liggende parti, som i større eller

mindre utstrækning staar frem fra orbitas benvæg som regel i horisontal

stilling. For den 2den hovedmuslings, concha med. s vedkommende, vil

frontalsnittene fra den iste hovedfure vise muslingens crus ase. og snittene

fra den 2den hovedfure dens crus desc. (kfr. forøvrig den avsluttende

oversigt).

Saavel cru.s ase. som crus desc. har sin lam. basil, og recurv. Basal-

lamellernes forløpsretning mot lam. cribr. eller orbitavæggen er avgjørende

for spørsmaalet 07/5 ase. eller desc. Er først hovedmuslingens lam. basil,

markert paa et frontalsnit, vil saken i de allerfleste tilfælde dermed være

klar. De indrullede lameller, lam. recurv.ae, gir ethmoidalavsnittet sit

eiendommelige relief og svarer til præparatets eonchae.

Paa en del frontalsnit kan hovedmuslingens lam. basil, let skjelnes fra

dens lam. recurv. Ikke sjelden er imidlertid grænsen mellem lam. basil,

og recurv. flytende uten skarp overgang. Som følge herav er benæv-

nelserne crus ase. og desc. av og til benyttet uten at sondre mellem

den basale og den indrullede lamelle. Det vil saaledes fremgaa av sammen-

hængen, at f. eks. betegnelsen crus ase. kan være anvendt i samme

betydning som basallamellen til crus ase.

Av hensN'n til sammenligningen med voksmodellene er frontalsnittenes

store lamelledannelser fortrinsvis betegnet som hovedmuslinger. Under

beskrivelsen av snittene er derimot uttrykkene crus ase. og desc. ofte

anvendt for yderligere at præcisere, hvilken del av hovedmuslingen det

er, som sees paa snittet.
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IL Beskrivelse av præparatene.

PRÆPARAT I.

(Venstre næsehalvdel av et fuldbaaret guttebarn.)

Næsevæggens længde 19 mm.

Næsevæggens høide 16 mm.

Maxillæravsnittets høide 5 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 11 mm.

Høideforholdet mellem de to avsnit som i : 2,2.

Meat inf. er relativt aapen med en avstand av i— i^/o mm. fra concha

inf til næsegulvet og ca. 2 mm. fra muslingebenets laterale flate til side-

væggen i meat, inf I den forreste del av næsekaviteten er næsegangen

dog adskillig trangere; men den utvider sig hurtig til den anførte gjennem-

nitsvidde.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av præparatet i nat. størrelse.

Av ethmoidalfurerne sees paa fotografiet foruten meat. med. tre næse-

furer, som svarer til Zuckerkandl's fiss. ethm. inf., sup. og supr. Disse

tre furer er forsaavidt av interesse, som deres ram. asc.es er usedvanlig

skarpt markert. Vistnok kan alene den øverste hovedfure, fiss. ethm. supr.,

følges helt op til lam. cribr.; men ogsaa de to andre hovedfurer danner

med sit forreste parti en tydelig boining opad. I forlængelsen av furernes

opadstigende grener stikker tre smaa sulci ned fra lam. cribr. Da den

bakerste av disse repræsenterer fortsættelsen opad av fiss. ethm. supr.,

er det naturlig ogsaa at opfatte de to ovrige som de øverste utløpere av
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hovedfurernes ram. asc.es. Som følge av disse forhold antar næsevæggens

ethmoidalavsnit et usedvanlig utseende, idet ogsaa hovedmuslingenes crur.

asc.ia avtegner sit relief paa dette præparat. Grænsen mellem dem er

vistnok ikke skarpt markert; men en nærmere undersekelse viser dog

tj'delig, at den er tilstede.

Concha med. præsenterer en ca. 13 mm. lang, skarpt markert acces-

sorisk fure, som strækker sig langs benet i hele dets længde.

Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i V2 størrelse.

concha sthm. supr.,

4de og 5te hovedmusl.

5te hovedfure

fiss. ethm. supr.,

4de hovedfure -

, concha ethm. sup.,

concha supr., 4de hovedmusl.

. ---fiss. ethm. sup.,

meat, supr., sdje hovedfure

— concha ethm. med.,

concha sup., sdje hovedmusl.
"
--fiss. ethm. inf.,

meat, sup., 2den hovedfure

. ^.accessorisk fure

^•.concha ethm. inf.,

-, concha med., 2den hovedmusl.

'meat, med., iste hovedfure

Bakenfor fiss. ethm. sup. sees to sulci, som fra midten av fiss. ethm.

sup. i en svak krumning strækker sig bakover. Den nederste av disse,

fiss. ethm. supr., viste sig ogsaa paa fig. i. Den øverste, Killian's 5te

hovedfure, svarer til den fure, som efter Zuckerkandl's angivelse i enkelte

sjeldne tilfælde kan optræ ovenfor fiss. ethm. supr. Den sees ikke paa

fotografiet av selve præparatet, men avtegner sig paa frontalsnittene (fig. 14).
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Fig. 3-

Fotografi av voksmodellen, hvor meat, med., den iste hovedfure, samt

den øverste del av fiss. ethm. inf. og sup., den 2den og 3dje hovedfure,

er blotlagt. Den største del af concha med., 2den hovedmusling, samt

store deler av concha sup. (crus ase. III og IV) og concha supr. (crus ase.

IV og V) er fjernet. Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

recess, ase. III

fiss. ethm. supr.,

4de hovedfure

5te hovedfure

fiss. ethm. sup.,

meat, supr., 3dje hovedfure

fiss. ethm. inf.,

meat, sup., 2den hovedfure -

I ! ! I I I I I I ^

S S 3 'S S) 3 'S 3 â S
oq crqcrq er; o^cnîcriicnîCfqcrQ

. .recess, ase. II

--.hiatus semilun.

Hiatus semilun. sees i sin helhet.

Ram. ase. I synes paa dette præparat at være ualmindelig litet ut-

viklet. Den del av meat, med., som ligger foran hiatus, mangler saaledes

fuldstændig sin sedvanlige utbugtning.

Fiss. ethm. inf. trænger sig med sin recess, ase. opover mot lam. crib.

Den kommunicerer nedad med den forreste del av furens nedre gren.

Bakenfor recess, ase. II skyter ogsaa fiss. ethm. sup. eller 3dje hoved-

fure sig frem med en recess, ase, som forovrig ikke naar langt op i for-

hold til den 2den hovedfures ovre gren.
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Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor duet. nasolacrym. og furernes nedre

grener er blotlagt. Crus ase. II, proc. uncinat. og den øverste del av

concha inf. er fjernet.

recess, ase. II recess, ase. I

' ' lamelle I, concha intermed. pr. sup.
recess, asc. Ill

5te hovedfure ^

fiss. ethm. supr.,

4de hovedfure
_

fiss. ethm. sup.,

meat, supr., sdje hovedfure ---

fiss. ethm. inf.,

meat, sup., 2den hovedfure-'

-.- infundibularceller

duet, nasolacrym.

4y|t^

Sin. max, viser sig i hele sin længde. Den strækker sig frem til

maxillærostiets forreste endepunkt, men naar ikke saa langt forover, at

den tangerer duet. nasolacrym. Ovenfor antrum utbrer infundibularspalten

sig med sine utløpere. Av disse sees fem, hvorav de tre nederste ligger

nedenfor concha med. fæstet. Av de to øverste trænger den ene celle

opover mot lam. cribr. Den er av særlig interesse, da den sandsynligvis

markerer den vordende frontalhule paa dette præparat, hvor ram. asc. I

ligger tilbake i utvikling.

Bakenfor den øverste infundibularcelle strækker recess, asc. sig opover

mot lam. cribr. At denne celleutløper maa opfattes som recess, asc, frem-

gaar av frontalsnittene.

Av fiss. ethm. inf, 2den hovedfure, er kommunikationsaapningen mel-

lem furens to grener utdissekert i sin helhet. Den skygge, som sees i

dens bakerste avsnit, markerer delingsstedet for den nedre grens to

recesser.
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iste hovedfure.

Fig. 5-

Snit fra den forreste del av furen.

infundibularceller

.-. proc. uncinat.

2den hovedmusL,
concha ethm. inf., concha med.

-- rste hovedfure, meat, med

Infundibulum har fortil delt sig i fem celleutløpere. Av disse celler

er de fire skilt fra hverandre av tre benprocesser, la m elle I, II

og III^, hvorav de to øverste, la m elle I og II, danner den direkte

fortsættelse av tapformede forlængelser i det lateralt liggende brusklag.

Infundibularspaltens mediale begrænsning dannes av proc. uncinat., hvis

nederste, adskillig fortykkede parti i sin bygning nærmest ligner en lam.

recurv. Dens øverste del, dens »crus ase«, er opad forenet med crus

ase. II og fortsætter sig sammen med den helt op til lam. cribr.

Meat. med. har skutt sig op mellem concha med. og proc. uncinat.

Fra denne næsefure utgaar to smaa sulci. Den ene av disse har trængt

^ Under beskrivelsen av præparatenes lamelledannelser er disse av hensyn til oversigten

betegnet som lamelle I, II osv. Den øverste benlamelle i iste hovedfure er da regnet

for lamelle I, selv om de nedenfor liggende benprocesser skulde strække sig længere
fortil. De smaa lameller i den bakerste del av ^te hovedfure er ordnet paa samme

maate, men kommer i rækkefølgen efter den nederste benproces i furens forreste halv-

del. Er der f. eks. i iste hovedfure seks lamelleformede bendannelser, fire i furens

forreste og to i dens bakerste parti, blir de to sidste betegnet som lamelle V og VI.
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sig ind i den laterale flate av concha med. Den anden sees heiere oppe

i næsegangen. Den har trængt sig ind i lateralvæggen og markerer

grænsen mellem den øverste del av proc. uncinat., som nærmest svarer

til agger nasi, og benets nederste parti, som længere baktil fortsætter

sig som præparatets proc. uncinat. Grænseskillet markeres av en fortyk-

kelse i benlamellen umiddelbart ovenfor den netop omtalte fure.

De fem efterfølgende frontalsnit illustrerer de anatomiske forhold i

iste hovedfure og ligger 1--5 mm. bakenfor det sidst beskrevne.

Fig. 6, frontalsnit II.

infundibularceller

' •'^'^t^r'' / .-crus ase. II llam. basil.)

proc. uncinat. (agger nasi)

~- -slimhindefolden til agger nasi.

~--iste hovedfure, meat. med.

/

De fem infundibularceller har her forenet sig til to cellelumina, som

begge bærer tydelige spor av sin opstaaen av mindre celler. Der sees

fire benprocesser, idet der foruten de tre, som saaes paa fig. 5,

ogsaa præsenterer sig en 4de benlamelle paa dette snit. Ben-

processene viser alle mere eller mindre uttalt muslingekarakter.

Proc. uncinat. staar ogsaa paa dette frontalsnit opad i forbindelse med

crus ase. II. Dens nederste og fortykkede parti, dens »crus desc«,

strækker sig nedover mot basallamellen til concha inf. Agger nasi med

sin slimhindefold sees fremdeles.
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Fig. 7, frontalsnit III.

lamelle I

lamelle II

celleutløper fra infundibulum

lamelle III og IV

nfundibularcelle

infundibulum

crus ase. II

proc. uncinat.

iste hovedfure, meat. med.

Forbindelsen mellem meat. med. og infundibularspalten er avbrutt

længere baktil. Spalten har skutt sin øverste celleutløper helt op mot

lam. cribr. og har alle furens lamelledannelser liggende paa sin laterale

side. Nedad aapner infundibulum sig i den lille overkjævehule. Av de

benlameller, som viste sig paa fig. 6, er lamelle I og II ifærd med

at forenes til en større benproces. Nedenfor lamelle II har en celle-

utløper fra infundibularspalten trængt sig utover mot orbitavæggen. Den

danner fortsættelsen bakover av den 3dje infundibularcelle ovenfra (fig. 4

^S 5) og taper sig et par snit længere baktil. De to nederste ben-

processer, lamelle III og IV, har smeltet sammen længere fortil og

sees nu som en sammenhængende stor benprominens, som begrænser

infundibularspalten lateralt. Nogen faa snit længere baktil deles denne

benprominens. Dens ene halvdel, som repræsenterer fortsættelsen av

lam el le III, kan følges langt bakover (fig. 8) som en av de lamelle-

dannelser, som opb\'gger bulla ethm. Den anden og nederste halvdel,

som dannes av lam el le IV, taper sig og forsvinder helt 6—8 snit

længere baktil. Nedenfor lamelle III optrær imidlertid en 5te ben-

dannelse, som sees paa fig. 8.
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Proc. uncinat. danner infundibularspaltens mediale begrænsning og

viser sig som en noget uregelmæssig bygget benlam.elle. Den øverste del

av benprocessen, som er sterkt fortykket, repræsenterer fortsættelsen bak-

over av agger nasi. Benlamellens nederste parti, som ogsaa er fortykket

i forhold til dens midtre del, ligger i kontakt med basallamellen til

concha inf

Nedad sees overkjævehulens lumen mellem basallamellen til concha

inf. og corp. max.

Fig. 8, frontalsnit IV.

lamelle I og II,

concha intenned. pr. sup.

lamelle III, concha intermed. pr. med.

lamelle V, concha intermed. pr. inf.

sin. max.

recess, ase.

crus ase. II (og III)

recess, inf., infundibulum

iste hovedfure, meat. med.

- - .proc. uncinat.

Den iste hovedfure, meat, med., trænger sig op mellem proc. uncinat.

og den 2den hovedmuslings crus ase. og deles i to forgreninger. Av

disse strækker recess, ase. sig opover mot lam. cribr., hvor dens to celle-

utløpere omslutter en benlamelle, som stikker ned ovenfra. Den ene

utløper fra recess, ase. skyter sig utover mot orbitavæggen og sees kun

paa tre snit, inden den forsvinder. Den anden celleudøper har trængt

sig opover og medialt langs den øverste del av crus ase. II og avsnorer

en celle. Cellens lumen lukker sig nogen faa snit længere baktil, idet

lamelle I lægger sig ind til crus ase. og derigjennem danner dens bakre

begrænsning.
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Den anden store forgrening fra iste hovedfure repræsenteres av dens

ram. desc, hvis recess, inf. bøier av nedad og danner infundibularspalten,

som aapner sig i antrum. Infundibulum begrænses medialt av proc.

uncinat. Den laterale begrænsning dannes nedad av corp. max. og opad

av lamelle V, concha intermed. pr. inf.

Lamelle I og II har smeltet sammen til en benlamelle, hvor-

til lamelle I synes at ha ydet den storste kontingent (fig. 7). Ben-

processen, som svarer til Killian's concha intermed. pr. sup., trænger sig

ned fra lam. cribr. mellem de to før omtalte utlepere fra recess, sup. Et par

snit længere baktil forener concha intermed. pr. sup. sig med den nedenfor

liggende store benproces og danner bullacellens forreste begrænsning.

La m el le III skilles fra lamelle I og II, concha intermed. pr. sup.,

av den nederste utleper fra recess, ase. Benprocessen repræsenterer fort-

sættelsen bakover av lamelle III paa fig. 5 og 6 og svarer til concha inter-

ined. pr. med. Længere baktil skyter den frem en lang, tungeformet lam.

recurv., som forener sig med lamelle I og II og omslutter bullacellens

forreste parti.

Den nederste av de tre lamelleformede benprocesser, 1 a m e 1 1 e V,

skyter sig fortil ind mellem lamelle III og IV, som paa fig. 7 var forenet

til en muslingedannelse. Baktil danner lamelle V' lateralbegrænsningen for

den forreste og den øvre begrænsning for det bakerste parti av infundi-

bulum og opbygger den dorsalt liggende del av bulla ethm. Benlamellen

svarer nærmest til den iste hovedfures concha intermed. pr. inf. (fig. 9

og 10). Lamelle IV sees ikke paa dette snit. Den har tapt sig i

orbitavæggen længere fortil.

Proc. uncinat. præsenterer sig som en pilformet benproces, hvis øverste

og nederste parti er adskillig fortykket i forhold til den tynde middamelle.

Overkjævehulen begrænses medialt av den øverste del av sidevæggen

i meat. inf. og lateralt av corp. max.
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Fig. 9, frontalsnit \'.

___.crus asc. III Uam. basil.)

\ \V recess, asc. II

lamelle VII

_

^ ',:V~---— y -^^\X crus asc. II Uam. basil.)

cell, bullae ethm Jl— f\^\'
\ , ^y.VJL. aden hovedfure,

lamelle VI Lj ^!^<^:'l^ fiss. ethm. inf., meat. sup.

lamelle V, concha intermed. pr. inf.
S!^""^ 'i

Ç^ '
-recess, sup.

*• -(--
r

recess, inf.

- ''^--iste hovedfure, m.eat. med.
sin. max...-' "• ^.vC;»*^^

Concha intcnned. pr. inf. (lamelle \') viser sig fremdeles. Den danner

den nederste del av bulla ethm., som trænger sig frem mellem recess, sup.

og den bakerste del av recess, inf. Parallelt med dens basallamelle staar

frem fra orbitavæggen en benproces, lamelle VI, som kun sees paa fem

snit. Denne benproces fortsætter sig forover som basallamellen til lamelle

III, concha intermed. pr. med. Baktil forenes dens perifere parti med crus

asc. Il, idet den danner det intercellulære septum mellem buUacellens hoved-

lumen og en av de nedenfor liggende utløpere. Tilsidst taper den sig i

orbitavæggen.

Paa dette frontalsnit viser sig desuten en 3dje benproces med antydning

til lamellekarakter. Benprocessen, som springer frem fra bullacellens laterale

benvæg og trænger slimhinden ind mot cellens lumen, kan folges saavel for-

over som bakover i ca. i mm. 's utstrækning i hver retning, hvorefter den

taper sig i orbitas benvæg. Hvis ogsaa lamelle VI, der, som allerede antydet,

er identisk med basallamellen til concha intermed. pr. med., medregnes, blir

disse to benprocesser den 6te og 7de lam elle i iste hovedfure.

Av hovedmuslingene sees den 2den og sdje. Den 2den

hovedmusling, hvis crus asc. længere fortil danner den mediale be-

grænsning for den overste infundibularcelle (fig. 5 og 6) og tor den for-

reste del av recess, sup. (fig. 8), begrænser paa dette frontalsnit bullacellen

medialt og opbyggger samtidig den laterale benvæg fra den 2den hoved-

fures ram. asc. Længere baktil fortsættes hovedmuslingens lam. basil. som
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den 2den hovedfures lamelle I, mens hovedmuslingens lam. recurv. forenes

med den iste hovedfures tre nederste lameller, lamelle V, VI og VIII (fig.

lo). Den sdje hovedmusling begrænser med sin crus ase. den 2den

hovedfures ram. ase. medialt. Fortil forenes crus ase. III med crus ase. II.

Baktil kan dens benlamelle følges paa fig. 11, 12 og 13.

Overkjævehulen er rykket i heiden og ligger ovenfor basallamellen

til concha inf. i nivaa med meat. med. Den begrænses medialt av ethm.-

processen til concha inf. og lateralt av corp. max. Den skilles fra tand-

sækken av et tykt benlag.

lam. basil. IL,

lamelle VI,

lamelle VIII._

iamelleV, concha intermed. pr. inf.. -

- recess, ase. II

- 4de hovedmusl.

ßdje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup.

2den hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.

aden hovedmusl.,

concha ethm. inf , concha med.

iste hovedfure, meat. med.

Concha intermed. pr. inf., lam el le \ , fremtrær ogsaa paa dette snit.

Den danner her den nedre begrænsning for en av bullacellens nederste

utløpere. Det lille cellelumen begrænses opad av en anden benproces,

som efter rækkefølgen blir den 8de i iste hovedfure. Denne benproces,

som længere fortil pludselig trænger sig frem fra orbitavæggen nedenfor

lamelle VII, viser antydning til lamellebygning. Baktil smelter lamelle VIII

sammen med. det ovenfor liggende intercellulære septum, som skriver sig

fra lamelle VI. Dette forenes med lamelle V for at opbygge basallamellen

til crus desc. II.
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2den h o \- e d fu r e .

Fig. II, frontalsnit \'II.

Snit fra den forreste del av furen.

ram. ase. II.

2den hovedfures lamelle I.

recess, sup. II

2den hovedfures lamelle II.

recess, inf. II-

sin. max.

,-lam. basil. III

...5te hovedmusl.
"J

--4de hovedmusl.J
concha ethm.supr.

.3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr.

-3dje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup.

"aden hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.

,2den hovedmusl.,

concha ethm. inf., concha med.

Den 2den hovedfure trænger sig ind mellem concha ethm. inf., den

2den, og concha ethm. med., den ßdje hovedmusling, for at dele sig i tre

utløpere. Den øverste av disse, som har skutt sig op langs orbita-

væggen, er dens ram. ase. Den avgraenses et frontalsnit længere baktil

fra det nedenfor liggende parti av furen. Denne del av 2den hovedfure

svarer til dens ram. desc, som har delt sig i to forgreninger, recess, sup.

og inf.

Grænseskillet mellem de tre utlopere dannes av to benlameller, som staar

frem fra orbitavæggen. Den øverste av disse, den 2den hovedfures lamelle

I, markerer grænsen mellem furens to hovedgrener, ram. ase. og desc, og

præsenterer sig som en slank, boiet benproces av jevn tykkelse. Fortil

tiltar den i mægtighet, danner en bred, bøiet benprominens og fortsætter

sig videre forover til iste hovedfure som den 2den hovedmuslings basal-

lamelle. Baktil forener dens perifere parti sig med lam. recurv. III og

danner basallamellen for crus desc. III.

Den nederste benproces, furens lam elle II. er mindre, vinklet av

form og bet3'delig tykkere. Den adskiller den nedre grens recess, sup. og

inf Forover kan den følges i ca. i mm.'s utstrækning, indtil den taper

sig i orbitavæggen. I dorsal retning naar den en utstrækning av ca. 2 mm.

og præsenterer sig paa flere snit som en bred benprominens uten muslinge-
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karakter. Tilsidst smelter den sammen med en nedenfor liggende benproces,

lamelle III (fig. 12), og taper sig i orbitas benvæg. •

Parallelt med den 2den hovedfure har den ßdje hovedfure, fiss. ethm.

sup., meat, supr., trængt sig ind mellem concha ethm. med. eller concha

sup. og concha ethm. supr. Fortil taper furen sig hurtig. Baktil skyter

den frem den lille recess, ase, som sees paa fig. 12 og 13.

Av præparatets muslingedannelser opbygges concha ethm. inf. (concha

med.) av den 2den, concha ethm. med. (concha sup.) av den ßdje og

concha ethm.. supr. av den 4de og 5te hovedmusling. Først længere

baktil trænger den 4de hovedmusling sig frem som concha ethm. sup.

eller concha supr. De to øverste hovedmuslinger forenes opad i en basal-

lamelle, som strækker sig opover mot lam. cribr.

Antrum er rykket yderligere i høiden og begrænses medialt av pars

membr. meat, medii og lateralt av corp. max.

1

De to efterfølgende snit ligger ca. 2 resp. 3 mm. bakenfor det sidst

beskrevne.

Fig. 12, frontalsnit VIII.

cell. sup. II--

2den hovedfures lamelle III--

_,.5te hovedmusl.
^

^,4de hovedmusl.J
concha ethm. supr.

,3dje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup.

--_ 3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr.

'--.2den hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.

~ 2den hovedmusl.,

concha ethm. inf., concha med.

Av den 2den hovedfures forgreninger sees langs orbitavæggen to

smaa cellelumina, som stammer fr^ furens recess, sup.

Ogsaa paa dette snit præsenterer den 2den, 3dje, 4de og 5te

hovedmusling sine benlameller. Den 3dje hovedmusling, som
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svarer til concha ethm. med. eller concha sup., begrænser med sin lange, tynde

basallamelle cell. sup. medialt og forener sig opad med crus ase. IV. I hoide

med den sdje hovedmuslings lam. recurv. springer frem fra orbitavæggen

en benproces, som kan sees paa et par snit, og som repræsenterer den

2den hovedfures lam el le III. Længere baktil forener den sig med den

3dje hovedmuslings lam. recurv. og danner basallamellen for crus desc. III.

Concha ethm. supr. opbN-gges av to parallelt lepende benlameller.

Den lateralt liggende støter opad sammen med crus ase. III og svarer til

den 4de hovedmusling. Den anden benbjelke, som paa dette snit

fremtrær mindre skarpt, svarer til den 5te hovedmusling.

Den 3dje hovedfure har skutt sin recess, ase. op mellem crus ase. III,

concha ethm. med., og crus ase. I\' og \', concha ethm. supr.

Fig. 13, frontalsnit IX.

2den hovedfures lamelle III

,6te hovedmusl. 1

> concha ethm. supr.
,4de og 5te hovedmusl.

J

.3dje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup.

3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr.

2den hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.

X'

De anatomiske forhold ligner de under fig. 12 beskrevne. Recess,

sup. har imidlertid lukket sig baktil, og dens mediale begrænsning, den

3dje hovedmuslings lam. basil., har bøiet sig utover mot orbitavæggen,

for 5—6 snit længere dorsalt helt at smelte sammen med den. Muslinge-

benets basallamelle dannes i det bakenfor liggende parti kun av den under

fig. 12 omtalte benproces, den 3dje hovedfures lamelle III. Den 3dje

hovedmuslings lam. recurv. staar derfor længere baktil ut fra orbitavæggen

som crus desc. III tilsynelatende uten forbindelse med sin basallamelle. Crus

desc. III kan følges bakover i ca. 3 mm. 's utstrækning, inden den taper

sig i orbitas benvæg.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-X. Kl. 1914. No. i. 4
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Den 4de og 5te hovedmusling danner her en sammenhængende, solid

benproces. Følges snittene i occipital retning mot det bakenfor liggende

brusklag, viser det sig, at benprocessen efterhaanden taper sin lamelle-

karakter og tilsidst kun sees som en uregelmæssig formet benprominens,

som staar ut fra orbitas benvæg (fig. 14).

Ovenfor benbjelkerne til de to hovedmuslinger præsenterer sig en

ganske liten, kommaformet benproces, som længere dorsalt springer frem

fra en tapformet forlængelse i det bakenfor liggende brusklag. Det er

sandsynligvis den 6te hov ed m usling, som her viser sig og kun sees

paa nogen faa snit.

Fig. 14, frontalsnit X.

Snit fra den bakerste del av næsevæggen.

5te hovedfure

4de hovedfure, fiss. ethm. supr.

4de hovedmusl.,

concha ethm. sup., concha supr.

3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr.

3dje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup.

aden hovedfure,

fiss ethm. inf., meat. sup.

2den hovedmusl.,

concha ethm. inf., concha med.

"iste hovedfure, meat. med.

Av hovedmuslingene sees foruten de sidste rester av den 2den

og 3dje hovedmusling ogsaa fortsættelsen bakover av benbjelkerne til

4de og 5te hov ed m usling. De sidstnævnte muslinger præsenterer

sig som én solid benproces, som er ifærd med at lægge sig ind til orbitas

benvæg. Fra den nederste del av denne benproces stikker der frem en

liten, saavidt synlig benlamelle, som dannet* skelettet i c o n c h a ethm.

sup. eller concha supr., og som efter rækkefølgen svarer til den

4de hovedmusling, til dens crus desc. Denne muslingedannelse

begrænses nedad av fiss. ethm. sup. eller meat. supr. og opad av fiss.

ethm. supr. Ovenfor den 4de hovedfure danner slimhinden et bredt, flatt

indsøkk, som kan følges bakover mot nasopharynx, efter at fiss. ethm. supr.
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1

har tapt sig. Det er sandsynligvis den sidste rest av 5te hovedfure, som

vi her har for os. Den »concha», som er beliggende mellem 4de og 5te

hovedfure. har intet brusket eller benet skelet og repræsenterer kun en

overfladisk slimhindefold. Den øverste del av den laterale næsevæg inde-

slutter en uregelmæssig formet bruskmasse, som danner anlægget til palatin-

bénets pars perpendic.

Oversigt over præparat I.

iste hovedfure, meatus médius,

er ca. 20 mm. lang. Den nedre del av denne næsefure maaler fra under-

kanten av concha med. til overflaten av concha inf. 2—2^^0 mm. Det

parti av furen, som har skutt sig op mellem concha med. og lateralvæggen

i meat, med., er bredest helt fortil foran hiatus (indtil i^^ mm.), men ind-

snevres længere bakover, saa det langs hiatus semilun. kun sees som en

smal traadtynd spalte, som atter bakenfor hiatus utvider sig til en bredde

av ca. I mm.

Furens dypt liggende deler med dens to store hovedforgreninger,

ram. ase. og desc, er blodagt paa fotografierne av voksmodellen (fig. 3 og 4).

Ramus ascendois

er paa dette præparat av særlig interesse. Som fig. 3 viser, mangler

den forreste del av denne gren saagodtsom enhver utvikling. Paa fig. 4

ser vi imidlertid, at der ovenfor hiatus trænger sig en recess, opover

mot lam. cribr. parallelt med den øverste infundibularcelle. Det frem-

gaar av snittene, at recessen avsluttes i en liten ampulleformet utvidning.

Utløperen begrænses medialt av crus ase. II og lateralt av concha inter-

med. pr. sup. Den avgrænses fortil fra infundibulum og baktil fra

recess, sup. av de nævnte to benlameller, som lægger sig ind til hin-

anden og derved markerer grænseskillet. Disse forhold tyder bestemt

i retning av, at utløperen ikke kan ha skutt sig frem fra ram. desc. Da

dens laterale begrænsning dannes av concha intermed. pr. sup., har den

sandsynligvis utviklet sig fra furens medialt liggende gren, fra dens ram.

ase. En sammenligning med den heire næsehalvdel (præp. II), hvor der

har dannet sig en lignende utleper, hvis sammenhæng med ram. ase.

er utvilsom, viser, at det maa være en recess, resp. cell, ase, vi her

har for os.

Fra den øverste del av recess, ase. stikker en celleutløper sig ind

mellem concha intermed. pr. sup. og orbitavæggen (fig. 8). Den sees

forøvrig kun paa enkelte faa snit.
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Ram. ase. har paa denne næsehalvdel sin særlige interesse derved,

at den viser os, hvorledes den gren av iste hovedfure, som i almindelighet

pneumaticerer næsevæggens forreste parti, kan trænges bakover i forhold

til den nedre grens utlopere. Av disse er det infundibularcellen, som

her er under fremrykning mot frontalbenets spongiosa.

Ratmis dcscendcns.

Av denne grens to recesser maaler recess, sup. en længde av

ca. 2 mm. Recessen sees paa frontalsnittene som en trang, ca. 4 mm.

høi spalte. Den trænger sig op mellem concha intermed. pr. med.

og crus ase. II og deler sig T-formet i to ca. 2 mm. lange utlopere.

De to eelleutløpere repræsenterer bullaeellen og danner en sammen-

hængende, V2 rn"''- bred og 4—5 mm. høi spalte, som strækker sig

parallelt med orbitavæggen i ca. i mm. 's længde (fig. 9). Fortil blir

celleluminet adskillig bredere, idet dets øverste parti utvider sig kolbeformet

til en bredde av ca. 1V2 mm. Fra bullaeellen utgaar tre utløpere, to for-

over og en bakover. De forreste sees kun paa 5— 6 snit, men den bakerste

trænger sig ca. i mm. bakover langs orbitavæggen. Recess, inf. er

blotlagt paa fig. 3 og 4. Hiatussemilun. maaler en længde av ca 5 mm.

og en bredde av neppe ^2 i^i^- Dens øvre begrænsning dannes fortil

av concha intermed. pr. sup. (fig. 8) og længer baktil av concha intermed.

pr. med. og inf. (fig. 9). Infundibulum er likesom hiatus trangt bygget.

Den øverste del av spaltens laterale væg dannes av concha intermed. pr.

inf.; mens den nederste del av lateralvæggen opbygges av corp. max.

(fig. 7 og 8).

Fra infundibularspalten utgaar fem utløpere. De tre nederste (fig. 5 og 6)

ligger nedenfor concha med.fæstet og trænger i— 1^2 rnrn- forover mellem

proc. uncinat. og orbitavæggen. Den øverste celleforgrening, som er den

største, ca. 3 mm. høi og i— 1V2 mm. bred, skyter sig i en længde av

ca. 3 mm. helt opover mot lam. cribr., medialt begrænset av proc.

uncinat. og crus ase. II, og lateralt av orbitavæggen. Den nederste del

av denne eelleutløper avsnøres fortil som en egen celle. Infundibularspalten

aapner sig nedad i overkjævehulens forreste parti gjennem det 3 mm.

lange og meget småle ost. max. Dette ligger i en avstand av 7 mm.

fra hiatus ved ostiets forreste og 3 mm. ved dets bakerste endepunkt.

Ostiet begrænses medialt av den nederste dél av proc. uncinat. og lateralt

av corp. max.

Siri. max. er 8 mm. lang og viser sig paa snittene kun som en pære-

formet utvidning av infundibularspaltens nederste del. Hulen har en gjen-

nemsnitlig høide- og breddediameter av 2—3 resp. i— 2 mm., og dens

lumen beholder i hele sin utstrækning en langstrakt form med større høide
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end bredde. Antrum ligger høit med den største del av kaviteten oven-

for basallamellen til concha inf. Overkjævehulen er skilt fra tandsækken

av et tykt benlag (fig. 4 og fig. 6— 11).

I den iste hovedfure kan paavises otte ben processer, hvorav de

fem i furens forreste avsnit har uttalt m usli n geb}' gn in g, mens de tre

i furens bakerste parti kun viser antydning til lamelleform (kfr. forøvrig

fig. 4— 10). Man vil av frontalsnittene se, at de tre benlameller, som

deltar i opbygningen av bulla ethm., er de største og bedst utviklede.

Disse benprocesser synes derfor at svare til Killian's conchae intermed.ae.

De fire lamelleformede benprocesser (I, II, III og IV), som sees

i den forreste del av iste hovedfure, danner, som allerede omtalt under

beskrivelsen av frontalsnittene, intercellulære septa mellem infundibular-

cellerne. Disse septa fremkommer derved, at de fire benprocesser skyter

sig frem fra lateralvæggen og forener sig med den store benlamelle, som

begrænser infundibularspalten medialt.

Proc. lotc'niat. For nærmere at undersoke denne bendannelse og de

anatomiske forhold, som i denne forbindelse er av interesse, maa snittene

fra næsekavitetens forreste avsnit gjennemgaaes i rækkefølge. Det viser

sig da, at der parallelt med den øverste halvdel av den laterale næsevæg

langs overkjævebenets proc. front, strækker sig et smalt brusklag, som

naar helt op til lam. cribr. Brusklaget er længst fortil kun ca. i mm. t}kt,

men tiltar i raægtighet bakover mot concha med.fæstet, hvor den laterale

næsevæg i sit forreste og øverste parti hvælver sig kuppelformet ind mot

næsekaviteten. Frontalsnittene fra denne del av næsevæggen viser, at det

mest prominerende parti av den bruskede avleiring nedad og medialt for-

længer sig i en liten benlamelle, crus ase. II. Den nederste og lateralt

liggende, endnu ikke ossificerede del av brusklaget strækker sig fra concha

med. fæstet videre nedover langs den øverste del av meat. med. Nogen

faa snit længere baktil er imidlertid ogsaa denne del av brusken delvis

forbenet og dens øverste og fortykkede parti erstattet av en konisk formet

bentap, som opad forenes med crus ase. Il og nedad fortsætter sig i en

liten, boiet benlamelle. Denne lamelle viser paa flere snit utpræget muslinge-

bygning med skarpt markert, kolbeformet lam. recurv. og kan følges bak-

over som proc. uncinat. Den netop omtalte bentap, som danner pro-

cessens øverste avslutning og formidler dens forbindelse med crus ase. II.

synes nærmest at svare til agger nasi. Overgangen mellem denne

og den nedenfor liggende proc. uncinat. avtegner sig paa snittene som et

skarpt indhak i mucosa (fig. 5 og 6). Paa præparatet sees grænseskillet

som en 2 mm. lang fure, som strækker sig langs den øverste og forreste

del av meat. med.



54 REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

Paa de fleste frontalsnit fra den del av iste hovedfure, som ligger

foran hiatus, præsenterer proc. uncinat. sig som en 6— 8 mm. høi, slank

benlamelle, hvis »crus ase.» opad er forenet med crus ase. II, og hvis

»crus desc.» nedad ligger i kontakt med basallamellen til concha inf.

Efter at hiatus har aapnet sig, mister proc. uncinat. sin forbindelse med

crus ase. II. Saavel dens øverste del, som repræsenterer fortsættelsen

bakover av agger nasi, som dens nederste parti, dens »crus desc«, fort-

sætter sig i dorsal retning som en fortykkelse av benlamellen. Proc. uncinat.

viser sig derfor paa de fleste snit længere baktil som en pilformet ben-

process, hvis øverste og nederste del er sterkt fortykket, og hvis midt-

parti kun præsenterer sig som en ganske tynd benlamelle (fig. 7 og 8).

Tilsidst sees kun dens nederste parti paa frontalsnittene. Det taper sig

først ca. I '/2 iTirn- bakenfor ost. max.

2den hovedfure, fissura ethmoidalis inferior,

meatus superior,

har en længde av 14 mm. og en bredde av ca. Y2 nim. Den begrænses

nedad og lateralt av concha ethm. inf., den 2den hovedmusling, og opad

og medialt av concha ethm. med., den 3dje hovedmusling. Fra dens

forreste parti har

ramus ascetidens

trængt sig helt opover mot lam. cribr. mellem crus ase. II og III (fig. 10).

Denne gren danner en 3 mm. høi, meget smal spalte, som kun paa et par snit

fra dens forreste avsnit viser antydning til celledannelse. Baktil avsnøres

dens øverste parti til en egen celleutløper, som kan følges i mm. bakover.

Raums descendens,

som svarer til de bakerste to tredjedeler av præparatets fiss. ethm. inf.

eller meat, sup., strækker sig fra recess, ase. bakover mot nasopharynx

i en længde av ca. 10 mm. Paa overgangen til ram. ase. deles den T-formet

i to recesser, recess, sup. og inf. (fig. j i). Disse fortsættes forover

parallelt med orbitavæggen som en smal sammenhængende spalte og kan

følges i ca. i mm. 's utstrækning. I dorsal retning taper recess, inf. sig

hurtig; men recess, sup. viser sig paa snittene som en traadtynd kanal.

Denne repræsenterer den dypest liggende del av den nedre grens hoved-

lumen og strækker sig i\/'o mm. bakover langs orbitas benvæg. Den

bakerste del av ram. desc. sees som en smal, ca. ^\.> mm. bred og 3—4 mm.

dyp spalte, som litt efter litt taper sig bakover mot nasopharynx.

I 2den hovedfure kan paavises tre ben processer, hvorav dog

kun de to viser 1 a m el leby gni ng. Den øverste, lamelle I, markerer

grænseskillet mellem furens to hovedgrener, ram. ase. og desc. Lamelle II
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springer frem fra orbitavæggen mellem den nedre grens recess, sup. og inf.,

og lamelle III trænger sig frem fra orbitas benvæg nedenfor recess, inf.,

forener sig med crus desc. III og danner dens basallamelle længere baktil

(fig. II, 12 og 13).

3d je hovedfure, fissura ethmoidalis superior,

meatus supremus,

er omtalt under fig. ii og 12. Furen begrænses nedad av den 3dje

hovedmusling. Dens øvre begrænsning dannes fortil av concha ethm.

supr., den 4de, 5te og 6te hovedmusling, og baktil av concha ethm. sup.,

den 4de hovedmusling. Furen har en længde av ca. 8 mm. Fra dens

forreste halvdel skyter

ramus ascoideiis

sig opover langs crus ase. III som en i mm. lang, ca. i mm. høi og Vo mm.

bred recess. Denne sees paa frontalsnittene kun som en smal spalte

Uten tegn til celledannelse og gaar uten skarp avgrænsning over i furens

nedre gren.

Ramus descendens

præsenterer sig som en 3—4 mm. lang og Y2— i vcm\. bred fure, som

fra recess, ase. kan følges bakover mot nasopharynx.

4de hovedfure, fissura ethmoidalis suprem a,

strækker sig fra midten av fiss. ethm. sup. i^/o mm. bakover parallelt

med den bakerste del av denne hovedfure. Den viser sig paa snittene

kun som et helt overfladisk, bredt indhak i mucosa. Under beskrivelsen

av præparatet er allerede omtalt den svakt markerede, halvcirkelformede

fure, som fra den forreste del av fiss. ethm. supr. kan følges opover til

lam. cribr., og som derfor er opfattet som ram. ase. IV.

5te ho\'edfure

strækker sig fra den bakerste del av fiss. ethm. supr. i en svak boining

bakover mot nasopharynx. Furen er beskrevet under fig. 2 og 14.

Av hovedm uslinger sees den 2den, 3dje, 4de, 5te og 6te,

som alle nærmere er omtalt under beskrivelsen av frontalsnittene (kfr.

fig. 9— 14). Det fremgaar av snittene, at concha ethm. inf. eller concha

med. svarer til 2den hovedmusling og concha ethm. med., concha

sup., til 3dje hovedmusling. Den øverste del av næsevæggen, som

nedad begrænses av fiss. ethm. sup. og opad av lam. cribr., opbygges

i o ran fiss. ethm. supr. av den 4de og 5 te hovedmusling. Av disse
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trænger den 4de ho vedmuslin g sig frem længere baktil som concha

ethm. sup., mens den 5te hovedmusling fortsætter bakover som ben-

skelettet i concha ethm. su pr. og forener sig med den 6te hoved-

mus 1 i n sr.

PRÆPARAT II.

(Høire næsehalvdel av et fuldbaaret guttebarn^.)

Næsevæggens længde 19 mm.

Næsevæggens heide 15 mm.

Maxillæravsnittets høide 5 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 10 mm.

Forholdet som 1:2.

Meat. i)if. er i sin helhet aapenstaaende med en avstand av ca. 3 mm.

fra den nedre concharand til næsegulvet og 2—3 mm. fra muslingebenets

laterale flate til sidevæggen i meat, inf

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av præparatet i nat. størrelse.

Av hovedfurerne sees foruten meat. med. tre ethmoidalfurer, fiss. ethm.

inf, sup. og supr. (Zuckerkandl). Fiss. ethm. sup. boier sig fortil opover

mot lam. cribr. Forøvrig er furernes øvre grener paa langt nær saa frem-

trædende som paa den anden side.

Concha med. deles av en skarpt markert, accessorisk fure i to parallelt

løpende, like store deler. Det forreste avsnit av benets nedre rand er frem-

staaende med antydning til lobulusdannelse.

1 Præparat I og II repræsenterer høire og venstre næsehalvdel av samme foster.
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Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i ^jo størrelse.

concha ethm. supr..

^•' 4de og 5te hovedmusl.

fiss. ethm. supr.,

.^' 4de hov^edfure

^concha ethm. sup.,

'" concha supr., 4de hovedmusl

fiss. ethm. sup.,

meat, supr., sdje hovedfure

concha ethm. med.,

concha sup., sdje hovedmusL

"--^fiss. ethm. inf.,

meat, sup., 2den hovedfure

^^concha etlim. inf.,

concha med., 2den hovedmusL

\meat. med.,

iste hovedture
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Fig. 3-

Fotografi av voksmodellen, hvor de øverste deler av meat, med , iste

hovedfure, og av fiss. ethra. inf. og sup., 2den og 3dje hovedfure, er

blotlagt.

Den største del av concha med., 2den hovedmusling, samt store deler

av concha sup., crus ase. III og IV, og concha supr., crus ase. IV og V,

er fjernet. Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

Co T^ 00 'S".

S S > >

«III

concha intermed. pr. sup

cell, asc.es I

hiatus semilun

cell. ase. I, cell. ase. post.

cell. ase. II

cell. ase. III

fiss. ethm. supr.,

4de hovedfure

fiss. ethm. sup.,

meat, supr., sdje hovedfure

fiss. ethm. inf.,

meat, sup., 2den hovedfure

meat, med.,

iste hovedfure

Hiatus semilun. viser sig i hele sin længde. Den forr-este del av

spalten er noget bredere end dens bakerste halvdel.

Ovenfor hiatus strækker recess, ase. sig opover mot lam. cribr. med
sine tre celleutløpere, hvorav den bakerste har sit ostium liggende omtrent

midt over hiatus. Bakenfor disse celler præsenterer den 2den og 3dje

hovedfure sine øvre grener. Recess, ase. II er den største med en dorso-
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frontaldiameter av betydelig længde. Dens cell. ase. bestaar egentlig av

to sammenhængende utbugtninger, hvis profil og indbyrdes størrelsesforhold

avtegner sig langs cellens ovre kant. Længst baktil, parallelt med recess,

ase. II, trænger cell. ase. III sig opover mot næsehulens tak.

Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa furernes nedre grener er blot-

lagt efter fjernelse av proc. uncinat. og den øverste del av concha inf.

lamelle I,

concha intermed. pr. sup.

' cell. asc. I, cell. asc. post,

lamelle III og V,

concha intermed. pr. med. og inf.

:
recess, sup. I cell. asc. IIcell, asc.es I ..

infundibularceller ^

duct, nasolacrym..

sin. max

cell. asc. Ill

^recess, sup. og inf. II

fiss. ethm. supr.,

4de hovedfure

fiss. ethm. sup.,

meat, supr., sdje hovedfure

fiss. ethm. inf.,

meat, sup., sden hovedfure

.meat, med.,

iste hovedfure

Av infundibularspaltens fire utiopere trænger de to øverste sig opover

i retning av lam. cribr. mellem recess, asc. og orbita, mens de to nederste

skyter sig forover mot duct, nasolacrym. Ovenfor infundibulum sees av

de to forreste frontalceller kun deres øverste parti, mens recess, asc. for-

øvrig er fjernet. Nedad aapner infundibularspalten sig i overkjævehulens

forreste parti. Sin. max. viser sig i hele sin utstrækning. Hulens forreste

endepunkt naar ikke frem foran ost. max. Recess, sup., bullacellens ostium,

sees ovenfor maxillærostiet.

I 2den hovedfure kan skimtes den spalteformede aapning til recess,

sup. og inf.
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iste hoved fure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

cell. ase. I

crus ase. II (lam. basil.

proe. uneinat

I ste hovedfure, meat.med -V;-

duet. nasolaerym..

.lamelle I, concha intermed. pr. sup.

sulcus intermed. pr.

amelle II, concha intermed. pr. med.

sulcus intermed. sec.

~~-lamelle III

-lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

Recess, ase. har skutt sig op mellem crus ase. II og proc. uneinat.

og danner ovenfor hiatus mellem lam. basil. II og lamelle I en storre ut-

vidning, som svarer til den midterste av de tre frontalceller, som viser sig

paa fig. 3. Infundibularspalten er paa dette snit usedvanlig bred og aapen-

staaende. Den begrænses medialt av proc. uneinat. og lateralt av lamelle-

dannelserne i iste hovedfure og præsenterer to cellulære utbugtninger.

Disse sees paa fig. 4 som de to største infundibularceller ^ Nedenfor

concha inf er duet. nasolacrym. ifærd med at aapne sig i meat. inf.

Av la m elle formede be udannelser kan paavises fire. La-

melle I, concha intermed. pr. sup., trænger sig ned fra lam. cribr. og ad-

skiller infundibularspaltens øverste parti fra frontalcellen. Længere fortil

forenes den med proc. uneinat. Baktil smelter dens lam. recurv. sammen

med concha intermed. pr. med., mens dens basallamelle lægger sig ind til

crus ase. II og forener sig med den. Lamelle II, concha intermed. pr.

med., springer frem fra brusklaget langs orbitavæggen i høide med den

1 Bakover fortsættes de to utbugtninger i to furer, som svarer til Killian's sulcus inter-

med. sup. og inf.
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øverste del av proc. uncinat. Fortil fortsættes den som et av de inter-

cellulære septa mellem infundibularcellerne, og baktil forener den sig først

med lamelle III og derpaa med lamelle I for at danne bullacellens forreste

begrænsning. Længere dorsalt, efter at bullacellens ostium har aapnet sig,

skyter lamelle II frem en lang, vel utviklet lam. recurv., som omslutter den

nedre halvdel av cellen (fig. 6). Tilsidst skilles dens lam. basil, fra dens

lam. recurv. Dens lam. basil, fortsætter bakover i den lille benproces, som

paa fig. 6 er betegnet som lamelle V, og dens lam. recurv. forenes med

lamelle I\', concha intermed. pr. inf. (fig. 6). Lamelle III er den

mindst utviklede av bimuslingene og sees kun paa otte snit. Den staar

frem fra orbitavæggen nedenfor lamelle II. Fortil smelter den sammen

med lamelle IV og danner grænseskillet mellem de to nederste infundibular-

celler. Baktil forenes den, som allerede nævnt, med lamelle II til én ben-

proces. Lam elle IV, concha intcnned. pr. inf., opbygger den laterale

benvæg i infundibularspaltens forreste parti og danner længere baktil bulla-

cellens nedre begrænsning (kfr. fig. 6).

Proc. uncinat. sees som en solid, uregelmæssig bygget benproces, hvis

øverste parti er noget fortykket, og hvis nederste og tilspidsede del tan-

gerer basallamellen til concha inf.

En sammenligning med den anden næsehalvdel viser, at forholdene i

den forreste del av iste hovedfure paa dette præparat arter sig noget

anderledes end paa den venstre side, hvor infundibulum forgrener sig i

ikke mindre end fem utløpere. Concha intermed. pr. sup., lamelle I paa

dette præparat, svarer saaledes til lamelle I og II paa den venstre side.

Concha intermed. pr. med., som her dannes av lamelle II og III, opbygges

paa det andet præparat av lamelle III og IV. ConcJia intermed. pr. inf.

svarer paa denne næsehalvdel til den 4de, paa den anden side derimot til

den 5te benlamelle.
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Fig. 6, frontalsnit II.

Snit fra den bakerste del av furen.

3dje og 4de hovedmusl..

concha ethm. med., concha sup.

ram. ase. II

2den hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.

recess, sup
2den hovedmusl.,

concha ethm. inf., concha med

recess, inf., infundibukim.

iste hovedfure, meat, med.-

proc. uncinat.'

sin. max.-

cell. asc. II

amelle V
lamelle II, oncha intermed. pr. med.

amelle IV, concha intermed. pr. inf.

Den iste hovedfure, soni har trængt sig op mellem proc. uncinat. og

crus asc. II (concha med.), deles i to utlepere, recess, sup. og inf. Re-

cess, sup. har skutt sig opover og utover mellem concha intermed. pr. med.

og crus asc. II. Dens forbindelse med bullacellens lumen er avbrutt

længere fortil. Cellens to bakre utlopere præsenterer sine lumina mellem

recessen og orbitavæggen. Recess, inf., som danner infundibularspalten,

begrænses opad og lateralt av concha intermed. pr. inf., nedad og medialt

av proc. uncinat. Spalten aapner sig i sin. max.

Den nederste del av bulla ethm. stikker frem mellem infundibulum og

bullaostiet. Den opbygges av en stor, vel utviklet, muslingeformet ben-

lamelle, som med sin tungeformede lam. recurv. halvcirkelformet omkranser

den nederste av bullacellens to utlopere. Bullalamellen bestaar egentlig av

to deler. Dens nederste parti begrænser hiatus opad og staar gjennem en

traadfin basallamelle i forbindelse med orbitavæggen. Denne del svarer til

lam el le IV, concha intermed. pr. inf., som længere baktil forenes med
den 2den hovedmuslings lam. recurv. og fortsættes bakover som basal-

lamellen til crus desc. II. Bullalamellens øverste parti danner den laterale

begrænsning for recess, sup. Denne del, som længere fortil er forenet

med den lille vinklede benlamelle, som springer frem mot den fra orbita-
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væggen, svarer til lam elle II, concha intcnned. pr. med. Bimuslingens

lam. recurv. har her forenet sig med concha intermed. pr. inf., og dens

lam. basil, præsenterer sig som den lille, netop omtalte, vinklede benproces,

den iste hovedfures 5te b e n 1 a m e 1 1 e. Den kan følges bakover til

2den hovedfure, hvor den deltar i opbygningen av furens lamelle II.

Ovenfor lamelle \, i høide med den øverste bullacelle, kan antyd-

ningsvis skimtes en fortykkelse paa orbitas benvæg. Det lille benfrem-

spring repræsenterer den bakerste avslutning paa furens 6te benlamelle,

som strækker sig i— 2 mm. forover, idet den buger slimhinden frem mot

bullacellens lumen, saa dette længere fortil antar timeglasform. Benprocessen

viser ikke paa dette præparat lamelleform ; men paa den anden næsehalv-

del er dens lamellebygning utvilsom.

Av hovedmuslingene sees den 2den, 3 d j e og 4 de. Den

2den h o V e d m u s 1 i n g danner med sin crus ase. grænseskillet mellem

recess, sup. og den 2den hovedfures ram. ase. Fortil begrænser ben-

lamellen frontalcellerne medialt (fig. 5). Baktil, bakenfor ostiet til cell. ase. Il,

fortsættes dens basallamelle som den 2den hovedfures lamelle I. Dens

lam. recurv. forener sig med den iste hovedfures concha intermed. pr. inf.,

som længere dorsalt danner basallamellen for crus desc. II.

Den 3dje og 4de hov ed m usling viser sig som to parallelt

løpende benbjelker, som opbygger benskelettet i concha ethm. med. eller

concha sup. Fortil forenes de to benlameller. Dens fortsættelse bakover

sees paa fig. 7, 8 og 9.

Nedad præsenterer overkjævehulen sit lumen mellem basallamellen til

concha inf. og corp. max.
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2den hovedfur e.

Av de tre efterfølgende frontalsnit illustrerer de to første de anato-

miske forhold i furens forreste parti og det sidste i dens bakerste avsnit.

Fig. 7, frontalsnit III.

cell. ase. II

.

3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr. -,

3dje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup

2den hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat, sup.-

2den hovedmusl., y
concha ethm. inf., concha med.-'"

iste hovedfure, meat, med.''

sm. max.

aden hovedfures lamelle I

2den hovedfures lamelle II

recess, sup. II

— cell. inf. II

----celleutløper fra cell. inf. II

Den 2den hovedfure trænger sig med sin ram. desc. ind mellem den

2den og 3dje hovedniusling, mellem concha ethm. inf. og med. Længere

fortil staar denne gren i forbindelse med det ovenfor liggende lumen, som

stammer fra furens cell. ase. Baktil har ram. desc. delt sig i to recesser,

recess, sup. og inf. Den ene av disse, recess, inf., er allerede avsnøret

og præsenterer sig som en smal spalte mellem furens hovedlumen og

orbitavæggen. Den anden, recess, sup., staar derimot endnu saavidt i for-

bindelse med hovedluminet, men er ogsaa ifærd med at avsnøres. Den lille

celle, som sees mellem den 2den hovedmuslings basallamelle og cell, inf.,

stammer likesom det ovenfor liggende lumen fra cell. inf. II.

Fra orbitavæggen staar frem to lam elle for mede bendan-

nelser. Den øverste og største, den 2den hovedfures 1 a m e 1 1 e I,

har en lang, slank basallamelle og en kort, kolbeformet lam. .recurv. Den

danner det benede grænseskille mellem recess, "ase. og desc. og kan sees

paa 12 snit. Fortil omslutter denne benlamelle den lille cell, sup., som

netop er ifærd med at avsnøres, og fortsætter videre forover i iste hovedfure

som den 2den hovedmuslings basallamelle. Baktil begrænser lamellen den

2den hovedfures nedre gren opad og forener sig tilsidst med den 3dje hoved-

muslings lam. recurv., hvis basallamelle den danner længere dorsalt (fig. 8).
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Den nederste og mindste av de to benprocesser, den 2den hovedfures

lamelle II, springer frem fra orbitavæggen nedenfor lamelle I og præ-

senterer en ganske kort lam. basil, med en tyk, kolbeformet lam. recurv.

Den sees paa 14 snit og markerer grænsen mellem recess, sup. og inf.

Fortil danner denne lamelle den øverste del av den benramme, som omgir

recess, inf, og taper sig tilsidst i orbitavæggen. Baktil smelter den sam-

men med den fort3'kkelse i orbitas benvæg, som sees nedenfor den i

høide med cell. inf. Dette fort3'kkede benparti danner paa den anden næse-

halvdel en vel markert benproces, den 2den hovedfures lamelle III, som for-

ener sig med lam. recurv. III og længere baktil optrær som dens basallamelle.

Benskelettet i concha ethm. med. eller concha sup. opbygges av den

3 d j e h o V e d m u s 1 i n g, hvis lam. basil, begrænser cell. ase. II medialt.

Længere baktil, efter at cell. ase. II har lukket sit lumen, lægger den ßdje

hovedmusling sig ind til den 2den hovedfures lamelle I og forener sig med

den. Det er derfor lamelle I, og ikke som paa den anden næsehalvdel

lamelle III, som paa dette præparat danner basallamellen for den 3dje

hovedmuslings crus desc. (fig. 8 og 9).

Fig. 8, frontalsnit IV.

5te hovedmusl

4de hovedmusl
3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr.

3dje hovedmusl.,

concha ethm. med., concha sup.
'

aden hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.
'

2den hovedmusl.,

concha ethm. inf., concha med.''

iste hovedfure, meat, med.-

^ cell. ase. II

,. aden hovedfures lamelle I

..--recess, sup. II

sden hovedfures lamelle II

Den 2den hovedfures forgreninger præsenterer sig omtrent som paa

fig. 7. De lamelleformede dannelser i furen viser sig fremdeles. Den

øverste av disse tangerer paa dette frontalsnit lam. recurv. III, som nogen

faa snit længere baktil skilles fra sin basallamelle for at forene sig med

lamelle I (fig. 9).

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 5
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Av hovedmuslingene svarer crus desc. III til concha ethni.

med. eller concha sup. Benskelettet i den ovenfor liggende hovedmusling,

concha ethm. supr., dannes av to parallelt løpende benbjelker. Den lateralt

liggende er den 4de og den medialt liggende den 5te hov ed m us-

ling. Fortil forenes den 4de og 5te hovedmusling med den ßdje (fig. 7).

Baktil begrænser den 4de og 5te hovedmusling cell. ase. III medialt og

smelter tilsidst sammen til en solid benproces, som er nærmere omtalt

under fig. 9.

Nedad mellem concha inf. og corp. max. sees overkjævehulens lumen.

Fig. 9, frontalsnit V.

4de (og 5te) hovedmiisl.

concha ethm. supr

3dje hovedfure,

fiss. ethm. sup., meat. supr.

3dje hovedmus!.,

concha ethm. med., concha sup.

2den hovedfure,

fiss. ethm. inf., meat. sup.

2den hovedmusl.,

concha ethm. inf., concha med.

iste hovedfure, meat, med.-

res lamelle I

Den 3dje hovedfure har med sin ram. desc. trængt sig ind mellem

concha ethm. med. og supr. (concha ethm. sup. eller concha supr. viser

sig først længere baktil). Forbindelsen mellem den 3dje hovedfures ram.

desc. og den ovenfor liggende cell. ase. III er avbrutt ca. ^/o mm. længere

baktil. Lam. rccurv. III har her forenet sig med den 2den hovedfures

øverste benlamelle, som danner basallamellen for dens crus desc. Crus

desc. III kan følges som concha ethm. med. eller, concha sup. bakover mot

nasopharynx i en utstrækning av ca. 6 mm.

De to parallelt løpende benbjelker, som opbygger benskelettet i

concha ethm. supr., repræsenterer fortsættelsen av 4 de og 5 te

hoved m usling, som saaes paa fig. 8. Længere baktil, bakenfor cell,

ase. III, smelter disse lameller sammen til en solid benproces. Denne
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danner den benede underbygning i den bakentbr liggende del av concha

eüim. 5upr. og lægger sig tilsidst ind til orbitavaeggen for at smelte sam-

men med den. Følges snittene vndere bakover, vil man se, at der fra ben-

laget langs orbitavæggen stikker frem en ganske liten, saavidt synlig la-

melle. Den danner benskelettet i den lille concha, som paa fig. 2 er be-

tegnet som concha rthm. sup. eller concha supr. En sammenligning med

den anden næsehalvdel viser, at den lille lamelle bor opfattes som den

bakerste utloper av den 4de hovedmusling og svarer til ems desc. II'.

Xedad mellem basallamellen til concha inf. og corp. max. sees over-

kjævehulens lumen.

Oversigt over præparat II.

iste hoxedfure. meatus médius,

er ca. 20 mm. lang. Den nedre del av denne fure maaler fra underkanten

av concha med. til overflaten av concha inf. ca. i mm. Spalten mellem

concha med. og lateralvæggen i midti e næsegang er bredest foran hiatus

(1^2— 2 mm.). Den indsnevres bakover, viser sig paa frontalsnittene langs

ost. max. som en smal, neppe ^ o rom. bred, spalte og utvides atter længere

dorsalt til en bredde av ca. i mm.

Ramus ascctuiens

danner tre cell, asc.es, som alle strækker sig opover til lam. cribr. De to

forreste celleutløpere begrænses medialt av crus ase. II og lateralt av

concha intermed. pr. sup. (fig. 5) og er omtrent av samme størrelse med

en gjennemsnitsdiameter av i^-i—2mm. De forenes nedad i et ca. 2mm.

langt ostium, som aapner sig ovenfor hiatus. Den bakerste cell. ase. præ-

senterer sig som en ca. 4 mm. høi kavitet og maaler en gjennemsnitlig

længde og bredde av ca. 2 mm. Den begrænses medialt av crus ase. II

og lateralt av orbitavæggen og av concha intermed. pr. sup. Den sidst-

nævnte benlamelle avgrænser cellen fortil fra de forreste cell. ase. es og

baktil fra buUacellen, idet den lægger sig ind til crus ase. II og derigjennem

opbygger grænseskillet.

Ramus descendens.

Av denne grens to recesser viser recess, sup. sig paa fig. 4 som en

smal spalte ovenfor ost. max. Spalten fortsættes i dybden utover mot

orbitavæggen, hvor den deler sig T-formet i to utløpere. Disse strækker

sig parallelt med orbitavæggen og præsenterer præparatets b u 1 1 a c e 1 1 e

(fig. 6). Cellen sees paa snittene fra dens forreste parti kun som en

T-formet kanal. Paa frontalsnittene fra den bakerste del av kaviteten
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danner derimot de to utløpere et sammenhængende, timeglasformet lumen

med en tverdiameter av indtil i mm. Bullacellen fortsætter sig baade for-

over og bakover i smaa utløpere, som forøvrig snart taper sig.

Den anden av den nedre grens to recesser, trccss. inf., er blotlagt

paa fig. 3 og 4. Den øverste del av recessen, hiatus semiliin., raaaler en

længde av 8 mm. Spalten er i sin største utstrækning smal, neppe ^/'2 mm
bred. Dens forreste og bakerste parti er dog noget bredere, ca. i mm
Den øvre begrænsning av hiatus dannes fortil av concha intermed. pr. sup

(fig. 5) og længere baktil av concha intermed. pr. med. og inf. (fig. 6)

Likesom hiatus semilun. er ogsaa den nedenfor liggende infundibular

spalte ti-angt bygget og viser sig paa de fleste snit (fig. 6) som en

traadtynd kanal, som fortil, hvor den forgrener sig i sine utløpere, utvider

sig til en bredde av ca. i^/o mm. (fig. 5).

Fra infundibulum utgaar fire utløpere. To av disse trænger sig for-

over mellem proc. uncinat. og orbitavæggen nedenfor concha med. fæstet

og maaler en gjennemsnitsdiaraeter av ca. i'/o •t"1''- De to øverste celle-

utløpere strækker sig opover mot lam. cribr. mellem orbitavæggen og

concha intermed. pr. sup. Av disse repræsenterer den forreste og største

spaltens direkte fortsættelse, mens den anden, som stikker sig ind bakenfor

den store utløper mellem den iste hovedfures øverste lamelle og orbita-

væggen, kun sees som en trang, kort spalte. Nedad aapner infundibulum

sig i overkjævehulens forreste parti gjennem det ca. 2 mm. lange, meget

trange ost. max. Dette begrænses medialt av den nederste del av proc.

uncinat. og lateralt av corp. max. Ostiet er beliggende i en dybde av ca.

5 mm. fra hiatus ved dets forreste og ca. 3 mm. ved dets bakerste ende-

punkt.

Si)i. max. har en længde av ca. 7 mm. I sit forreste parti sees den

kun som en neppe synlig, pæreformet utvidning av infundibulum. Kaviteten

tiltar imidlertid hurtig i størrelse, saa den ved den bakerste del av ost. max

præsenterer sig som en staaende, 2 mm. høi og i mm. bred, trekant

Længere baktil antar hulens profil en mere avrundet form med en tver

diameter av ca. i^/^ mm. Overkjævehulen ligger høit, i sin største ut

strækning i nivaa med basallamellen til concha inf Den bakerste del av

hulen hæves end yderligere, saa antrumgulvet kommer i høide med den

nederste del av. meat. med. Overkjævehulens gulv er skilt fra den neden-

for liggende tandsæk av et 2—4 mm. tykt benlag (fig. 6— 9).

I iste hovedfure sees seks benprocesser, hvorav de fem

viser mer eller mindre uttalt lamellebygning (fig. 5 og 6). De tre

største benlameller, lamelle I, II og IV, opbygger bulla ethm. og svarer

derfor nærmest til Killian's conchae intermed. ae.
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Pro C. uncinat. danner infundibularspaltens mediale begrænsning

i hele dens længde. De anatomiske forhold for denne benlamelles ved-

kommende avtegner sig ikke saa tydelig som paa den anden næsehalvdel.

Paa frontalsnittene fra den forreste del av næsekaviteten sees likesom paa

venstre side et ca. i mm. bredt brusklag, som fra lam. cribr. strækker sig

nedover langs den overste halvdel av næsevæggen. Bakover mot concha

med.fæstet blir den midterste del av brusklaget tykkere, samtidig som en

liten boiet brusklamelle skyter sig frem fra dets mediale side indover mot

næseluminet. Lamellen tiltar hurtig i størrelse, ossificeres og præsenterer

sig længere baktil som crus ase. II, som opad staar i kontinuerlig

forbindelse med den endnu ikke ossificerede del av brusken. Efterat crus

ase. II har trængt sig frem. kan den nedenfor liggende del av brusklaget

folges paa snittene videre bakover, indtil ogsaa det erstattes av en ben-

laraelle, pro c. uncinat. Denne benproces er opad forenet med

crus. ase. II og avsluttes nedad i en knopforraet fortykkelse, som længere

dorsalt lægger sin ind til basallamellen av concha inf. Bakenfor den forreste

hiatusgrænse sees proe. uncinat. som en solid, noget uregelmæssig bygget

benproces, hvis øverste og nederste del paa de fleste snit er adskillig

fortykket i forhold til dens midtparti.

2den hov ed fure, fissura ethmoidalis inferior,

meatus superior,

begrænses nedad av concha ethm. inf., den 2den, og opad av concha

ethm. med., den 3dje hovedmusling. Furen maaler en længde av ca. 14 mm.

og en bredde av ^ o— i mm.

Ratnus ascendetis

danner paa dette præparat en ca. 3 mm. lang og ^ 2 mm. bred recess,

som har trængt sig opover mot lam. cribr., medialt begrænset av crus

ase. III og lateralt av crus ase. II og orbitavæggen (fig. 6(. Recessen

ut\'ider sig til en relativt stor cell. ase. Cellen har en længde av ca. 4 mm.

og bestaar av to sammenhængende utbugtninger, hvorav den bakerste

er I ram. længere end den forreste. Begge celler maaler en høide av

2 mm. og en bredde av omtrent i mm.

Ratmis descendetis

strækker sig fra ram. ase. helt henimot nasopharN-nx i en længde av ca.

10 mm. Umiddelbart bakenfor recess ase. trænger den sig i dybden

og deler sig T-formet i to med orbitavæggen parallelt lepende grener av

^o— I mm.'s bredde og i—2 mm. 's høide. De to forgreninger staar i

ca. I mm.'s utstrækning i aapen forbindelse med recessen. Fortil tort-

sætter de sig som et sammenhængende, smalt cellelumen, som kun kan
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følges paa 6—8 snit. Baktil danner den øverste gren, recess sup.,

en liten celle, som snart taper sig, mens recess inf. beholder sin for-

bindelse med furens hovedlumen i ca. i mm. 's utstrækning, hvorefter ogsaa

den avsluttes i en liten celleudøper, som forøvrig kun viser sig paa nogen

faa frontalsnit.

I 2den hovedfure kan paavises to benprocesser, som begge viser

lamellebygning. Lamelle I danner grænseskillet mellem furens to

hovedgrener og lamelle II mellem den nedre grens to recesser, recess,

sup. og inf. (fig. 7 og 8).

3d je hovedfure, fissura ethmoidalis superior,
meatus supremus,

maaler en længde av ca. 8 mm. Furen begrænses nedad av concha ethm.

med., den ßdje. og opad av concha ethm. sup. og supr., den 4de og 5te

hovedmusling. Den 3dje hovedfure deles likesom den iste og 2den i en

ram. ase. og en ram. desc.

Raums ascendens

trænger sig opover mot lam. cribr., medialt begrænset av crus ase. IV og V
og lateralt av orbitas benvæg. Recessen utvider sig til en 2— 3 mm. lang

og 2 mm. bred cell, ase, som gjennem sit iXi mm- store ostium kom-

municerer med furens nedre gren.

Ramus descendens

præsenterer sig som en relativt aapenstaaende, 1— 2 mm. bred spalte, som

under den største del av sit forløp maaler en dybde av ca. 2 mm.

4de hovedfure, fissura ethmoidales supre ma,

sees paa frontalsnittene kun som en helt overfladisk indbugtning i mucosa.

Den strækker sig fra midten av meat. ethm. sup. parallelt med denne

hovedfure ca. 2 mm. bakover (fig. 2). Den 5te hovedfure, som viste

sig paa den 2den næsehalvdel, kan paa dette præparat ikke med sikkerhet

paavises.

Av hov ed m uslingene sees den 2 den, 3dje, 4 de, 5 te og 6 te,

som alle undtagen den 6te er beskrevet i sammenhæng med frontal-

snittene (fig. 6— 9). Den 6te hovedmusling trænger sig ned fra

brusklaget i næsens bakerste og øverste parti som en 3 mm. lang, slank

benlamelle, som viser sig paa 10 snit. Den strækker sig parallelt med

benskelettet i concha ethm. supr. og er adskilt fra dette ved et tyndt

slimhindelag. Dens øverste halvdel dannes av en tapformet forlængelse

i det bakenfor liggende brusklag.
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Det fremgaar av snittene, at concha med, eller concha ethm.

inf. svarer til den 2den, og concha ethra. med. eller

concha sup. til den sdje hovedmusling. Det o v erste

parti av næse væggen, som nedad begrænses av fis s.

ethm. sup. og opad av lam. cribr., opbygges foran
fis s. ethm. supr. av den 4de og 5te hovedmusling. Av
disse trænger den 4de hovedmusling sig frem længere
baktil som concha ethm. sup., mens den 5te hoved-
musling fortsætter sig bakover som benskelettet
i concha ethm. supr. og forener sig med den 6te hoved-
mus 1 i n e.

PRÆPARAT III OG IV.

(Heire og venstre næsehalvdel av et 3* -2 randr. gml. guttebam.)

PRÆPARAT III.

(Høire næsehalvdel.)

Næsevæggens længde 21 mm.
"- hoide 17 mm.

Mæsillæravsnittets heide 12 mm.

Ethmoidalavsnittets hoide 5 mm.

Forholdet som i : 2.4.

Meat. inf. Avstanden fra nedre rand av concha inf. til næsegulvet

maaler ^o— i toxd.. og er störst i den bakre halvdel av næsekaviteten.

Spalten mellem muslingebenet og sidevæggen i meat. inf. er trang fortil,

^2— I mm., men utvides omkring ost. max. til en bredde av i— 2 mm.

I næsekavitetens bakerste parti taper concha inf. sin krumning nedad,

saa meat. inf. her danner en 2 mm. bred, aapen rende mellem muslinge-

benet os: næsegulvet-
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Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av høire næsehalvdel i nat. størrelse.

Av ethmoidalfurerne sees paa fotografiet foruten meat. med. to furer,

meat. sup. og supr., som fortil forenes til en næsegang. Concha sup.

præsenterer sig kun som et smalt, ribbeformet fremspring, hvis forreste

parti skjules under concha supr.

Fig. 2.

Fotografi av venstre næsehalvdel i nat. størrelse.

Meat. sup. og supr. danner her to parallelt lopende furer. Disse er

under hele sit forløp skilt fra hverandre av en vel utviklet concha sup.
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Fig- 3-

FotoCTafi av voksmodellen i ^ > størrelse.

concha supr.,

3dje. 4de, 5te og 6te hovedmusl.

,- concha supr., 5te hovedmusl.

..meat, supr., ßdje hovedfure

— concha sup., sdje hovedmusl.

--meat, sup., 2den hovedfure

--concha med., aden hovedmusL

-meat, med., iste hovedfure
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Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor de øverste deler av meat. med.

og sup., recess, ase. I og II, er aapnet. Den forreste del av crus ase. II

samt crus ase. III er fjernet. Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

concha intermed. ^
-^ pr. sup.

concha intermed. front

cell, asc.es ].

hiatus semilun.

H -ceil. ase. II

meat, supr.,

3dje hovedfure

meat, sup.,

2den hovedfure

meat, med.,

iste hovedfure

Hiatus semilun. sees i hele sin længde. Nedenfor denne bøier proc.

uncinat. sig utover den forreste del av meat. med. Ovenfor proc. uncinat.

og hiatus præsenterer recess, ase. I sine tre frontalceller, hvorav de to

forreste har osfierne liggende helt foran hiatusspalten.

Dorsalt for den iste hovedfure trænger den 2den hovedfures øvre gren

sig opover mot lam. cribr. Fra dens hovedlumen utgaar fortil en større

celleutløper.
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Fig. 5.

Fotografi av voksmodellen, hvor duct, naso-lacrym. og furernes nedre

grener er blotlagt. Proc. uncinat. og den overste del av concha inf.

samt en del av lateralvæggen i recess, ase. 11 (crus ase. Il) er fjemeL

lamelle I,

condia intenned. pr. sup.

lameUe II.

coDcha intermed. pr. med.

concha intermed. firont—

cell, asces I

infandibalarceller

lamelle V.

concha intermed. pr. inf.

dnct. nasolacrym. -

cell, bullae etbro.

cell, asces II

2den hovedfures lamelle I

2den hovedftires

lamelle II

meat- snpr-,

3dje hovedfure

-recess, sup. II

.recess, inf. II

.meaL sup.

2den hovedfure

sin. max.

edftire

Infundibularspalten trænger sig forover med tre celleutløpere, av hvilke

den største naar op i høide med den nederste frontalcelle. Nedad staar

infundibulum gjemiem det trange maxillærostium i forbindelse med over-

kjævehulen, som paa dette præparat strækker sig frem til duet. naso-lacr\m.

Bulla ethm. er aapnet, saa den nederste del av buUaceilens lumen sees.

Cellen skilles fra recess, ase. I av den øverste bullalamelle, concha inter-

med. pr. sup.

1 den 2den hovedfure umiddelbart nedenfor furens ram. ase. II sees

to celleutløpere. Av disse danner den øverste, recess, sup., en avlang,

litt større celle, som delvis er blotlagt, mens recess, inf. kun viser sig

som en smal spalte.
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iste hovedfure.

Fig. 6, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

concha intermed. front. ^

2den hovedmusl., concha med. ^,

recess, ase. I

proc. uncinat.-—"

infundibularceller-
—

"

iste hovedfure, meat, med

cell. ase. I

__ lamelle I, concha intermed. pr. sup.

,._- lamelle II, concha intermed. pr. med.

amelle IV

_lamelle V, concha intermed. pr. inf.

Recess, ase. I trænger sig mellem crus. ase. Il og proc. uncinat. opover

mot lam. cribr. og danner en cellulær utbugtning, som medialt begrænses

av crus ase. II og lateralt av orbitavæggen. Nedenfor denne cell, ase,

som svarer til den bakerste og største av frontalcellerne (fig. 4), staar

fire benprocesser frem fra orbitas benvæg.

Den øverste av disse, lam el le I, coucha intenned. pr. sup., opbygger det

benede grænseskille mellem cell. ase. og det nedenfor liggende, uregelmæssig

formede lumen. Dette repræsenterer infundibularspaltens fortsættelse for-

over og deles længere fortil i de to øverste infundibularceller, som er aapnet

paa fig. 5. Lamelle I forenes fortil med proc. uncinat. og smelter baktil

sammen med lamelle II for at danne bullacellens forreste begrænsning.

Lamelle II, coucha intermed. pr. med., viser sig paa dette snit kun

som en litet fremtrædende benproces nedenfor lamelle 1. Længere fortil

forenes ogsaa den med proc. uncinat. og danner grænseskillet mellem de to

øverste infundibularceller. I dorsal retning utvikler den sig til den muslinge-

dannelse, som præsenterer sig paa fig. 7. Det lille lumen nedenfor lamelle III

skriver sig fra den nederste og mindste av infundibularspaltens utløpere.

Infundibularcellen sees paa fig. 5, hvor den sk3'ter sig frem langs den

forreste del av overkjævehulens tak.
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Lamelle III kan kun følges paa 8— lo snit. Fortil opbygger den

et av de intercellulære septa mellem infundibularcellerne, og baktil taper

den sig i orbitavæggen.

L a ra e 1 1 e I\', som markerer grænsen mellem sin. max. og den ne-

derste infundibularcelle, viser forst længere baktil, hvor den smelter sam-

men med orbitas benvæg, antydning til lamelleb^-gning.

Nedenfor denne benproces sees en flat fort\kkelse i den øverste del

av overkjævehulens laterale benvæg. Fortil taper den sig i antrumvæggen.

Baktil danner den infundibularspaltens laterale begrænsning i hele dens

utstrækning og svarer efter sin beliggenhet til concha interme d. pr.

i n f. (fig. 7). Dette blir aitsaa den 5te benlamelle i iste hovedfure.

Foruten de fem beskrevne bendannelser ser man paa dette snit endnu

en liten benproces, som stikker frem fra den overste del av crus ase. II

i høide med lamelle I. Længere fortil antar denne benproces lamelle-

karakter og forenes med lamelle I for at danne den nedre begrænsning

for den bakerste store cell. ase. (fig. 4). Benprocessen, som kan følges

i en utstrækning av ca. 2 mm., maa sandsynlig\"i5 opfattes som en av de

frontale bimuslinger.

Pro c. uncinaL begrænser infundibulum medialt. Dens traadtynde

benlamelle, som krummer sig indover mot luminet i recess, ase, er sterkt

fort3kket saavel i sit øverste som i sit nederste parti.

Nedad sees overkjævehulens pæreformede profil mellem næsevæggen

i meat, inf og med. og orbitas benvæsr.
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Fig. 7, frontalsnit II.

Snit umiddelbart bakenfor ost. max.

cell. ase. II

recess, sup.

2den hovedmusl., concha med.

recess, in

iste hovedfure, meat. med.

proc. uncinat.

cell, bullae ethm.

amelle II, concha intermed. pr. med.

amelle V, concha intermed. pr. inf.

Den iste hovedfures nedre gren er delt i sine to forgreninger, recess,

sup. og inf. Recess, sup. trænger sig opover mot bullacellen mellem

2den hovedmusling og bulla ethm. Bullacellen, hvis timeglasformede lumen

sees mellem recessen og orbita, forenes ^'2 nim. længere baktil med recess,

sup. Recess, i n f beier nedad mot antrum, uten dog at opnaa forbin-

delse med denne, da ost. max. har lukket sig tre snit længere fortil. Det

avlange cellelumen, som ovenfor bullacellen pneumaticerer den øverste del

av næsevæggen, stammer fra cell. ase. II, som her skyter sig frem bakfra.

Fra orbitavæggen staar frem to bendannelser. Den ene av disse,

som svarer til lam el le II paa fig. 6, altsaa til concha intermed.

p r. m e d., viser uttalt muslingekarakter og begrænser bullacellen nedad.

Den fortsætter .bakover paa fig. 8.

Umiddelbart nedenfor concha intermed. pr. med. springer frem fra

lateralvæggen en bred benprominens, den iste hovedfures lam elle V.

Benprocessen begrænser infundibularspalten lateralt i dens forreste to

tredjedeler. Dens fortsættelse fortil sees paa fig. 6. Bakover kan den

kun følges i i mm. 's utstrækning, inden den taper sig i orbitas benvæg.
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Paa frontalsnittene fra denne næsehalvdel viser ikke lamellen muslinge-

bygning. Undersøkes imidlertid de tilsvarende snit fra den anden næse-

halvdel, vil man se, at der fra dens mest fremstaaende parti parallelt med

orbitavæggen skyter frem en slank, bøiet benlamelle, som rober dens

muslingekarakter. Lamelle \' svarer efter sin lokalisation til concha
i n t e r m e d. pr. inf. Paa dette præparat deltar den ikke i buUacellens

begrænsning.

Proc. uncinat. danner en traadt3'nd benlamelle, hvis øverste parti av-

sluttes i en skarpt markert, knopformet fortykkelse. Den trænger slim-

hinden som en valk indover mot meat. med.

Overkjævehulens trekantede profil sees mellem den mediale næsevæg

i meat. inf. og med. og orbitas benvæg.

Fig. 8, frontalsnit III.

Snit fra furens bakerste avsnit.

recess, ase. II-.,

3dje hovedmusl.«^

2den hovedmusl., concha med

recess, sup..--

recess. inf.,

iste hovedfure, meat. med. •

,. cell, bullae
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hovedfure som basallamellen til den anden hovedmuslings crus desc.

Nedenfor denne benlamelle sees den sidste rest av 1 a m e 1 1 e V, concha

i n t e rmed. pr. inf., kun som en fortykkelse av orbitas benvæg. Længere

baktil er de to lamelledannelser rykket helt sammen.

Foruten disse to conchae intermed.ae viser sig en tredje benproces

med muslingekarakter, den 6te i iste hovedfure. Den springer frem

fra orbitavæggen mellem recess, sup. og bullacellens lumen. Benlamellen,

som sees paa ca. 15 snit, smelter fortil sammen med lamelle II. Baktil

forenes dens perifere del med crus ase. II og danner den nedre begræns-

ning for bullacellens bakerste avsnit.

Langs basallamellen til den 2den hovedmuslings crus ase, mellem den

og den 3dje hovedmusling, strækker recess, ase. II sig opover mot orbita-

væggens øverste parti. Den 2den hovedmusling, som paa dette

frontalsnit med sin crus ase. danner det benede grænseskille mellem den

iste og den 2den hovedfures forgreninger, begrænser længere fortil ram.

ase. I medialt (fig. 6\ Baktil fortsættes dens basallamelle som den 2den

hovedfures lamelle I, mens dens lam. recurv. forenes med den iste hoved-

fures lamelle II.

Proc. uncinat. sees paa dette frontalsnit kun som en traadformet,

saavidt synlig benlamelle, som danner den nedre begrænsning for den

bakerste del av recess, inf.

Nedad mellem concha inf. og orbita viser overkjævehulen sit fiat-

trykte profil.
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2den ho\"edfure.

Fig. 9. frontalsnit IV.

Snit fra det parti av furen, som ligger umiddelbart bakenfor kora-

munikationsaapningen mellem dens to grener.

concha supr.

3dje hovedmusl

I 4de og 5 te hovedmusl

2den og sdje hovedture -

aden hovedmusl., concha med.-

iste hovedlure, meat, med.-

Cell. ase. II præsenterer sit lumen mellem lam. basil. III—V og orbita-

væggen. Dens forbindelse med den nedre gren er avbrutt tre snit længere

fortil. Ram. desc. har ^ o mm. længere baktil delt sig i to recesser. De

fremtrær paa dette snit som to adskilte lumina. Det største dannes av

recess, sup., som fortsætter furen utover mot orbitavæggen. Det nedenfor

liggende lille cellelumen, mellem recess, sup. og den 2den hovedmulings

basallamelle, stammer fra recess, inf., som har skutt sig forover med en

liten celleutløper.

Fra orbitavæggen staar frem to benlameller. Den øverste,

1 a m e 1 1 e I , som repræsenterer fortsættelsen bakover av den 2den hoved-

muslings basallamelle, danner længere fortil grænsen mellem ram. ase. og

desc. Et par snit længere baktil forenes dens perifere parti med den 3dje

hovedmuslings lam. recurv.

Den 2den benlamelle i denne hovedfure, lamelle II, markerer

grænseskillet mellem recess, sup. og inf. Den er her ikke meget frem-

trædende, men er adskillig større længere fortil, hvor den forener sig

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. K!. 1914. No. x.
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med crus desc. II for at danne den øvre begrænsning for cell. inf. Ben-

processen kan følges over i iste hovedfure, hvor den smelter sammen

med basallamellen til concha intermed. pr. med. Baktil taper lamelle II

sig i orbitavæggen.

Concha supr. forgrenes nedad i to smaa benlameller, hvorav den

lateralt liggende, som netop omtalt, svarer til den 3dje, og den

medialt liggende til den 4de og 5te hovedmusling. Den sdje

hovedmusling skilles længere baktil fra sin basallamelle, forener sig

med den 2den hovedfures lamelle I og trænger litt efter litt frem mot

næsevæggens mediale flate som crus desc. III. Hovedmuslingens crus

desc, som svarer til præparatets concha sup., strækker sig helt bakover

til nasopharynx. Den anden benlamelle omfatter baade den 4de og

den 5te hovedmusling. Den deles længere dorsalt i to mindre

celleutløpere, hvorav den lateralt liggende, som repræsenterer den 4de
hovedmusling, relativt hurtig atter taper sig, mens den anden

medialt liggende, som repræsenterer den 5te hovedmusling, kan

følges bakover mod nasopharynx som præparatets concha supr.

Den flate, rendeformede fordypning mellem den ßdje hovedmusling

og den 4de og 5te er den 3dje hovedfure. Den forreste del av meat. sup.

omfatter altsaa baade den 2den og ßdje hovedfure.

Længst nede mellem meat. med. og orbita sees overkjævehulens fiat-

trykte lumen.
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PRÆPARAT IV.

(Venstre næhehalvdel.)

De efterfølgende tre frontalsnit skriver sig fra venstre næsehalvdel,

hvor de anatomiske forhold i 2den hov ed fure arter sig noget ander-

ledes end paa den hoire side.

Fis:. I-

2den hovedfures lamelle I

cell. sup. II

2den -hcvedures lamelle III

cell. inf. II

sin. max..-

,3dje hovedmusl.

4de hovedmusl., concha sup.

aden og 3die hovedfure, meat. sup.

-2den hovedmusl., concha med.

. iste hovedfure, meat. med.

Kommunikationsaapningen mellem den 2den hovedfures to hovedgrener

har lukket sig tre snit længere fortil.

Av de tre cellelumina langs orbitavæggen repræsenterer det øverste

furens cell. ase. II, mens de to nederste stammer fra den nedre grens to

recesser, recess, sup. og inf. Cell. ase. begrænses nedad av den 2den

hovedfures øverste bimusling, lam el le I, som er forenet med den sdje

hovedmuslings lam. recurv. Lamelle I danner fortsættelsen bak-

over av basallamellen til den 2den hovedmusling. Benprocessen opbygger

den øvre og laterale begrænsning for den nedenfor liggende cell. sup.

Cellen er netop avgrænset fra sin forbindelse med den nedre grens

hovedlumen. Luminet nedenfor cell. sup. skriver sig fra furens cell. inf.

Grænseskillet mellem dette og cell. sup. markeres av en benbjelke, som

i en svak krumning strækker sig fra orbitavæggen til crus desc. II. Ben-

bjelken taper sig fortil blandt lamellerne i iste hovedfure. Dens fort-

sættelse bakover sees paa fig. 2.

Nedad sees overkjævehulens lumen mellem meat. med. og orbita.
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De to efterfølgende frontalsnit ligger i og 2 mm. bakenfor det sidst

beskrevne.

Fig. 2.

2den hovedfures lamelle I

2den hovedfures lamelle II

2den hovedfures lamelle III

sden hovedfures lamelle IV - -
-"

.3dje hovedfure

4de hovedmusl., concha sup.

---__3dje hovedmusl.

"^aden hovedfure, meat. sup.

^aden hovedmusl., concha med.

""'iste hovedfure, meat. med.

Cell. ase. II sees likesom paa fig. i langs den øverste del av orbita-

væggen. Cellen begrænses nedad av den 2den hovedfures 1 a m e II e I,

som fremdeles er forenet med lam. recurv. III. Den sdje hoved-

musling danner den laterale begrænsning for den ßdje hovedfure.

Furen er paa dette præparat langt mere fremtrædende end paa den anden

næsehalvdel og begrænses medialt av den 4de hov ed m usling,

concha sup.

Nedenfor lamelle I staar tre smaa benprocesser frem fra lateralvæggen

i 2den hovedfure. Den øverste av disse, 1 a m e 1 1 e II, kan følges bak-

over paa et par frontalsnit, indtil den forenes med den ßdje hovedmusling

for at danne taket i den dorsalt liggende del av recess, sup. Nedenfor

lamelle II markerer lamelle III, som ogsaa viste sig paa fig. i, grænse-

skillet mellem recess, sup. og inf. Den taper sig i orbitavæggen fem snit

længere baktil.

Den nederste, 4de lam elle, har paa en hel del snit utpræget

muslingeform. Den begrænser opad den lille celleutløper, som skyter

sig bakover fra recess, inf. langs den 2den hovedmuslings basallamelle.

Fortil taper lamellen sig i orbitavæggen. Dens fortsættelse bakover sees

paa fig. 3. Likesom lamelle I og II forenes den tilsidst med den 3dje

hovedmuslinsf.
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Paa dette fotografi sees saaledes i 2den hovedfure ikke mindre end

fire la m elle formede bendannelser. Alle disse er paa et

eller andet frontalsnit skilt fra hverandre ved tydelige indbugtninger i

slimhinden.

fig- 3-

lam. basil. III 0°: IV

recess, inf. II..

aden hovedfures lamelle IV

sin. max.

6te hovedmusl.

5te hovedmusl., concha supr.

4de hovedfure, meat. supr.

4de hovedmusl., concha sup.

2den hovedfure, meat. sup.

^-3dje hovedmusl.

'"2den hovedmusl., concha med.

~~iste hovedfure, meat. med.

Av de under fig. 2 omtalte benlameller viser 1 a m e 1 1 e 1\' sig frem-

deles. Den danner den nedre begrænsning for den bakerste del av recess, inf

Lamellen har her utpræget muslingekarakter og er forenet med den 3dje

hovedmuslings lam. recurv., som længere baktil taper sig i orbitas benvæg.

Av hovedmuslinger sees den 2den, sdje, 4de, 5te og 6te.

Den 2den hovedmusling præsenterer sig som concha med. Den

3 d j e h o V e d m u s 1 i n g er, som allerede nævnt, ifærd med at lægge

sig ind til orbitavæggen. Den 4de hov ed m uslings lam. recurv.

danner benskelettet i concha sup. og forenes med lam. recurv. III til én

basallamelle av betragtelige tykkelse.

Av de to øverste hovedmuslinger har den 5te en uttalt muslinge-

bygning med en lang, tynd basallamelle og en skarpt markert lam. recurv.

Den fortoner sig makroskopisk som concha supr. Den lille benlamelle, som

stikker ned fra lam. cribr. parallelt med det øverste parti av lam. basil. \\

svarer efter rækkefølgen til den 6te h o v e d m u s 1 i n g. Den sees kun

paa fem snit, hvorefter den smelter sammen med den 5te hovedmusling.

Det vil av frontalsnittene fremgaa, hvorfor concha sup. paa præp. III

og I\' viser forskjelligartig anatomisk bygning. Paa den h i r e side
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dannes concha sup. av ßdje hovedmusling, som fortil bøier av

utad og lægger sig ind til lateralvæggen i dybden av meat. sup. (fig. 9).

Først længere baktil efter at ha forenet sig med den 2den hovedfures

lamelle I trænger den sig frem mot næsevæggens mediale flate som concha

sup. Paa venstre side dannes derimot concha sup. av 4de hoved-
musling, hvis vel utviklede benlamelle er altfor fremtrædende til, at

den kan skjules av ovenfor liggende muslingedannelser. Selv paa fig. 3,

hvor dens lam. basil, nærmer sig orbitas benvæg, rager dens lam. recurv.

langt frem foran den ovenfor liggende 5te hovedmusling.

Oversigt over præparat III.

iste hovedfure, meatus médius,

har en længde av ca. 20 mm. Den nedre del av furen maaler fra over-

flaten av concha inf. til concha med. 's nedre kant 2—3 mm., paa enkelte

snit indtil 4 mm. (fig. 6). Spalten mellem concha med. og lateralvæggen

har en gjennemsnitlig bredde av ^/o— i mm. og er smalest langs ost. max.

Furens dypere liggende avsnit ved dens to hovedgrener er blotlagt

paa fig. 4 og 5.

Rmnns ascendens.

Furens ovre gren danner tre cellulære utbugtninger, som utbrer sig

vifteformet fra crista ethm. til lam. cribr. (fig. 4). Av de tre cell, asc.es,

som medialt begrænses av crus ase. II og lateralt av orbitavæggen, er den

øverste størst og repræsenterer fortsættelsen av recessens hovedlumen.

Cellen maaler en længde av 5—6 mm., en bredde av 2—3 mm. og en

høide av ca. 6 mm. Dens ostium aapner sig ovenfor hiatusspalten. Fra

ostiet strækker der sig en vel markert, bred fure nedover mot hiatus (sees

ikke paa fig. 4). De to to andre frontalceller er adskillig mindre med en

høide- og breddediameter av ca. 2 mm. og en længdediameter av 3 resp.

1^/2 mm. Begge disse celler utmunder foran hiatus, mellem den og concha

med.fæstet.

Ramus descendens.

Av denne grens to recesser trænger recess, sup. sig op mellem crus

ase. II og concha intermed. pr. med. gjennem den V2 X ^/-i rnrn- store aap-

ning og utvides til et 5 mm. høit og i— 2 mm. bredt hulrum. Kaviteten

strækker sig parallelt med orbitavæggen i ca. 3 mm. 's længde og danner

præparatets b u 1 1 a c e 1 1 e (fig. 5 og 7). Fra cellen utgaar baade forover

og bakover smaa utløpere, som forøvrig kun sees paa nogen faa snit.

Den anden gren, recess, inf.,
~ er aapnet paa fig. 5. Dens øverste

del; hiatus seinilun., maaler en længde av ca. 7 mm. og en bredde av

Y2
— I vava. Spalten begrænses i sit forreste parti opad av concha inter-
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med. pr. sup. Dens ovre begrænsning dannes Ibrevrig av concha inter-

med. pr. med. Den nedenfor liggende infundibularspalte er som

helhet noget trangere end hiatus. Fortil utvides infundibulum til en bredde

av ca. 2 mm. og forgrenes i tre utlopere, hvorav den nederste er den

mindste og kun sees som en smal, i mm. lang spalte. De to øverste er

derimot noget større, et par mm. i diameter, og strækker sig forover

mellem proc. uncinat. og orbitavæggen i i resp. 2 mm. 's længde (fig. 5

og 61. Den ca. 4 mm. dype infundibularspalte aapner sig nedad i antrum

gjennem det trange m a x i 1 1 æ r o s t i u m , hvis længde- og tverdiameter

ikke overstiger Vo mm. Ostiet begrænses medialt av den nederste del av

proc. uncinat. og lateralt av concha intermed. pr. inf.

Sifi. max. har en længde av ca. 13 mm. og strækker sig 3 mm. frem

foran maxillærostiet. Kavitetens profil er i den forreste halvdel av hulen

pæreformet og ca. 5 mm. høit og 3 mm. bredt. Længere baktil appla-

neres hulen litt efter litt, saa dens cirkumferens bakenfor ostiet avtegner

sig som en skraat liggende trekant med avrundede hjørner |fig. 6— 9).

I iste hovedfure sees syv benprocesser, hvorav de seks er

lokalisert til furens ram. desc. Fem av de infundibulære benprocesser viser

mere eller mindre utpræget 1 a m e 1 1 e b y g n i n g. To av dem, lamelle I

og II, begge med uttalt musiingekarakter, opb3'gger bulla ethm. og svarer

til Killlan's concha intermed. pr. sup. og med. Den bendannelse, som

repræsenterer concha intermed. pr. inf., har ikke lamellebygning og deltar

ikke i opbygningen av bulla ethm.

Proc. iniciuat. kan paa dette præparat ikke følges i hele sin utstræk-

ning, da snittene paa næsens forreste parti er utilstrækkelig farvet.

2den hovedfure, meatus superior,

begrænses nedad av concha med., den 2den hovedmsuling. Furens be-

grænsning opad dannes i dens forreste tredjedel av concha supr., den

3dje, 4de og 5te hovedmusling, og i dens bakerste to tredjedeler av

concha sup., den 3dje hovedmusling. Den 2den hovedfure har en længde

av 13 mm. og en bredde av ca. i mm. Forbindelsen mellem dens to

grener formidles her ved en ca. 2^ _> mm. lang og ^o— i mm. bred spalte.

Ramus asccudens

utvider sig til en cell. ase. av ca. 5 mm. 's længde og av en gjenemsnitlig

høide av 3 mm. Den del av kaviteten, som repræsenterer ostiets forlæn-

gelse opad, er relativt smal, ca. i mm. De partier av hulen, som ligger

foran og bak kommunikationsaapningen, er imidlertid betydelig bredere,

ca. 3 mm. Fra den forreste del av cell. ase. utgaar en større celleutløper,

som strækker sig 2—3 mm. forover i cellens direkte fortsættelse.
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Ramus descendais.

Furens nedre gren trænger sig i d3'bden i mm. bakenfor kommuni-

kationsaapningen med ram. ase. og deles i to forgreninger, recess, sup. og

inf. Recess, sup. er den største og naar en høide- og breddediameter av

3X2 mm. Den staar i ca. 2 mm. 's utstrækning i aapen sammenhæng med

ram. desc. og fortsættes forover mellem orbita og recess, ase. som en

1 7-2 mn^- lang celleutløper. Baktil indsnevres recessens lumen hurtig og

avsluttes tilsidst i en liten utløper. Recess, inf. staar i forbindelse med

hovedluminet gjennem en trang aapning, som kun sees paa to snit. Den

trænger sig forover som en ca. 2 mm. lang utløper (fig. 5).

I 2den hovedfure kan kun paavises to benlameller, som begge

er beskrevet under fig. 9. En sammenligning med den anden næsehalvdel

viser, at lamellesystemet i 2den ho\edfure paa venstre side er langt mere

utviklet end paa dette præparat. Paa frontalsnittene av venstre næse-

halvdel sees saaledes ikke mindre end fire lamelleformede ben-

processer i 2den hovedfure (præp. IV, fig. 1 — 3)-

3d je hovedfure, meatus supremus.

Furen er vel utviklet og maaler en længde av ca. 6 mm. Dens

forreste parti skjules i taket av meat. sup. som en i^/o mm. lang, flat,

rendeformet fordypning mellem den 3dje og 4de hovedmusling. Længere

baktil, efter at den 3dje hovedmusling har trængt sig frem mot næse-

væggens mediale flate som concha sup., begrænses denne fure nedad av

crus desc. III og opad av concha supr.

Da concha supr. opbygges av den 5te hovedmusling, skulde

meat. supr. omfatte baade den 3dje og 4de hovedfure. Den 4de hovedfure

er imidlertid ikke utviklet, saa meat. supr. repræsenterer fortsættelsen bak-

over av den 3dje hovedfure. Likesom den 4de mangler ogsaa den 5te

hovedfure enhver utvikling.

Av ho\-edmuslingene sees den 2den, 3d je, 4de, 5te

og 6te. Den 2den hovedmusling er nærmere omtalt under

fig. 8. Den 3dje, 4de og 5te er beskrevet under fig. 9. Denote
hovedmusling viser sig paa snittene fra den forreste del av meat,

supr. som en slank, lamelleformet benproces. Den strækker sig paa 6—

8

snit parallelt med den øverste del av crus ase. V opover mot lam. cribr.

Det fremgaar av snitserien, at concha med. dannes av den 2den
h o V e d m u s 1 i n g , concha sup. av den 3 d j e og concha supr. av

den 4de, 5te og 6te hov ed musling, hvorav den 5te uten

sammenligning spiller den største rolle.

Oversigt over præparat IV, konfr. side 85—86.
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PRÆPARAT V.

(Høire næsehalvdel av et 7 mndr. gml, pikebarn.)

Næsevæggens længde 24 mm.

Xæsevæggens høide 21 mm.

Maxillæravsnittets høide 7 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 14 mm.

Forholdet som i : 2.

Meat. inf. har en bredde av 2—3 mm. fra muslingebenets laterale flate

til sidevæggen i meat. inf. Avstanden fra den nedre concharand til næse-

gulvet maaler gjennemsnitlig i^ o nim-

Næsevæggens ethmoidale avsDit.

Fig. I.

Fotoffrafi av høire næsehalvdel i nat. størrelse.

Foruten meat. med. sees kun én ethmoidalfure, meat, sup., som er

usedvanlig bred og aapenstaaende. En accessorisk fure strækker sig tra

den nedre rand av concha med. bakover i horisontal retning.
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Fig. 2.

Fotosrrafi av venstre næsehalvdel i nat. størrelse.

Paa dette præparat fortsættes den forreste del av meat. sup. opover

mot lam. cribr. som en bred, vel markert fure.
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Fotografi av voksmodellen, hvor den overste del av meat, med., iste

hovedfure, samt meat, sup., 2den hovedfure, er aapnet. Concha med.,

2den hovedmusling og den forreste del av concha sup., crus ase. III— \',

er fjernet. Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

cell, asc.es I

10^

Ù) bi)

= >>>

concha inter-

' med. pr. sup.

hiatus semiliin.

ost. cell, bullae ethm.

-cell. ase. II

5'e hovedmusl.

,meat. sup.,

2den og 4de hovedfure

• meat, med.,

iste hovedfure

Hiatus semilun. viser sig i hele sin længde. Ovenfor hiatus præsen-

terer ram. ase. fire celleutlepere, hvorav den bakerste har sit ostium

beliggende bakenfor den øverste del av spalten. Cell. ase. post. skilles

fra de øvrige frontalceller av concha intermed. pr. sup.

Dorsalt for ram. ase. I pneumaticerer cell. ase. II den midtre del av

næsevæggen. Kaviteten deles baktil i to terminalceller, hvorav kun den

øverste og største er utdissekert. Nedad staar cell. ase. II i forbindelse

med furens nedre gren. Kommunikationsaapningen mellem de to grener

er av usedvanlig længde. Umiddelbart bakenfor denne i den forreste del

av ram. desc. sees den nedre grens recess, sup. som en kort spalte (fig. 4).
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Fig. 4.

Fotografi av av voksmodellen. Proc. uncinat., den øverste del av concha

inf., samt taarekanalens mediale væg, er fjernet, saa den iste hovedfures

recess, inf. og duct, nasolacrym. kommer tilsyne.

infundibularceller..

duet. nasolacrym. -

recess, sup. II

_3dje hovedmusl.

-2den hovedfures lamelle II

sm. max.

^raeat. med.,

iste hovedfure

Infundibularspalten præsenterer tre utløpere. Av disse har den øverste

skutt sig opover mot lam. cribr., men naar ikke saa langt op som den

raedialt liggende recess, ase. De to andre celleutløpere trænger sig for-

over nedenfor concha med.fæstet.

Overkjævehulen sees i sin helhet. Kaviteten naar ikke helt frem til

taarekanalens nasale utmunding.

Forøvrig arter de anatomiske forhold sig som paa fig. 3.
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I S t e h o \- e d f 11 r e

.

Fig. 5, trontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

cell. ase. I, cell. ase. post

ram. desc. I, recess, in

aden hovedmusl., concha med

iste hovedfure, meat, med

proc. uncinat

amelle I, concha intermed. pr. sup.

lamelle II, concha intermed. pr. med.

.>'TF-f^l^ lamelle III, concha intermed. pr. inf.

-V -^ sin. max.

Den iste hovedfure, meat, med., er trængt op mellem concha med.

og proc. uncinat. og har delt sig i to grener, ram. ase. og desc. Ram. ase.

danner furens direkte fortsættelse. Den utvides mellem crus ase. II og

concha intermed. pr. sup. til en cell. ase. av bet3'delig størrelse. Ram. desc.

trænger sig som recess, inf. utover mot orbitavæggen mellem den iste

hovedfures lamelle I, concha intermed. pr. sup., og proc. uncinat. og for-

grenes T-formet i to utlopere. Den ene av disse danner infundibular-

spalten og bøier av nedad for at aapne sig i antrum. Den anden utloper,

som repræsenterer infundibularspaltens forlængelse opad, strækker sig op-

over langs orbitavæggen mellem den og den øverste bimusling.

Av de infundibulære lamelledannelser sees paa dette fotografi tre,

hvorav dog kun de to viser lamelleform. Den øverste, lam elle I, eonclia

intenneii. pr. sup , har karakteristisk muslingebygning og danner, som

allerede antydet, grænseskillet mellem den øverste del av infundibular-
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spalten og den medialt liggende cell. ase. post. Fortil forenes lamelle I

med proc. uncinat., og baktil smelter den sammen med lamelle II for at

opbygge den forreste del av bulla ethm. Saavel fortil som længere baktil

lægger lamelle I sig ind til crus ase. II for at avgrænse cell. ase. post.

fra de foran og bakenfor liggende celleutløpere.

Lam elle II, concha intenned. pr. med., viser sig paa dette frontalsnit

som tre benprotuberanser, som springer frem fra orbitavæggen uten tegn

til lamellebygning. Fortil taper de to øverste fremspring sig hurtig i orbita-

væggen. Det nederste derimot fortsættes som en liten lamelleformet ben-

proces. Den opbygger grænseskillet mellem infundibularspaltens nederste

parti og antrum og forener sig tilsidst med basallamellen til concha inf.

De tre benfremspring er opfattet som hørende til samme lamelledannelse,

da de danner en sammenhængende, skarpt begrænset slimhindefold. Længere

baktil smelter de sammen til ét større, benet fremspring, som vakuoliseres

og forener sig med den iste hovedfures øverste lamelle for at omslutte

bullacellen (fig. 6). Efter at denne har aapnet sit ostium, viser concha

intermed. pr. med. uttalt lamellekarakter. Den fortsættes over i 2den hoved-

fure som basallamellen til crus desc. II.

Nedenfor concha intermed. pr. med. og adskilt fra den ved en skarpt

markert fure i mucosa staar frem fra orbitavæggen en bred benprominens,

den iste hovedfures lam elle III, som opbygger den laterale begrænsning

for infundibularspaltens nederste avsnit. Denne benproces, som efter række-

følgen svarer til concJia intermed. pr. inf., viser antydning til lamellebygning.

Dens nederste og mest fremstaaende parti forlænges nemlig nedad i et kam-

formet fremspring, som paa flere frontalsnit skyter frem en vel utviklet,

lamelleformet utløper av 2—3 mm'. s længde. Fortil taper concha intermed.

pr. inf. sig i den laterale antrumvæg. Ogsaa baktil smelter den sammen

med orbitas benvæg.

Proc. uncinat. begrænser infundibularspalten medialt og præsenterer

sig som en relativt solid benproces, hvis øverste halvdel er adskillig for-

tykket og i sin bygning minder om en tungeformet lam. recurv. Ben-

lamellens nederste del ligger i kontakt med ethmoidalprocessen til concha inf.
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Fig. 6, frontalsnit II.

Snit ca. ''-

o mm. bakenfor det sidst beskrevne.

cell. ase. I, cell. ase. post

lam. basil. II-,

recess, inf

2den hovedmusl., concha med./^

iste hovedfure, meat, med

proc. uncmat..

sin. max.-

lamelle I, concha intermed. pr. sup.

infundibularutloper

lamelle II, concha intermed. pr. med.

sulcus intermed. inf.

lamelle III, concha intermed. pr. inf.

De anatomiske forhold arter sig omtrent som paa fig. 5,

Av recess, inf. sees hele dens nederste parti, mens dens øverste

avsnit, som viste sig paa fig. 5, her kun repræsenteres av det lille celle-

lumen mellem den øverste bimuslings basallamelle og orbitavæggen.

Av de tre conchae intermed.ae er concha intermed. pr. sup. og med.

rykket ind til hverandre. Den øverste lamelles lam. recurv. omfatter et

lyst midtparti. Det samme er tilfældet med benrammen til coucha intermed.

pr. med. Et par snit længere baktil smelter de to bimuslinger helt sammen

og aapner sig for at omslutte bullacellens forreste parti.

Den dype fure, som adskiller lamelle II og III, concha intermed. pr.

med. og inf, svarer til Killian's sulcus intended, inf. Furen, som ogsaa

viste sig paa fig. 5, kan følges forover og bakover, ca. i mm. i hver retning.

Den rendeformede fordypning nedenfor lamelle III strækker sig ca.

I mm. bakover, indtil den taper sig i den nederste del av infundibulum

umiddelbart bakenfor ost. max.
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Proc. uncinat. danner fremdeles infundibularspaltens mediale begræns-

ning. Den præsenterer sig som en solid benproces uten særlig karakteristisk

bygning.

Nedad mellem concha inf. og orbitavæggen sees overkjævehulens pære-

formede profil.

2den hovedflire.

Fig. 7, frontalsnit III.

Snit umiddelbart bakenfor recess, ase. II. ,

lam. basil. III

5te hovedmusl., concha sup.

4de hovedfure

3dje hovedmus

2den hovedfure

iste hovedfure, meat, med.^'

sin. max

cell. ase. II

recess, sup. Il

2den hovedfures lamelle II

tandsæk

De to cellelumina langs orbitas benvæg skriver sig fra den 2den hoved-

fures cell. ase. Det nedenfor liggende lille lumen stammer fra den nedre

grens recess, sup., som her sender en utløper bakover.

Det benede grænseskille mellem recess, sup. og den nedre grens

hovedlumen dannes av en lamelleformet benproces, som staar frem fra

orbitavæggen. Benprocessen, den 2den hovedfures lam el le II, kan følges

paa snittene forover, indtil den, efter at ha forenet sig med furens lamelle I,

taper sig i orbitavæggen. Baktil begrænser benprocessen cell. sup. II nedad

og forenes, efter at cellen har lukket sit lumen, med lam. recurv. III (fig. 8).

Lam el le I sees ikke paa dette snit. Den markerer længere fortil grænsen

mellem furens ram. ase. og desc. og har tapt sig i orbitas benvæg.

Av hovedmuslinger paavises foruten ems. desc. II (concha med.)

ogsaa den 3dje og 5te. Den sdje hovedmusling opb3'gger med sin

basallamelle den mediale og nedre begrænsnina; for de to fer omtalte celle-
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lumina fra cell. asc. II. Dens lam. recurv. deles længere fortil T-formet

i to utløpere. Den lateralt liggende utløper insererer sig paa orbitavæggen.

Den medialt liggende repræsenteres av den lille boiede benproces ovenfor

lamelle 11. Den strækker sig parallelt med benlamellen indover mot meat,

sup. Længere baktil skilles lam. recurv. III fra sin basallamelle, forenes

med lamelle II og staar frem fra orbitavæggen som crus desc. III (fig. 8).

Baade lamelle II og ct'ns dcsc. ///sees som valkformede fremspring i meat,

sup. Av disse to benprocesser er lamelle II mest fremtrædende i furens

forreste og crus desc. III i dens bakerste parti.

Den 5te hovedmusling, præparatets concha sup., begrænser medialt

den hovedfure, som har trængt sig op mellem den ßdje og 5te hoved-

musling. De bakenfor liggende snit (tig. 9 og 10) viser, at denne fure

svarer til den 4de hovedfure, da den 3dje ikke er utviklet. Præparatets

meat. sup. omfatter altsaa den 2den og 4de hovedfure.

Nedad viser overkjævehulen sit avrundede profil i høide med meat. med.

Antrumgulvet tangerer den nedenfor liggende tandsæk.

De efterfølgende to snit ligger ^ ^ i''''!^'- bakenfor det sidst beskrevne.

Fig. 8, frontalsnit IV.

5te hovedmusl., concha sup.^

lam. basil. III.

4de hovedfure. ,

2den og 4de hovedfure,

meat sup.

3dje hovedmusl.

iste hovedfure, meat. med.

2den hovedfures lamelle II

tandsæk

De anatomiske forhold avtegner sig omtrent som paa fig. 7.

Den 3dj ; hovedmusl ing er rykket nærmere ind til orbitavæggen

og har forenet sig med lamelle II. Dens lam. recurv. har endnu ikke helt

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-X. Kl. 1914. No. i. 7
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tapt forbindeisen med sin basallanielle. Cell. sup. har netop lukket sig

baktil, mens derimot de to cellelumina fra cell. ase. II fremdeles viser sig.

Overkjævehulens profil er næsten cirkelrundt. Dens øverste halvdel

begrænses medialt av meat. sup. Antrumgulvet tangerer tandsækken.

Fig. 9, frontalsnit V.

5te hovedmusi., concha sup..

lam. basil. III og IV

4de hovedmusi.

4de hovedfure

ßdje hovedmusi.

2den hovedfure

iste hovedfure, meat. med.

Paa dette frontalsnit arter de anatomiske forhold sig omtrent som

paa fig. 8, naar undtages, al de to cellelumina fra de bakre utlepere

av cell. ase. II ikke længere sees. Basallamellen til crus. ase. III har

rykket nærmere ind til orbitas benvæg.

Av særlig interesse er den lille benproces, som stikker frem fra

den øvre kant av crus desc. III, og som kan følges bakover paa 20 snit.

Dens fortsættelse sees paa næste fotografi.

Den største del av overkjævehulens lumen begrænses medialt av

meat sup.
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Fig. 10, frontalsnit M.

Snit ca. ^ o mm. bakenfor det sidst beskrevne.

ôte hovedmusl., concha sup........ JhJf ;

>-^'^'"- ^^^"- "^ «? ^^'

.4de hovedmusl.

4de hovedfure—

3dje hovedmusl. -

cell. desc. post. II--'

iste hovedfure, meat, med.-'

Basallamellen til crus ase. III er rykket ind til orbitas benvæg og er

ifærd med at smelte sammen med den. Crus desc. III staar frem fra

lateralvæggen som en selvstændig lamelledannelse.

Den under fig. 9 omtalte benproces repræsenteres i sit videre forlop

av den lille lamelle, som staar frem fra orbitavæggen ovenfor crus desc. III,

parallelt med denne. Det er den reducerte 4de ho vedmusli ng, som

her viser sig. Dens sammenhæng med crus ase. III sees tydelig paa flere

frontalsnit (fig. 9). Fortil smelter den sammen med crus desc. III, Baktil

forenes den med den 5te hovedmuslings lam recurv. og taper sig i orbitas

henvæg.

Den 5te hovedmusling danner ogsaa paa dette snit præparatets

concha sup. Længere baktil lægger hovedmuslingen sig ind til orbita-

væggen og smelter sammen med den. Fra orbitas benvæg stikker frem

en liten bentap i den bakerste del av næsvæggen. Den sess paa ca. 20

snit og repræsenterer crus desc. \'.

Overkjævehulen er skilt fra tandsækken gjennem et tyndt benlag.

Den lille celle ovenfor sin. max. skriver sig fra hovedluminet til ram desc,

som her trænsrer sis bakover.
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Oversigt over præparat V.

iste hovedfure, meatus médius,

maaler en længde av ca. 25 mm. Den nedre del av furen er bred og

aapenstaaende med en avstand av i ^L mm. mellem den nedre rand av

concha med. og overflaten av concha inf. Spalten mellem concha med.

og lateralvæggen er av forskjellig bredde, fra ^ o til i ^/o mm. Den er

bredest i næsekavitetens forreste og bakerste parti.

Ramus ascendens

er aapnet pa fig. 3. Fra denne gren utgaar fire cellulære utbugtninger,

som medialt begrænses av crus ase. II og lateralt av concha intermed. pr.

sup. De tre forreste celler danner et sammenhængende hulrum med en

længde- og høidediameter av 5— 6 mm. og en breddediameter av i— 2 mm.

Kaviteten staar nedad i forbindelse med den forreste del av meat. med.

gjennem den ca. 4 mm. lange og i—2 mm. brede recess, ase. Den

bakerste frontalcelle, hvis 2 mm. lange og ^2 rni^- brede aapning ligger

bakenfor den forreste del av hiatus, har en længde av ca. 3 mm. og en

bredde av 3 mm. Den avgrænses, som for antydet, fra de foran og baken-

for liggende celler, frontalcellen resp. bullacellen, av concha intermed. pr.

sup., som lægger sig ind til crus. ase. II og derigjennem danner grænse-

skillet.

Raums dcsccudois.

Av den nedre grens to recesser er recess, sup. usedvanlig rikt forgrenet.

Fra den ca. 3 mm. lange og \ o rnm. brede recess, utgaar tre celleutlopere.

Den fo r r e s t e av disse har skutt sig op mellem crus ase. II og orbitavæggen

som en ca. 4 mm. hei og ^ o mm. bred kanal. Den skilles fra frontalcellen

av benbjelkerne til concha intermed. pr. sup. og crus ase. II.

Bakenfor denne utloper trænger der sig frem mellem concha intermed.

pr. med. og crus ase. II en celle, som pneumaticerer den største del av

bulla ethm. og derfor maa betragtes som præparatets bullacelle. Bulla-

cellens lumen avtegner sig paa snittene som en 4 mm. hoi halvmaane,

hvis konveksitet vender indover mot næsekaviteten og som strækker sig

ca. 2 mm. forover langs orbitavæggen. Bakenfor ostiet præsenterer celle-

luminet sig kun som en 3— 4 mm. høi og ca. Vo mm. bred. spalte. Den

kan i en utstrækning av 3—4 mm. følges bakover parallelt med orbitas

benvæg.

Den 3dje celle forgrening stammer fra det parti av recessen,

som ligger bakenfor buUacellens ostium, altsaa fra dens bakerste avsnit.

Denne del av recess, sup. sees paa frontalsnittene som en relativt aapen,

ca. I mm. bred fure, som strækker sig helt frem til orbitavæggen. Den
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inderste del av recessen forlænges baade forover og bakover i smaa celler,

som løper parallelt med orbitavæggen mellem concha intermed. pr. med. og

sup., ca. I mm. i hver retning.

Recess, inf., den 2den av den nedre grens to store forgreninger,

sees paa fig. 3 og 4. Recessens overste parti, hiatus semilun.,

har en længde av ca. 10 mm. Den begrænses apad av concha intermed.

pr. sup. og med. og maaler en gjennemsnitlig bredde av i mm., men

utvider sig noget i sit forreste avsnit. Infundibul'um er omtrent av

samme bredde som hiatus. Spaltens begrænsning fremgaar av frontal-

snittene (fig. 5 og 6). Infundibulum forgrener sig fortil i tre cellulære

utløpere. Den øverste av disse har skutt sig forover og opover mellem

recess, ase. og orbitavæggen som en ca. 6 mm, lang, 3 mm. høi og i— 2

mm. bred kavitet. Av de to andre infundibularceller trænger den ene sig

forover umiddelbart nedenfor concha med. -fæstet og den anden i hoide med

overkjævehulens tak. Begge maaler en længde av ca. i ^ > mm.; men den

øverste er hoiere og bredere (ca. 2 mm.) end den nederste, hvis lumen

paa snittene kun sees som en ganske smal, ca. i mm. høi spalte.

Nedad aapner infundibulum sig i overkjævehulen gjennem det 2 ^ o mi""-

lange og ^/2 mm. brede ost. max. Ostiet ligger i en avstand fra hiatus

av 8 mm. ved dets forreste og 6 nmi. ved dets bakerste endepunkt og

begrænses medialt av proc, uncinat. og lateralt av concha intermed. pr. inl.

(fig. 5 og 6).

Sin. max. maaler en længde av ca. 18 mm. og strækker sig 2—3 mm.

frem foran ost. max. henimot taarekanalens nasale utmunding. Kavitetens

tversnit er fortil pæreformet, ca. 5 mm. hoit og 3 mm. bredt. Bakenfor

maxillarostiet antar hulens profil en mere avrundet form og sees paa

enkelte snit næsten cirkelrundt, ca. 4 mm. i tversnit (fig. 5— 10).

1 iste hovedfure findes tre 1 am ell eform ed e bendannelser,

hvorav de to, lamelle I og II, concha intermed. pr. sup. og med., opb3'g-

ger bulla ethm., mens den tredje benproces, lamelle III, concha intermed.

pr. inf., danner den laterale benvæg i den nederste del av infundibular-

spaiten (fig. 5 og 6).

Proc. uncinat. sees paa snittene fra infundibularspaltens forreste

parti som en solid benproces, hvis anatomiske bygning er omtalt under

fig- 5 og 6.

2den ho\-edfure

begrænses nedad av concha med., 2den hovedmusling. Dens begræns-

ning opad dannes fortil av den 3dje og 5te hovedmusling, concha sup.

og længere baktil av den 3dje hovedmusling. Denne muslingedannelse
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præsenterer sig som et valkformet fremspring i meat. sup. Den 2den hoved-

fure maaler en længde av 18 mm. og en bredde av i—2 mm.

Raums asccndcns.

Den 2den hovedfures ovre gren danner paa dette præparat en ca. 5 mm.

høi og 3 mm. bred cell, ase, som i en længde av ca. 1 1 mm. pneumati-

cerer den største del av næsevæggen mellem meat. sup. og lam. cribr.

Kaviteten staar nedad i forbindelse med ram. desc. gjennem den ca. 5 mm.

lange og i mm. brede recess, ase. Det nederste parti av cell. ase. for-

længes bakover i en ca. 3 mm. lang utloper, hvis lumen sees paa fig. 7

og 8. En liten forgrening fra cell. ase. har ogsaa skutt sig ind i medial,

væggen. Den viser sig kun paa nogen faa frontalsnit.

Ramus dcsccndens

trænger under hele sit forlop frem til orbitas benvæg. Den forreste del

av denne gren skyter sig op langs orbitavæggen, hvor den forgrenes i tre

celleutløpere, som kan følges ca. 3 mm. forover. Disse tre celler pneumati-

cerer en stor del av lateralvæggen i den ovenfor liggende recess, ase,

hvorefter de forenes til et større hulrum, som krydser den bakerste

del av bullacellen. Den dorsalt liggende del av ram. desc. fortsættes bak-

over langs overkjævehulens tak som en ca. 2 mm. lang celleutløper (fig. 10).

Umiddelbart bakenfor ram. ase. trænger recess, sup. sig utover mot

orbitavæggen som en ganske smal, i ^o rnni. lang fure, hvorfi-a der utgaar

en liten celleutløper, som forøvrig hurtig taper sig.

Av la m elle formede dannelser i 2den hovedfure findes kun

to. Den øverste av disse, lamelle I (sees ikke paa fotografierne), markerer

grænsen mellem furens to hovedgrener og deltar i opbygningen av den

laterale benvæg i recess, ase. Det er denne benproces, som med sin vel

utviklede lam. recurv. omslutter de allerede beskrevne smaa celleutløpere

fra den forreste del av ram. desc. Baktil danner den en bred benprominens,

som tilsidst taper sig i orbitas benvæg. Den anden benlamelle i denne

fure, lamelle II, som springer frem fra orbitavæggen nedenfor lamelle I,

kan følges bakover i ca. 3 mm. 's utstrækning (fig. 7).

3 d j e hovedfure

mellem crus desc. III og IV er paa dette præparat ikke utviklet (fig. 10),

4de hovedfure
begrænses lateralt av den 3die og medialt av den 5te hovedmusling. Den

præsenterer sig som en ca. i—2 mm. bred og i— 2 mm. dyp, skarpt

markert fure, som strækker sig langs taket av meat. sup. i en længde av

10— II mm. (fig. 7— 10).
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Meat. sup. omfatter altsaa paa dette præparat to hoved-
furer, den 2den og 4de.

Av hovedmus lingene sees den 2den, 3 dj e, 4de og 5 te. Den
2den hovedmusling, concha med., danner fortil med sin crus ase.

den mediale begrænsning for ram. ase. II. Længere baktil begænser dens

basallamelle cell. ase. II lateralt og fortsættes videre bakover som 2den

hovedfures lamelle I. Dens lam. recurv. forenes med den iste hovedfures

lamelle II, concha intermed. pr. med., som bakenfor ostiet til cell. ase. II dan-

ner basallamellen for crus desc. II. Den 3d je hovedmusling avtegner

sig paa frontalsnittene fra den forreste del av meat sup. Concha sup. deler

sig her nedad i to lamelleformede utløpere, hvorav den lateralt liggende

svarer til 3dje og den medialt liggende til den 5te hovedmusling. Det

videre forlop av den 3die hovedmusling er omtalt under fig. 7—10 Den

5 te hovedmusling, præparatets concha sup., danner den mediale

begrænsning for meat. sup. i hele dens længde. Den vel utviklede lamelle-

dannelse kan følges helt bakover mot nasopharynx (fig. 7— 10). Den
6te ho ved m usling \-iser sig paa 10— 12 snit fra den bakerste del

av den mediale næsevæg. Den sees kun som en bentap med antydning

til lamelleform, som stikker ned fra lam. cribr. parallelt med crus ase. V
og fortil smelter sammen med den.

Av hovedmuslingene svarer altsaa concha Jiicd. til den 2den og

concha sup. til den 5te hovedmusling.
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PRÆPARAT VI.

(Høire næsehalvdel av et 12 mndr. gml. pikebarn.)

Næsevæggens længde 24 mm.

Næsevæggens høide 21 mm.

Maxillaravsnittets høide 7 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 14 mm.

Forholdet som i : 2.

Meat. inf. er aapenstaaende med en avstand av i ^o— 2 mm. fra

den nedre concharand til næsegulvet og en bredde av 2—3 mm. fra

muslingebenets laterale flate til sidevæggen i meat. inf.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi a\- præparatet i nat. storrelse.

Av næsefurerne sees meat, med., sup og supr
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Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i ^ > størrelse.

.X'-

^^

• concha siipr.,

3dje, 4de, 5te og 6te hovedmusl.

meat. supr..

4de hovedfure

concha sup.,

4de hovedmusl.

"meat, sup.,

2den og sdje hovedfure

^concha sup.,

3dje hovedmusl.

^meat. supr.,

Ste hovedfure
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F'g- 3-

Fotografi av voksmodellen, hvor recess, ase. I og sin. max. er

Crus ase. II, samt den øverste del av concha inf. er fjernet,

snittenes beliggenhet er markert.

aapnet.

Frcntal-

>

concha intermed. m

\. pr. sup. .j^

cell, asc.es I

recess, ase. I

proc. uncinat

sin. max.

ineat. supr.,

4de hovedfure

meat, sup.,

2den o^ 3dje hovedfure

meat, med.,

1 ste hovedfure

Recess, ase. forgrener sig paa dette præparat i ikke mindre end fem

frontalceller. Den ene av disse skjuler sig i den forreste del av recessen

^

laterale væg. De tre avtegner sit profil langs recessens øvre rand; men

forøvrig danner deres lumina en sammenhængende kavitet. - Den 5te og

største utløper u'tgaar fra det dorsalt liggende parti av recess, ase. og viser

sig paa fotografiet som en helt avgrænset celle, som strækker sig opover

mot lam. cribr. bakenfor recessen, parallelt med denne.

Overkjævehulens baatformede længdeprofil præsenterer sig i hele sin

utstrækning.

Av særlig interesse er den eiendommelige bygning av proc. uncinat.,

hvis øverste parti som en concha hvælver sig utover meat. med.
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Fig. 4.

Fotografi av voksmodcllen. Av iste hovedfure er de øverste to in-

fundibularutløpere og av 2den hovedfure cell. ase. blotlagt. Den laterale

benvæg i cell. ase. I samt crus ase. III, IV og V er fjernet. Duet. naso-

lacr3'm. er desuten aapnet.

infundibularcelle

concha intermed. pr. sup.

ceU. ase. post. cell. ase. 11

cell. ase. I -

infundibularcelle _

duet. nasolacrym. ._

sin. max

meat supr.,

4de hovedfure

I leat. sup.,

lien og 3dje hovedfure

incat. med.,

I ste hovedfure

Av cell. ase. I staar kun en liten trekant av dens forreste parti til-

bake efter dissektionen. En sammenligning med fig. 3 viser, at den store

infundibularcelle, som her sees, har skutt sig betydelig heiere opover mot

frontalbenet end den medialt liggende recess, ase. Det fremgaar av frontal-

snittene fra denne del av den laterale næsevæg, at infundibularcellen endog

er trængt ind i frontalbenets spongiosa, samtidig som den har utvidet sig

saadan i bredden, at den utfylder den største del av mellemrummet mellem

orbita og den øverste del av crus ase. 11 (fig. 5 og 6).

Foruten den store infundibularutbugtning viser der sig paa fotografiet

ogsaa en anden celle, som trænger sig frem fra infundibulum umiddelbart

nedenfor concha med.fæstet. En tredje infundibularcelle, som utgaar fra

spaltens nederste avsnit, er ikke utdissekert.
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Overkjævehulen er i sin helhet aapnet. Antrum strækker sig forover

tii duet. nasolacrym.

Det lille indhak i concha med. 's basallamelle ret op for den midterste

del av sin. max. markerer bullacellens utmunding. Cellen er ikke forsøkt

aapnet.

Bakenfor ram. ase. I sees den 2den hovedfure med sine forgreninger.

Furens forreste, flate parti kan paa fotografiet skjelnes fra den dorsalt

liggende dype ram. desc. Ram. ase. II har paa dette præparat utvidet sig

til en cell. ase. av betydelig størrelse. Kaviteten bestaar av tre mindre

cellulære utvidninger, hvis størrelse og indbyrdes relationer fremgaar av

fotografiet. Den sonde, som sees i den bakerste del av cell. ase. II angir

beliggenheten av en liten celleutløper, som har trængt sig forover fra

hovedluminet.

I s t e h o V e d f u r e.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

recess, ase

cell. ase. post

2den hovedmusl.j concha med

proc. uncinat

iste hovedfure, meat, med

sm. max.-

— infundibularcelle

lamelle I, concha intermed. pr. sup.

- lamelle II, concha intermed. pr. med.

infundibulum

lamelle IV, coucha intermed. pr. inf.

.-lamelle V

iste hovedfure trænger sig op mellem concha med. og proc. uncinat.

som en relativt bred spalte. Denne forgrenes i tre utløpere, hvorav de

to danner furens fortsættelse mot lam. cribr., mens den tredje bøier av

nedad og aapner sig i antrum. Av de to førstnævnte utløpere repræsen-
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terer den medialt liggende mellem crus ase. II og den iste hovedfures

lamelle I den bakerste del av furens ram. ase. Den lateralt liggende celle-

utvidning mellem lamelle I og orbitas benvæg, repræsenterer infundibular-

spaltens overste celleutvidning og stammer altsaa fra furens ram. desc.

Infundibularcellen har allerede trængt sig ind i frontalbenets spongiosa.

Den har skutt sig langt høiere op end recess, ase. (fig. 3 og 4) og staar

nedad i forbindelse med den traadtynde infundibularspalte. Denne utmunder

i overkjævehulen, hvis heie trekantede, noget sammentrykkede profil av-

tcgner sig mellem basallamellen til concha inf. og orbitavæggen.

Av ben lamel I er sees paa dette snit fire. Den overste, lam elle I,

concha inteimcd. pr. sup., stikker ned fra lam. cribr. som en slank ben-

proces med vel utviklet lam. recurv. Benlamellen forener sig fortil med

proc. uncinat. og danner grænseskillet mellem infundibularcellen og recess,

ase. Baktil lægger den sig ind til crus ase. II for at avgrænse cell. ase.

post. fra recess, ase, hvorefter benlamellen forenes med lamelle II for at

opb^'gge den forreste del av bulla ethm. Tilsidst smelter benprocessens

lam. recurv. sammen med lamelle II, mens dens basallamelle lægger sig ind

til crus ase. 11 for at avgrænse cell. ase. post. baktil.

Lam elle II, concha intcrnwd. pr. niciL, præsenterer sig paa dette snit

som et bredt fremspring, som staar ut fra orbitavæggen i høide med hiatus

og danner den laterale begrænsning for den øverste del av infundibular-

spalten. Fortil viser denne benproces lamellebygning og danner grænsen

mellem de to øverste infundibularceller. Baktil forenes den, som allerede

antydet, med lamelle I og opbygger sammen med denne den forreste del

av bulla ethm. Lamelle II fortsættes bakover i den 2den hovedfures ben-

lameller (fig. 6). Lam el le III sees ikke paa dette frontalsnit. Den

markerer længere fortil grænseskillet mellem de to nederste infundibular-

celler, hvorefter den taper sig i orbitavæggen.

Lam el le I\', concha intcrnicd. pr. inf., danner den laterale be-

grænsning for den nederste del av infundibulum. Paa dette frontalsnit

viser den sig som en bred benprominens, som nedad avsluttes i en solid,

bøiet bentap. Fortil markerer den det benede grænseskille mellem den

nederste infundibularcelle og antrum og forenes tilsidst med basallamellen

til concha inf Baktil skyter den frem en vel utviklet lam. recurv., som

begrænser bullacellen nedad og opbygger benskelettet i den bakerste del

av bulla ethm. (fig. 6).

Lam elle \ staar frem fra den laterale antrumvæg og viser uttalt

lamellebygning baade paa dette og andre frontalsnit. Fortil smelter den

sammen med lamelle 1\', og baktil taper den sig i overkjævehulens laterale

benvæg.
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Proc. uncinat. danner infundibularspaltens mediale begrænsning og

præsenterer sig som en relativt solid benproces, som nedad avsluttes i en

liten, kolbeformet fortykkelse. Benprocessens ovre del er sterkt fortykket

o<y bøier sig som en lam. recurv. indover mot meat. med. Slimhinden i

den forreste del av meat. med. kommer derved til at staa frem som en

skarpt markert valk.

F'ig. 6, frontalsnit II.

Snit fra den bakerste del av furen.

cell. ase. II

2den hovedfure, meat, sup.,

3dje, 4de og 5te hovedmusl.

concha 3upr._

2den hovedmusl., concha med

is'.e hovedfure, meat. med..

. I

ae ethm.

VI

ae ethm.

II

ae ethm.

ae ethm.

, concha intermed. pr. inf.

Bullacellen har skutt sig op mellem crus ase. II og orbitavæggen

og forgrener sig vifteformet i sine tre celleutløpere, hvorav den nederste

har avsnoret et litet cellelumen. Det benede grænseskille mellem utlø-

perne dannes av to slanke, let bøiede ben processer, lamelle \'I

og VII. Disse springer frem fra orbitavæggen og trænger mucosa frem

foran sig som skarpt markerede slimhindefolder. De to benprocesser

viser paa dette og andre frontalsnit utvilsom muslingekarakter. Fortil

smelter de sammen til en benbjeike. Denne adskiller bullacellen fra en

ovenfor liggende celleutloper, som utgaar fta recessens forreste parti.

Benbjelken kan følges videre forover som basallamellen til lamelle II,

concha intermed. pr. med. Baktil taper lamelle VI sig i orbitavæggen,

mens lamelle VII i sit perifere parti forenes med crus ase. II og danner

et av de intercellulære septa mellem bullacellens utløpere.
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Foruten lamelle VI og VII sees en tredje, betj-^delig sterre benproces

ogsaa med uttalt lamellebygning. Den staar frem fra orbitas benvæg

nedenfor de to netop omtalte benlameller og danner bullacellens nedre

begrænsning. Det er lamelle lY , coucha i/ifcriiicd. pr. inf., som her

præsenterer sig, og som længere fortil paa fig. 5 staar frem fra lateral-

væggen i den nederste del av infundibulum.

Det store cellelumen, som pneumaticerer den øverste del av den mediale

næsevæg skriver sig fra cell. ase. II, Længere baktil kommunicerer cellen

med den nedenfor liggende del av 2den hovedfure, som har trængt sig

op mellem crus ase. II og crus ase. III— \'. Det småle, avlange lumen

mellem cell. ase. II og orbitavæggen stammer fra den iste hovedfures

cell. sup.

Den 2den hov ed muslin g danner med sin crus ase. grænseskillet

mellem den iste og den 2den hovedfures celleutlopere. Crus ase. II

begrænser fortil ram. ase. I medialt (fig. 5) og danner længere baktil den

laterale begrænsning for den forreste del av cell. ase. II. Dens basal-

lamelle fortsætter sig bakover som den øverste lamelle i den 2den hoved-

fure. Dens lam. recurv. forenes med den iste hovedfures lamelle I\', som

længere baktil danner basallamellen for crus desc. II.

Mellem den mediale næsevæg i meat. med. og orbitavæggen viser

overkjævehulen sit trekantede, fiattrykte lumen.



REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

Fig. 7, frontalsnit 111.

Snit ca. i mm. bakenfor det sidst beskrevne.

recess, ase

3dje, 4de og 5te hovedmus'.,

concha supr.

2den hovedfure, meat, sup

2den hovedmusl., concha med

iste hovedfure, meat, med

cell. sup. I

lamelle VI

cell, bullae ethm.

amelle VII

amelle IV, concha intermed. pr. inf.

Av de fire cellelumina langs orbitavæggen stammer de tre nederste

fra bullacellen og det øverste fra cell. sup. I. Ram. ase. 11 er trængt op

mellem crus ase. Il og crus ase. III—V.

Av benlamellerne fra fig. 6 er lamelle VI ifærd med at tape sig i

orbitavæggen, men lamelle VII har forenet sig med crus ase. II. Den

perifere del av lam el le IV, coucha intcnned. pr. inf., er ogsaa traadt

i forbindelse med crus ase. II. Nogen faa frontalsnit længere baktil

skilles lam. recurv. II fra sin basallamelle og forenes med lamelle I\', som

længere dorsalt danner basallamellen for crus desc. II. Lam. basil. II kan

følges bakover som den 2den hovedfures lamelle I.



1914- No. I. DEN LATERALE NÆSEVÆGS ETHMOIDALAVSNIT. 113

2den hovedfure.

Fig. 8, frontalsnit IV.

Snit fra furens nedre gren umiddelbart bakenfor recess, ase.

5te hovedmusl., concha siipr.-.

4de hovedfure, meat supr.^_

4de hovedmusl., concha sup...

3dje hovedfure-

3dje hovedmusl.''

2den hovedfure, meat. sup.
'

2den h(jvedmusl., concha med..-'

iste hovedfure, meat, med.--'

sin. max.--

— -cell. ase. II

2den hovedfures lamelle II

Den 2den hovedfure er trængt frem til orbitavæggen og har skutt

en utløper op langs denne. Celleutleperen skilles fra den ovenfor liggende

store cell. ase. II av en tynd benbjelke, som staar frem fra lateralvæggen.

Det er basallamellen til den 2den hovedfures 1 a m e 11 e II, som her præ-

senterer sig. Den 2den hovedfures 1 a m e 1 1 e I kan ikke sees paa dette

fotografi. Benprocessen danner længere fortil grænseskillet mellem hoved-

luminet i cell. ase. og den lille celleutloper, som skyter sig frem fra

den bakerste del av samme kavitet.

Fra taket i meat. sup. utgaar vifteformet fire b e n 1 a m e 1 1 e r. Snit-

tene længere fortil viser, at den mest lateralt liggende av disse danner

den direkte fortsættelse av basallamellen til den 2den hovedfures lamelle II

og derfor maa opfattes som dens lam. recurv. De øvrige tre lameller

repræsenterer de nederste utløpere av concha sup., som er opbygget av

crus ase. III—V. De tre benprocesser svarer derfor til h o v e d m u s-

lingenes lam. recur v.a e og efter rækkefølgen til 1 a m. recur v.

III, IV og V, med lam. recurv. III liggende længst lateralt, altsaa nærmest

lamelle II. Længere baktil smelter lam. recurv. III sammen med

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. xNo. i. 8
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lamelle II, hvorefter de to benlameller litt efter litt rykker ind til lateral-

væggen og tilsidst kun sees som en fortykkelse av denne. Lamelle II

forenes ikke alene med lam. recurv. III, men ogsaa med den midterste

av de tre benlameller, med lam. recurv. IV, som likeledes skilles fra

sin basallamelle. Længere dorsalt danner 1 a m. recurv. IV præparatets

concha sup., idet den trænger sig frem fra orbitavæggen mellem

concha med. og supr. som crus des c. IV. Crus desc. IV^ kan følges

i en utstrækning av 6 mm. bakover mot nasopharynx.

Den længst medialt liggende av de tre omtalte lamelleformede ben-

processer svarer, som allerede antydet, til lam. recurv. V. Denne

lamelle danner benskelettet i c o n c h a s u p r. og strækker sig helt bak-

over til nasopharynx. Bakenfor cell. ase. II lægger ogsaa den sig ind

til orbitavæggen, hvorfra dens crus desc. staar frem som en tyk, ca. 2 mm.

lang bentap.

Nedenfor concha med. mellem den laterale benvæg i meat. med.

og orbitavæggen sees overkjævehulens fiattrykte lumen.

Oversigt over præparat VL

iste hovedfure, meatus médius,

har en længde av ca. 25 mm. Det nedre avsnit av denne næsefure maaler

fra underkanten av concha med. til oversiden av concha inf. 2—3 mm.

Spalten mellem concha med. og lateralvæggen er relativt smal (ca. i mm.)

i næsekavitetens forreste halvdel, men blir adskillig bredere længere baktil

med en gjennemsnitlig vidde av 2—3 mm.

Ramus ascendens

danner paa dette præparat fem frontalceller, hvorav de tre præsenterer

sig paa fig. 3 som et sammenhængende hulrum. Kaviteten maaler en

længde av ca. 6 mm., en høide av ca. 5 mm. og en bredde av i—2 mm.

En fjerde celleutløper fra ram. ase. trænger sig ind i recessens laterale væg

som et ca. i mm. dypt og ca. i^/o mm. bredt indsøkk. Nedad staar de

cellulære utbugtninger i forbindelse med den forreste del av meat. med.

gjennem den 3 mm. lange og i mm. brede recess, ase.

Foruten disse tre utbugtninger viser frontalsnittene, at der fra den

bakerste del av ram. ase. utgaar en femte celleforgrening. Denne præsen-

terer sig som en stor og vel utviklet kavitet, som i en længde av i 1/2 rnm.,

en høide av ca. 6 mm. og en bredde av i ^/o— 2 mm. strækker sig parallelt

med recessen opover mot lam. cribr.
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Ramus descendeus,

furens nedre gren, deles i to recesser, recess, sup. og inf. Fra den

øverste, recess, sup., utgaar to forg reninger, hvorav den bakerste

danner den egentlige b u 1 1 a c e 1 1 e. Denne skyter sig op mellem crus

ase. II og concha intermed. pr. inf. gjennem den lille i mm. lange og ^ o "im-

brede aapning og forgrenes vifteformet i tre likestore utlopere av i — 2 mm. 's

diameter (fig. 6). Den nederste av disse er størst med en gjennemsnitsdiameter

av et par mm. Den trænger sig 2 ^U mm. forover langs orbitas benvæg

og pneumaticerer den nederste del av bulla ethm. De ovrige utlopere

taper sig hurtig.

Foruten bullacellen utgaar fra den forreste del av recess, sup. en

anden celle utleper, en cell. sup. Denne strækker sig som en

smal, 12 mm. høi kanal, parallelt med orbitavæggen helt opover til lam.

cribr. og trænger sig frem forover mellem orbitas benvæg og cell. ase. I,

idet dens lumen efterhaanden utvides til en bredde av et par mm. Tilsidst

deles den i to, i mm. lange, utlopere. Recess, inf præsenterer sin

øverste aapning, hiatus se mi lun., som en trang, skraat beliggende,

6 mm. lang spalte, hvis evre begrænsning fortil dannes av concha inter-

med. pr. sup. og længere baktil av concha intermed. pr. med. og inf

I n f u n d i b u 1 a r s p a 1 1 e n er paa dette præparat overordentlig trangt

bygget, saa den paa snittene synes helt at lukke sig. Dette er dog ikke

tilfældet. En nærmere undersøkelse viser, at hiatus fortsætter sig i en

7 mm. dvp. traadtvnd kanal, som paa enkelte frontalsnit kun med vanske-

lighet kan sees. Spalten begrænses som sedvanlig medialt av proc. uncinat.

og lateralt av concha intermed. pr. med. og int. (fig. 5I.

Fra infundibulum utgaar tre celleutløpere. Den øverste og største,

som repræsenterer spaltens direkte forlængelse opad, danner et 6 mm.

langt, 6—8 mm. høit og ca. 2 mm. bredt cellelumen, som naar helt op

til lam. cribr. Cellen strækker sig forover langs orbitas benvæg mellem

den og concha intermed. pr. sup. Den deles fortil i tre terminalceller,

hvorav den ene kun sees paa enkelte faa snit. Av særlig interesse er

det, at i n fu nd i bu larc ell en paa dette præparat trænger

sig c a. 2 m m. h o i e r e op mot f r o n t a 1 b e n e t s s p o n g i o s a

end den medialt liggende recess, ase.

Av de to øvrige utlopere fra infundibularspalten utgaar den ene fra

dens øverste parti umiddelbart nedenfor concha med.fæstet som en ca. 2 mm.

Jang, 2 mm. hoi og i mm. bred celleforgrening. Den anden strækker
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sig ca. I mm. forover langs overkjævehulens tak fra den nederste del av

spalten.

Infundibulum aapner sig i overkjævehulen gjennem det ca. 2 mm.

lange, meget trange osL max., som i forhold til hiatus ligger relativt langt

fortil med næsten hele ostiet liggende foran den forreste hiatusgrænse.

Maxillærostiet begrænses medialt av proc. uncinat. og lateralt av concha

intermed. pr. inf. Sin. max. maaler en længde av 16 mm. Dens profil

avtegner sig fortil som en ganske smal, 5 mm. hei, ca. 2 mm. bred

staaende oval. Denne antar længere baktil omkring ost. max. form av en

trekant, hvis nederste parti maaler en bredde av 2—3 mm. Følges snit-

tene videre i dorsal retning, sees hulens bredde at tilta, saa dens profil

tilsidst viser sig som et flatt, skraat liggende triangel (fig. 6). Kavitetens

begrænsning og dens relationer til tandsækken fremgaar av fig. 5—8.

I den forreste del av overkjævehulen sees paa snittene en lam elle-

formet benproces, som skyter sig frem fra den laterale væg, og

som trænger mucosa som en valk ind mot hulens lumen. Herigjennem

blir den overste del av antrum boiet over mot orbita.

I iste hovedfure kan paavises S3'v benprocesser med mere

eller mindre uttalt 1 a m e 1 1 e b y g n i n g. Av disse synes nærmest la-

melle I, II og IV at svare til concha intermed. pr. sup., med. og inf.

Lamelle I og II danner den forreste del av bulla ethm., og lamelle IV

begrænser infundibulum lateralt og deltar i opbygningen av det bakerste

parti av bulla ethm. (fig. 5—7).

Proc. uncifiat. Undersøkes snittene fra den forreste del av næse-

kaviteten, vil man se, at den benbjelke, som begrænser den øverste del

av cell. ase. I medialt, nedad deler sig gaffelformet i to smaa benlameller.

Av disse kan den medialt liggende følges i dorsal retning som crus ase. II

eller concha med. og den lateralt liggende som det parti av proc. uncinat.,

som nærmest svarer til agger nasi. Efter at hiatus har aapnet sig, fort-

sættes agger nasi bakover som den øverste og fortykkede del av proc.

uncinat. Denne del av benprocessen er paa dette præparat særlig utviklet

øo- bøier sig som en lam. recurv. indover mot meat. med. og bidrar

derigjennem til at utdype dens forreste parti. Forøvrig præsenterer proc.

uncinat. sig paa de fleste snit som en slank, gracilt bygget benlamelle.

Som sedvanlig er baade dens øverste og nederste parti fortykket; specielt

er dette som allerede nævnt tilfældet med den øverste del av lamellen.
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2den hovedfure, meatus superior,

begrænses nedad og lateralt av concha med., 2den hovedmusling. Opad

og medialt dannes dens begrænsning i dens forreste tredjedel av

concha supr., den sdje, 4de og 5te hovedmusling, og i dens bakerste

to tredjedeler av concha sup., den 4de hovedmusling. Meat. sup.

strækker sig i en længde av ca. 20 mm. og i en bredde av i— iVo mm.

helt bakover til nasopharynx. Fra dens forreste avsnit har

ramus ascendetis

utvidet sig til en ca. 10 mm. lang, 3— 4 mm. hoi og 2—3 mm. bred ka-

vitet, som nedad staar i forbindelse med ram. desc. gjennem det ca. 3 mm.

lange og i mm. brede ostium. Cell. ase. bestaar egentlig av tre sammen-

hængende cellulære utvidninger, hvis profil avtegner sig tydelig paa fig. 4.

Kaviteten begrænses medialt av crus ase. IV, mens den laterale begræns-

ning dannes av crus ase. II i dens forreste to utbugtninger og av orbita-

væggen i dens bakerste utbugtning. Fra den dorsalt liggende del av

cell. ase. trænger en liten celleutleper sig i mm. forover langs orbita-

væggen (fig. 4, sonde).

Ramus descendais

har en gjennemsnitlig d3-bde av 3—4 mm. og naar under hele sit forlop

frem til orbitas benvæg. Fra ram. desc. utgaar kun en celleutleper, idet

den dypeste del av furen bakenfor recess, ase. skyter sig op langs orbita-

væggen og avsnerer en cell, sup., som strækker sig 3 mm. forover langs

orbitas benvæg (fig. 8).

Av la m eliefor m ede dannelser sees i 2den hovedfure to.

Den overste av disse repræsenterer fortsættelsen av 2den hovedmuslings

basallamelle og markerer grænsen mellem cell. ase. II og den utløper, som

fra dens bakerste parti trænger sig forover mellem cellens hovedlumen og

orbitavæggen. Den anden lamelle i denne hovedfure danner det benede

grænseskille mellem cell. ase. II og furens nedre gren (fig. 8).

3 d j e hovedfure

er litet utviklet. Den viser sig paa snittene som et flatt indsokk i taket

av meat. sup. og kan følges bakover fra recess, ase. i ca. 5 mm. "s ut-

strækning mellem den 3dje og 4de hovedmusling. Meat. sup. omfatter

altsaa baade den 2den og 3dje hovedfure.
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4de hovedfure, meatus supremus,

begrænses nedad og lateralt av concha sup., den 4de hovedmusling, og

opad og medialt av concha supr., den 5te hovedmusling. Den præsenterer

sig som en ca. i mm. dyp og \'o mm. bred fure. Denne strækker sig i

en længde av 10 mm. bakover mot nasopharynx.

Av ho ved m uslinger kan paavises den 2den, 3 d j c
,
4de,

5te og 6te. Den 2den hov ed m usling, concha med., er nærmere

omtalt under fig. 6. Den sdje hoved m usling er litet fremtrædende.

Dens crus ase. viser sig paa frontalsnittene fra den forreste halvdel av

2den hovedfure umiddelbart bakenfor dens recess, ase. Benlamellen, som

begrænser den 3dje hovedfure lateralt, kan følges bakover i ca. 5 mm. 's

utstrækning, inden den taper sig (fig. 8). Den 4de hovedmusling
opb3'gger benskelettet i den største del av concha sup. og er langt mere

utviklet end den 3dje (fig. 8). Den begrænser den 4de hovedfure nedad

og lateralt i hele dens utstrækning. Den 5te hovedmusling, concha

fiupr., danner den øvre og mediale begrænsning for meat. supr. (fig. 8).

Den 6te h o v e d m u s 1 i n g sees kun paa enkelte snit fra den bakerste

del av concha supr. som en slank benlamelle, som parallelt med crus ase. V
trænger sig ned fra lam. cribr.

Av præparatets conchadannelser opbygges concha supr. fortil av den

3d je, 4de og 5te hovedmusling, hvorav de to førstnævnte hur-

tig taper sig, mens den 5te hoved m usling fortsættes bakover og

sammen med den 6te danner den del av concha supr., som begrænser

meat. supr. opad.
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PRÆPARAT VII.

(Hoire næsehalvdel av et 12 mndr. gml. pikebarn.)

Næsevæggens længde 24 mm.

Næsevæggens hoide 21 mm.

Maxillæravsnittets høide 7 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 14 mm.

Forholdet som i : 2.

Meat. i)if. præsenterer sig som en relativt aapen spalte. Den nedre

kant av concha inf. ligger ^'o— i rnrn- o^'^r næsegulvet i næsens forreste

halvdel og ca. 2 mm. i dens bakerste halvdel. Avstanden mellem muslinge-

benet og næsevæggen maaler ^o— i mxn.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av præparatet i nat. størrelse.

Av næsefurerne sees meat, med., sup. og supr. En litet fremtrædende,

accessorisk fure strækker sig langs den øvre kant av concha med. parallelt

med meat. sup.
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Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i ^-2 størrelse.

f^. 3dje, 4de og 5te hovedmusl.

.concha supr.,
»-' 6te hovedmusl.

_meat supr.,

5te hovedfure

.- . concha sup.,

5te hovedmusl.

-- meat, sup., 2den, sdje

^ og 4de hovedfure

---concha med.,

2den hovedmusl.

~~-..meat. med.,

iste hovedfure
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Fig. 3-

Fotografi av voksmodellen. De overste deler av meat, med., den iste

hovedfure, av meat, sup., den 2den og 4de hovedfure, og av meat, supr.,

den 5te hovedfure, er blotlagt efter fjernelse av crus ase. II, III, W og \'.

Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

bi) t«

concha intermed. pr. sup.

cell, bullae elhm..

:Z > >

cell. ase. I

hiatus semilun.-

cell. ase. II

cell. ase. IV

-cell. ase. V

• sphenoidalhulen

-meat, supr.,

5te hovedture

"^meat. sup.. 2den, 3die
og 4de hovedt'ure

-meat, med.,

iste hovedfure

Cell. ase. I har paa dette præparat naadd en betydelig storrelse.

Kaviteten pneumaticerer det parti av næsevæggen, som nedad begrænses

av concha med. fæstet og opad av lam. cribr. Bakenfor cell. ase. I stikker

den forreste del av bullacellen frem. Dens hovedlumen er aapnet paa fig. 4.

De tre cellelumina mellem bullacellen og sphenoidalhulen repræsenterer

de øvre grener av 2den, 4de og 5te hovedfure. Cell. ase. II deler sig

baktil i to kaviteter, hvorav den øverste danner hovedluminets fortsættelse.

Baade cell. ase. II og den bakenfor liggende kavitet, cell. ase. I\', kom-
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municerer med den forreste del av meat, sup., den 2den hovedfure. Det

bakerste hulrum, cell. asc. V, staar derimot i forbindelse med meat, supr.,

den 5te hovedfure.

Længst baktil viser sphenoidalhulen sit profil.

Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa hovedfurernes nedre grener

og duet. nasolacrym. er aapnet. Den største del av concha med. og inf.

samt proc. uncinat. er tjernet,

lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

lamelle III, concha intermed. pr. med.
lamelle I, concha intermed. pr. sup.

I
cell. sup. og inf. ant. II

; .

cell, bullae ethm. ," cell. asc. IV
I

' /'

cell. asc. I

infundibularceller

duct, nasolacrym.

sin. max.

rell. asc. 11

cell. sup. og inf. post. II

cell. asc. V

T-- sphenoidalhulen

meat, supr.,

.^ 5te hovedfure

"~- meat, sup., 2den, sdje

og 4de hovedfure

--- meat, med.,

iste hovedfure

Fra infundibulum trænger tre utlopere forover. Den overste av disse

er den største og støter op til den ovenfor liggende frontalcelle. Infundi-

bularspalten aapner sig nedad gjennem maxillærostiet i sin. max. Over-

kjævehulen sees i hele sin længde. Den naar paa dette præparat frem

foran duet. nasolacrym.

Infundibulum begrænses opad og baktil av bulla ethm. Ovenfor bulla-

lamellerne aapner den store bullacelle sit lumen. Cellen har skutt sig
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helt op til lam. cribr. og pneumaticerer bulla ethm. i hele dens utstræk-

ning. De to hulrum, som begrænser cellen dorsalt, stammer fra cell.

ase. II, hvis forreste del er fjernet for at skaffe overblik over den dypere

liggende bullacelle. Bakenfor cell. ase. Il sees langs lam. cribr. den øverste

del av cell. ase. IV og V, hvis nederste parti likeledes er utdissekert.

Av 2den hovedfures ram. desc. er begge dens forgreninger blotlagt.

Den forreste av disse trænger i dybden like bak kommunikationsaapningen

mellem furens to hovedgrener og danner en recess, resp. cell. sup. og

inf. De to celler præsenterer sig paa fotografiet som en kavitet umiddel-

bart nedenfor cell. ase. II. Længere baktil skyter ram. desc. frem en

anden gren, som ogsaa utvider sig til en cell. sup. og inf. Paa fotografiet

sees ogsaa disse to utløpere som ét hulrum. Dette er adskillig større end

den forreste kavitet.

iste hoved fure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

cell. ase. I cell, bullae ethm.

recess, sup. .

2den hovedmusl.,concha med.

iste hovedfut e. meat. med. --'

..jj: lamelle I, concha intermed.pr. sup.

,.- lamelle II

-- infundibularcelle

""--lamelle III, concha intermed. pr. med.

""- recess, inf., infundibulum

elle IV OK V

iste hovedfure trænger sig som en smal spalte op mellem crus ase. II og

proc. uncinat. og deles i to forgreninger, recess, sup. og inf. Recess, sup.

strækker sig langs crus ase. II opover mot de ovenfor liggende celle-
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lumina, hvorav det ene omkranses av en bred benramme. Luminet

stammer fra cell. ase. I, som er ifærd med at lukke sig baktil. De to

andre cellelumina, som omgir cell, ase, skriver sig begge fra den bakenfor

liggende bullacelle. Recess, inf. bøier av nedad mot antrum og præsen-

terer en bred infundibularspalte ^, som i sit øverste parti danner en cellulær

utvidning. Denne kan følges forover som den midterste av de tre infun-

dibularceller, som viser sig paa fig. 4.

Paa dette frontalsnit sees tre muslingeformede bendan-
nelser. Lamelle I, concha interuied. pr. sup., slynger sig ned fra

det øverste parti av crus ase. II like ved dens overgang til lam. cribr.

Den omslutter med sin S-formede benlamelle den bakerste utløper fra

cell. ase. I og forenes nedad med lamelle II. L a m e 1 1 e II springer

frem fra orbitavæggen i høide med den øverste del av crus ase. II og

begrænser sammen med lamelle I hiatus opad. Længere fortil lægger

de to benlameller sig ind til hverandre for at danne bullacellens for-

reste begrænsning. Baktil taper lamelle II sig i orbitavæggen (fig. 6).

Lam elle III, coucha iutenned. pr. med., sees umiddelbart nedenfor

lamelle II. Dens snoede lam. recurv. begrænser nedad en liten infundi-

bularcelle, som forøvrig kun viser sig paa et par snit. Baktil skyter denne

benproces sin lam. recurv. frem mot de to øverste benprocesser, hvis

nederste parti skilles fra sin basallamelle og smelter sammen med lamelle III.

Længere dorsalt danner lamelle III bullacellens nedre begrænsning (fig. 6).

Foruten disse benlameller sees paa dette fotografi et bredt, benet

fremspring, som begrænser infundibularspalten lateralt. Det fremgaar av

frontalsnittene længere baktil, at dette tilsyneladende sammenhængende

fremspring egentlig bestaar av to benprocesser, den 4de og 5te

1 a m e 1 1 e i iste hovedfure (fig. 6).

Proc. uncinat. danner infundibularspaltens mediale begrænsning. Den

præsenterer sig som en slank benproces, som baaae nedad og specielt

opad er adskillig fortykket.

^ Proc. uncinat. er under snittets omfarvning og den senere indleiring forskjøvet, saa

infundibularspalten paa dette snit er uforholdsmæssig bred.
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Fig. 6, frontalsnit II.

Snit ca. i mm. bakenfor det sidst beskrevne.

lamelle I, concha intcrmed. pr. sup

celleutloper fra ram. desc. II,

2den hovedmusl., concha med..^

iste hovedfure, meat. med..__

cell, bullae ethm.

lamelle II

lamelle III, concha intermed.pr. med.

lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

iste hovedfure trænger sig op mellem crus ase. II og- proc. uncinat.

og deles i to recesser. Recess, sup. skyter sig som en smal, neppe synlig

spalte videre opover langs crus ase. II. Mellem denne benlamelle og concha

intermed. pr. med. utvides recessen til den store bullacelle, hvis lumen pneu-

maticerer hele den øverste del av næsevæggen. Recess, inf. bøier av

nedad. Den brede infundibularspalte naar imidlertid ikke frem til antrum,

da ost. max. har lukket sig længere fortil.

Paa dette frontalsnit sees fem benprocesser, hvorav de to smaa,

som staar frem fra buUacellens mediale og laterale benvæg, repræsenterer

de sidste rester av 1 a m e 1 1 e I o g II. L a m e 1 1 e III, concha intermed.

pr. med., begrænser med sin store, vel utviklede benlamelle bullacellen

nedad. Benlamellen kan følges bakover, indtil den forenes med den 2den

hovedmuslings lam. recurv., hvis basallamelle den danner i 2den hovedfure.

Paa dette frontalsnit præsenterer sig desuten to andre benprocesser.

Den øverste, 1 a m e 1 1 e I\', concha intermed. pr. inf., ligger i umiddelbar

kontakt med lamelle III og sees kun som et bredt fremspring fra infundi-

bularspaltens laterale benvæg. Lamellen fortsættes fortil som et av de

intercellulære septa mellem infundibularcellerne og viser uttalt muslinge-
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form. Baktil taper den sig i orbitas benvæg. Den anden benproces,

1 a m e 1 1 e V, staar frem fra orbitavæggen mot overkjævehulens lumen

nedenfor lamelle IV. Fortil forenes den med lamelle IV og deltar i op-

bygningen av infundibularspaltens laterale benvæg (fig. 5). Tilsidst danner

den grænseskiliet mellem antrum og den nederste infundibularcelle og har

uttalt lamellebygning. I dorsal retning kan benprocessen kun følges i

3— 4 mm. 's utstrækning, inden den taper sig i den laterale antrumvæg.

Nedad mellem sidevæggen i meat. inf. og orbitavæggen sees over-

kjævehulens uregelmæssig formede profil.

2den h o V e d f u r e .

Fig. 7, frontalsnit III.

cell. ase. IV,

4de hovedmus

4de hovedfure-->_

5te hovedmusL, concha sup

2den hovedfure, meat, sup

2den hoved inusl .concha med. -

iste hovedfure, meat, med -

. ase. II

. inf. post. II

en hovedfures lamelle II

eess. sup. ant. II

cess. inf. ant. II

tandsæk

Den 2den hovedfure, meat, med., trænger sig utover mot orbitavæggen

mellem concha med. og sup. Furen danner paa dette frontalsnit et

sammenhængende, timeglasformet lumen, som kan feiges ca. i'/o mm. for-

over langs basallamellen til concha med. Baktil deles derimot dens lumen

i to adskilte cellelumina. Det øverste, cell. sup. ant. sees kun paa 4 — 5 snit;

men det nederste, cell. inf. ant. strækker sig bakover langs den 2den

hovedmuslings basallamelle som en ca. 1V2 mm. lang celleutloper.

Grænsen mellem de to recesser dannes ikke av nogen lamelleformet ben-
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proces, men av den benede indramning for et cellelumen. Det er den

bakenfor liggende cell. inf. post., som her trænger sig forover.

Ovenfor den 2den hovedfure mellem næsevæggen og orbita sees tre

cellelumina, hvorav de to medialt liggende langs orbitas benvæg skriver

sig fra cell. ase. II. Det tredje avlange lumen, som pneumaticerer concha

sup., stammer fra cell. ase. I\'. Denne celle har skutt sig frem mellem

crus ase. I\' og \'. Kaviteten fortsættes bakover paa fig. 8. Ca. i^ > mm.

længere dorsalt forenes den med den nedenfor liggende dype fure, den

4de hovedfure, hvis mediale og laterale begrænsning dannes av 4de og

5te hovedmusling.

Av den 2den hovedfures lameller har 1 a m e 1 1 e I, som længere fortil

markerer grænseskillet mellem de to cellelumina i cell, ase, tapt sig i

orbitavæggen. L a m e II e II begrænser med sin S-formede benlamelle

recess, sup. opad. Dens perifere del er forenet med den 4de hovedmusling.

Benprocessen danner fortsættelsen bakover av basallamellen til den 2den

hovedmusling og kan folges videre i dorsal retning, indtil den antar

muslingeform og præsenterer sig som lamelle II paa fig. 8.

Nedad sees overkjævehulens trekantede, noget avrundede profil mellem

næsevæggen i meat, inf og med. og orbitas benvæg.
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De efterfølgende tre frontalsnit skriver sig fra den bakre halvdel av

2den hovedfure.

Fig. 8, frontalsnit IV.

5te hovedmusl. (lam. basil.)
^

4de hovedmusl. (lam. basil. I.

4de hovedmusl. (lam. recurv.lv

4de hovedfure.,

5te hovedmusl. (lam. recurv.l

concha sup.

2den hovedfure, meat, sup.-

2den hovedmusl., concha med.—

iste hovedfure, meat, med.-

_..-cell. ase. IV

,. recess, sup. post. II

2den hovedfures lamelle III

recess, inf. post. II

-celleutloper fra recess, inf. post. II

2den hovedfures lamelle II

tandsæk

Den 2den hovedfure trænger sig paany utover mot orbitavæggen

gjennem en fin, neppe synlig kanal og forgrenes atter i to recesser, recess,

sup. og inf. post. Disse danner paa dette frontalsnit en sammenhængende

kavitet, som imidlertid længere fortil deles i to helt adskilte cellelumina.

Det nederste og største er allerede omtalt under fig. 7, hvor dets forreste

utloper saavidt har lukket sig. I dorsal retning kan de to recesser følges

som en sammenhængende kavitet. Den strækker sig ca. 4 mm. bakover

mellem orbitavæggen og den 4de hovedmusling.

Paa dette frontalsnit sees to lamelleform ede benprocesser,

hvis utprægede muslingekarakter viser sig paa en række snit. Den øverste

benproces, den 2den hovedfures lamelle III, markerer grænse-

skillet mellem r^ecess. sup. og inf. og trænger • slimhinden frem som en

skarpt begrænset valk. Fortil taper benprocessen sig hurtig i orbitas ben-

væg. Bakover fortsættes den i ca. 3 mm. 's utstrækning, hvorefter den

litt efter litt gaar over i orbitavæggen. Den nederste benlamelle, den

2den hovedfures lamelle II, kan ogsaa følges i begge retninger.

Fortil krummer den sig mere og mere sammen, saa dens lam. recurv.
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kommer til helt at omkranse den lille celleutløper, som skyter sig forover

fra den dorsalt liggende del av recess, inf. post. Baktil danner denne

lamelle det benede grænseskille mellem recess, inf. post, og den nedre

grens hovedlumen. Tilsidst forenes den med den 3dje hovedmusling.

Denne viser sig forst længere dorsalt og begrænser nedad den store

kavitet, som repræsenterer fortsættelsen bakover av de to recesser (fig. 9).

Ovenfor recess, sup. post. mellem næsevæggen og orbita aapner sig et

større hulrum. Det er fortsættelsen bakover av cell. ase. I\', hvis forreste

del sees paa fig. 7, som her præsenterer sig. Cellen kommunicerer i mm.

længere fortil med den nedenfor liggende dype fure. den 4de hovedfure.

som har trængt sig op mellem den 4de og 5te hovedmusling.

Overkjævehulens lumen sees fremdeles.

Fig. 9. fronta'.snit \'.

cell. ase. V

lam. basil. V
lam. basil. VI

5te hovedrr.usl., concha sup.

4de hovedfure

4de hovedmusl.

3dje hovedmusl.

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl.,concha med.

iste hovedfure, meat. med.

/:ell. sup. og inf. post. II

,2den hovedfures lamelle II

~*\^
4 landsæk

Cell. ase. I\' har lukket sig baktil. Av de to cellelumina mellem

næsevæggen og orbita stammer den medialt liggende, lange, småle spalte

fra cell. ase. \ . Det uregelmæssig formede lumen mellem denne celle og

orbita skriver sig fra den 2den hovedfures ram. desc, hvis recess, sup.

og inf post. fortsættes bakover som en sammenhængende kavitet. Meat,

sup. trænger sig som en bred rende utover mot orbitavæggen.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 9
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I taket av 2den hovedfure sees tre lamelleformede ben-

dannelser. Snittene længere baktil viser, at alle disse staar i direkte

sammenhæng med den benbjelke, som opbygger det benede skille mellem

de to ovenfor liggende celler, og som dannes av basallamellen til crus

ase. V. Det er derfor naturlig at opfatte de tre benlameller som hoved-

m uslingenes nederste utløpere, som deres lam. recurv.ae.

Den lateralt liggende maa da efter rækkefølgen betragtes som

/am. fccKi'v. III. Den staar paa dette snit i forbindelse med den 2den

hovedfures nederste benlamelle, lamelle II, som begrænser cell. sup. og

inf. post. nedad. Lam. recurv. III kan følges i 4 mm. 's utstrækning. Fortil

forenes den med den lille, medialt liggende benlamelle, lam. recurv. IV, og

danner den laterale begrænsning for den 4de hovedfure. Dens fortsættelse

baktil sees paa fig. 10.

Den midtre benlamelle, laut, rccuji). IJ^, kan følges forover

som en vel utviklet muslingedannelse. Den begrænser den 4de hovedfure

lateralt i hele dens utstrækning. Lam. basil. IV er paa dette frontalsnit

smeltet sammen med basallamellen til crus ase. V, som danner den laterale

begrænsning for cell. ase. V. Efter at denne celle har lukket sig fortil, sees

ogsaa basallamellen til crus ase. IV. Den opbygger den laterale benvæg

i cell. ase. IV, hvis mediale begrænsning dannes av lam. basil. V (fig. 7 og 8).

Den tredje, medialt liggende av de tre smaa benlameller

er den største og svarer til lain, recufv. V. Det er denne hovedmusling,

som præsenterer sig som den makroskopisk synlige concha sup.

Det fremgaar av dette frontalsnit, at meat. sup. foruten den 2den ogsaa

omfatter den ßdje og 4de hovedfure. Den 3dje hovedfure viser sig ikke

paa fig. 9, men derimot paa andre frontalsnit. Den danner en svakt mar-

kert fordypning i taket av den øvre næsegang mellem lam. recurv. III

og IV. Den 4de hovedfure er langt mere utpræget end den sdje.

Den strækker sig i en længde av 6 mm. langs den nedre kant av concha

sup., medialt begrænset av lam. recurv. V og lateralt av lam. recurv. IV.

Overkjævehulens lumen ligger næsten i kontakt med den store tand-

sæk, som utfylder den største del av corp. max.
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Fig. TO, frontalsnit VI.

cell. asc. V

6te hovedmusl., concha supr.,^

5te hovedfure, meat. supr. .,

/ lam. basil. III og V
13 fV'" Vt^" cell. sup. og inf. post. II

5te hovedmusl., concha sup

3dje hovedmusl

äden, 3dje og 4de hovedfure, meat, sup

iste hovedfure, meat, me

^

n
tandsæk

Den bakerste del av 5te hovedtures cell. asc. sees umiddelbart neden-

for lam. cribr. Ca. i mm. længere fortil danner denne celle et 5 mm. heit

cellelumen (fig. 9), som gjennem en meget trang, saavidt synlig aapning

kommunicerer med furens ram, desc.

Den 6te hovedmusling, hvis slanke benlamelle trær skarpt

frem paa fotografiet, begrænser cell. asc. V medialt. Dens crus asc. kan

følges forover som cellens mediale begrænsning, indtil den, efter at cell,

asc. V har lukket sig fortil, smelter sammen med crus asc. V. Baktil,

bakenfor cell. asc. V, lægger den 6te hovedmusling sig ind til orbita-

væggen, hvorfra dens crus desc. atter stikker frem som en liten bentap,

som kan følges i ca. 3 mm. 's utstrækning bakover mot nasopharynx. Den

6te hovedmusling danner benskelettet i concha supr.

Den 5te h o V e d m u s 1 i n g svarer til præparatets concha sup. Dens

basallamelle er ifærd med at forenes med orbitas benvæg. Et par snit

længere baktil staar dens lam. recurv. frem fra orbitavæggen som crus

desc. V. Denne strækker sig bakover mot nasopharynx, idet den danner

benskelettet i den bakerste del av concha sup.

Parallelt med den 5te hovedmusling, mellem den og orbita, sees en

anden lamelleformet benproces, hvis brede, pæreformede lam. recurv. opad

staar i direkte forbindelse med den 5te hovedmusling. Følges snitserien forover,
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viser det sig, at benprocessen fortsættes i den lamelle, som under fig. 9

blev betegnet som lam. rrcurv. HL Længere baktil smelter den sammen

med crus desc. \'.

Den 4de hovedmuslings lam. recurv. har længere fortil forenet

sig med lam. recurv. V og sees ikke paa dette snit.

Den lille celleutløper mellem lam. basil. III og \' og orbitavæggen

stammer fra cell. sup. og inf post., som her er ifærd med at lukke

sit lumen.

Fig. II, frontalsnit \'II.

Snit fra næsekavitetens bakerste avsnit i dens overgang til sphenoidalhulen.

^6te hovedmiisl., concha siipr.

sphenoidalhulen,

5te hovedfure, meat. supr.

2den, 3dje og 4de hovedfure, meat. sup. -

te hovedmus!., concha sup.

iste hovedfure, meat, med.-

Av hovedfurerne sees den iste, meat, med., den 2den (3dje og

4de), meat, sup., samt den 5te, meat, supr., og av hovedmuslingene

ems desc. V, concha sup., og crus desc. VI, concha supr. Den sidste er

mest fremtrædende og er ifærd med at avsnore den everste del av næse-

kaviteten, som formidler sphenoidalhulens kommunikation nedad.
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Oversigt over præparat VII.

iste hovedfure, meatus médius,

.
har en længde av ca. 25 ram. Den nedre del av furen er 2—3 mm. bred

fra underkanten av concha med. til oversiden av concha inf. Spalten

mellem muslingebenet og lateralvæggen er ca. i mm. bred i næsekavitetens

forreste parti, men indsnevres hurtig, saa den langs ost. max. næsten ligger

i kontakt med proc. uncinat. Længere baktil blir spalten atter bredere og

maaler en gjennemsnitlig vidde av^ 2

—

2^0 mm.

Ramus ascendois

er blotlagt paa fig. 3. Den danner paa dette præparat kun en celleutvid-

ning, som ovenfor crista ethm. i en længde av 7—8 mm., en høide av ca.

8 mm. og en gjennemsnidig bredde av 4—5 mm. skyter sig forover og

opover mot frontalbenets spongiosa. Kaviteten begrænses medialt av crus

ase. II og lateralt av orbitavæggen.

RaiHus descendefis.

Av den nedre grens to utlopere trænger recess, sup. sig op mellem crus

ase. II og concha intermed. pr. med. og utvider sig til en bullacelle av

usedvanlig størrelse (fig. 4 og 6). Cellen maaler en længde av ca. 7 mm.,

en gjennemsnitlig høide av 8— 10 mm. og en bredde av indtil 5 mm. Fra

hovedluminet utgaar baade forover og bakover mindre forgreninger.

Den anden store celleutløper fra ram. desc, recess, inf., er i sin helhet

aapnet paa fig. 4. Spaltens øverste parti, Inatus senn'/un., har en længde

av ca. 6 mm. og en bredde av ^ >— i mm. i dens forreste og i — 1^-2 mm.

i dens bakerste halvdel. Hiatus begrænses opad av concha intermed. pr.

sup. (fig. 5) og længere baktil av concha intermed. pr. med. (fig. 6). Den

nedenfor liggende infundibularspal te er som helhet noget bredere end

hiatus, specielt fortil, hvor dens øverste parti danner en cellulær utbugtning

av ca. 3 mm. 's tverdiameter. Spaltens begrænsning fremgaar av fig. 5 og

6. Infundibulum deler sig fortil i tre utløpere. Den øverste er den største

og danner en ca. 5 mm. lang, indtil 5 mm. bred og 5 mm. høi celleutvid-

ning, som strækker sig forover parallelt med cell. ase. og tilsidst avsluttes

i to smaa terminalceller. Den nedenfor liggende forgrening naar ikke saa

langt frem. Den maaler en længde av ca. 3 mm., en høide av ca. 3 mm.

og en bredde av i— 2 mm. Den nederste av infundibularspaltens utlopere,

som er den mindste med en høide- og tverdiameter av i — 2 mm. og en

længde av ca. 3 mm., skyter sig forover langs antrumtaket. Infundibular-

spalten aapner sig i antrum gjennem det ca. i ^ ^ mni- lange og ca. i mm.

brede ost. nmx. Dette er beliggende i en dybde av 7 mm. fra hiatus ved
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ostiets forreste og 6 mm. ved dets bakerste endepunkt og begrænses

medialt av proc. uncinat. og lateralt av lamelle \'.

Siu. max. har en længde av ca. 20 mm. og strækker sig 6 mm. frem

foran maxillærostiet. Hulens profil avtegner sig paa de fleste snit fra

dens forreste halvdel som en ca. 7 mm. høi og 5 mm. bred trekant.

Bakenfor ost. max. blir kaviteten bredere, saa dens breddediameter paa de

fleste snit er større end dens høidediameter.

Av lamelleformede ben dannelser i iste hovedfure sees syv,

hvorav tre, lamelle I, II og III, deltar i opbygningen av bullacellens ydre skelet.

Av disse danner lamelle III, concha intermed. pr. med., bullacellens nedre

begrænsning i hele dens utstrækning (fig. 6). Av de fire øvrige ben-

processer sees ogsaa lamelle IV og V^ paa fig. 6. Lamelle VI og VII

præsenterer sig derimot ikke paa fotografierne. Disse to benprocesser

opbygger det benede grænseskille mellem bullacellens bakerste celle-

forgreninger.

Pfoc. nuci)iat. viser den sedvanlige bygning (fig. 5 og 6).

2den hovedfure, meatus superior,

begrænses nedav av concha med., den 2den hovedmusling, og opad av concha

sup., den 5te hovedmusling. Furen er 18 mm. lang og gjennemsnitlig

I—2 mm. bred. Kommunikationsaapningen mellem dens to grener er used-

vanlig trang, ca. ^ o mm. i tversnit (fig. 3).

Ramus ascendeus

utvider sig til en ca. 7 mm. lang, 6 mm. høi og 5 — 6 mm. bred kavitet,

som baktil deles i to etager. Den øverste repræsenterer cellens fortsættelse

bakover og danner et 5 mm. høit og 3 nmi. bredt hulrum av ca. 4 mm. 's

længde. Den nederste etage, som staar i aapen sammenhæng med hoved-

luminet, maaler en længde av ca. 2 mm. og har en gjennemsnitlig tver-

diameter av 2— 3 mm. Baktil krydses cell. ase. II med furens cell. inf. ant.

og cell. ase. IV.

Ramus desccudetis

er usedvanlig rikt forgrenet. Omtrent i mm. bakenfor kommunikations-

aapningen mellem dens to grener trænger den i dybden og deles vifte-

formig i to celleutvidninger, en recess, sup. og inf. ant., som sender sine

utløpere baade forover og bakover (fig. 4 og 7). Fortil forenes de to

cellulære utvidninger til et ca. 2 mm. langt cellelumen. Baktil kan de

følges paa ca. 10— 15 snit som to kaviteter.
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Et par mm. længere dorsalt skyter ram. desc. atter frem en gren.

som paany deler sig i to recesser, recess, sup. og inf. post., med utiøpere

i begge retninger (fig. 4 og 8). Fortil danner de to recesser to adskilte celler

av et par mm. 's længde, og baktil forenes de til et ca. 5 mm. langt, 5 mm.

høit og I—2 mm. bredt hulrum, som er aapnet paa fig. 4.

Av la m elle form ede ben dannelser i 2den hovedfure findes tre.

Den overste av disse, lam elle I, deler den bakerste del av cell. ase. II

i to mindre cellelumina. Lamelle II markerer fortil grænsen mellem den

2den hovedfures to hovedgrener og forener sig med lam. recurv. I\'

(fig. 7). Længere baktil danner benprocessen den nedre begrænsning av

recess, resp. cell. inf. og skiller denne fra den nedre grens hovedlumen.

Begge benlameller repræsenterer fortsættelsen bakover av

den 2den hov edm uslings basallamelle, la m el le I av dens øver-

ste og lamelle II av dens nederste del. Lam elle III danner

grænsen mellem furens to bakerste utiøpere, mellem dens recess, sup. og

inf. post. (fig. 8).

3 d j e h o \- e d fu r e

er omtrent helt forsvundet. Den viser sig paa snittene som, en i
''

> mm.

lang, neppe SN'nlig rende i taket av meat. sup. mellem lam. recurv. 111 og

IV (fig. 9).

4de hove dfu r e.

Paa fotografierne av voksmodellen (fig. 3) sees kun dens

ratlins ascciidais.

Denne gren trænger sig op mellem crus ase. I\' og crus ase. \' umiddel-

bart bakenfor cell. ase. Il og danner en ca. 4^-2 mm- l^ng, 5 mm. høi og

3—4 mm. bred kavitet (fig. 3, 7 og 8). Cell. ase. staar i forbindelse med

ram. desc. gjennem en ca. i mm. lang og i mm. bred aapning, som

altsaa er adskillig større end den, som formidlet kommunikationen mellem

den 2den hovedfures to grener.

Ramus desccndeiis

strækker sig langs taket av meat, sup., dækket av concha sup. Furen, som

lateralt begrænses av den 4de og medialt av den 5te hovedmusling, maaler

en længde av ca. 6 mm. og er i sit forreste parti vel utviklet med en

gjennemsnitlig dybde og bredde av 2—3 mm. (fig. 7 og 8). Ram. desc. taper

sig litt efter litt i taket av 2den hovedfure og forsvinder helt 5— 6 mm.

bakenfor ram. ase. (fig. 9).

Meat. sup. omfatter altsaa foruten den 2den ogsaa den 3die og 4de

hovedfure.
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5 te hoved fure, meatus sup rem us,

begrænses nedad av concha sup., den 5te hovedmusHng, og opad av

concha supr., den 6te hovedmusling. Furen præsenterer paa dette præ-

parat en vel utviklet

rauiHS ascciidcus.

som har trængt sig op mellem crus ase. V og VI og har utvidet si til

en 4 mm. lang, 5 mm. hoi og ca. i—2 mm. bred cell. ase. (fig. 3 og 9).

Cellen staar nedad i forbindelse med furens nedre gren gjennem en meget

smal ! anal.

Ramus dcscendcns

strækker sig fra kommunikationsspalten helt bakover til nasopharynx som

en flat, aapen fure av 5—6 mm. 's længde.

Av h o V e d m u s 1 i n g e n e sees den 2den, 3dje, 4de, 51e og 6te.

Den 2den hovedmusling begrænser recess, ase. I medialt og danner

længere baktil den laterale begrænsning for cell. ase. II. Eftersom denne

c Ue utvider sit lumen, trænges den 2den hovedmuslings basallamelle ut-

over mot orbitavæggen og skilles fra sin lam. recurv.

Basallamellens øverste tredjedel fortsættes bakover som den

2den hovedfures lam elle I og deler den bakerste del av cell, ase II i

to cellelumina. De nederste to tredjedeler av basallamellen

lægger sig ind til de to smaa benlameller, lamelle VI og VII, som

staar frem fra orbitavæggen i den bakerste del av iste hovedfure og

danner paa den maate den mediale begrænsning for buUacellens bakerste

utløpere. Længere baktil fortsættes ogsaa den nederste del av basallamellen

i dorsal retning som en lamelleformet benproces, den 2den hovedfures

lamelle II. Benlamellen markerer grænsen mellem ram. ase. og desc. II.

Lamelle II viser sig imidlertid kun paa et par snit, inden den forenes med

den 4de hovedmusling (fig. 7). Efterat den 2den hovedmuslings lam.

recurv. har mistet sin basallamelle, forener den sig med den iste hoved-

fures lamelle III, concha intermed. pr. med., som længere baktil danner

basallamellen for crus desc. 11.

Den 3dje hoved m uslings lam. recurv. sees paa frontalsnittene fra den

bakerste del av meat. sup. Benlamellen er nærmere omtalt under fig. 9 og 10.

Den 4de hovedmusling er relativt vel utviklet og maaler en

længde av 6 mm. (fig. 7—9).

Den 5te hovedmusling, concha sup., er den muslingedannelse,

som næst efter den 2den hovedmusling har naadd længst i utvikling.

Den begrænser den 2den hovedfure opad og danner desuten i en utstrækning

av 17 mm. den mediale begrænsning for den 4de hovedfure (fig. 7—9).
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Den 6te ho ved m usling avtegner sig usedvanlig skarpt paa frontal-

snittene fra næsens bakerste avsnit (fig. 10 og ii). Dens benl&melle op-

bygger benskelettet i coucha sttpr.

Det viser sig altsaa, at av hovedmuslingene svarer den 2den til

concha med., den 5te (+ den 3d je og 4de) til coucha sup. og den 6te

til coucha supr.

PRÆPARAT VIII.

(Høire næsehalvdel av et 14 mndr. gml. pikebarn.)

Næsevæggens længde 28 mm.

Næsevæggens høide 24 mm.

Maxillæravsnittets høide 9 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 15 mm.

Forholdet som i : 1,6.

Ålcat. iuf. er trangt bygget. Den laterale flate av concha inf. ligger

næsten i kontakt med væggen i nedre næsegang. Spalten mellem under-

kanten av concha inf. og næsegulvet er derimot mere aapen og maaler

gjennemsnitlig en bredde av ca. 2 mm.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av næsevæggen i nat. størrelse.

Av næsefurerne sees meat, med., sup. og supr.
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Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i V.> størrelse.

concha supr.,

4de og 5te hovedmusl.

meat, supr.,

3dje hovedfure
concha sup

,

3dje hovedmusl.
- meat, sup.,

2den hovedfure

--.concha med
,

2den hovedmusl.

-meat, med.,

iste hovedfure

• ^ aU
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Fig. 3-

Fotografi av voksmodellen, hvor de overste deler av meat, med., iste

hovedfure, meat, sup., 2den hovedfure, og meat, supr., 3dje hovedfure, er

blotlagt. Den storste del av 2den hovedmusling samt crus ase. III, IV og

\' er fjernet. Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

if.
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beliggenhet. Det hulrum, som her præsenterer sig som »cell. ase. I«, be-

staar egentlig av to større celler, cell. ase. ant. og post. Cell. ase. ant.

omfatter de forreste to tredjedeler av »cell. ase. I«. Cellen deler sig fortil

i to større hulrum, en cell. ase. ant. sup. og inf. Desuten utgaar fra

cell. ase. ant. et par mindre celleutløpere. Cell. ase. post. svarer til den ba-

kerste tredjedel av den store kavitet. Fra cell. ase. post. utgaar seks celle-

utløpere. To av disse strækker sig bakover langs orbitavæggen. De

fire øvrige pneumaticerer den bakerste del av den recesserte crus ase. II.

En av dem viser sig paa fig. 3 mellem recess, ase. I og cell. ase. II.

Bakenfor den iste hovedfures ram. ase. sees to større hulrum, cell,

ase. II og III. Den lille eelleaapning i den nederste del av cell. ase. II

repræsenterer ostiet til en celle, som er aapnet paa fig. 4.

Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa furernes nedre grener og duet.

nasolaerym. er blotlagt. Proe. uncinat., den største del av concha inf.

samt den laterale benvæg i recess, ase. I er fjernet.

infundibularcelle

cell. ase. II

celleutloper fra cell. ase. II

cell. ase. III

infundibularcelle

duet. nasolaerym __

sin. max.

cell. sup. ant. II

meat, supr.,

ßdje hovedfure

cell. sup. post. II

meat, sup., 2den hovedfur-.

2den hovedfures lamelle Ili

cell. inf. II

meat, med.,

iste hovedfure

f

I
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Av særlig interesse paa dette præparat er infundibularspaltens frem-

trængen mot frontalbenet. En sammenligning med fig. 5 vist-r, at dens

øverste del ikke som sedvanlig danner en smal spalte, men derimot en

stor cellulær utvidning. Cellen har trængt sig 2—3 mm. ind i pande-

benets spongiosa og har skutt den medialt liggende recess, ase. med dens

celleutløpere tilbake. Fra infundibulum utgaar kun en celleforgrening, som

sees i hoide med crista ethni. Den lille utloper begrænses opad av en

lamelleformet bendannelse, som paa fig. 5 er betegnet som lamelle II.

Av den 2den hovedfures forgreninger er de fleste lokalisert til furens

nedre gren. Fra den utgaar tre celleutlopere. Den bakersie skriver sig

fra cell. sup. post., som kun delvis er aapnet. Den store kavitet, som

ligger foran cell. sup. post., og som strækker sig helt op til kommunikations-

aapningen mellem ram. ase. og desc, stammer fra cell. sup. ant., den

største av de to celleutløpere, som utgaar fra den forreste del av den

2den hovedfures nedre gren. Den anden utløper, recess, inf., sk\ter sig

forover fra ram. desc. som en smal fure langs den 2den hovedmuslings

basallamelle. Den valkformede dannelse, som begrænser cell. sup. post.

nedad, og som fortil adskiller cell. sup. ant. II fra cell- inf. II, svarer til den

2den hovedfures lamelle III (fig. 12I. I den nederste del av cell. ase. II er

delvis aapnet det hulrum, hvis ostium viste sig paa fig. 3.

I 3dje hovedfure er den nederste del av cell, ase, som er beliggende

mellem furens ram. desc. og orbitavæggen, blotlagt. Det viser sig, at

cell. ase. III kan deles i to etager, hvis størrelsesforhold avtegner sig paa

fotografiet. Grænseskiilet mellem recessens to avsnit markeres av den

benlamelle, som sees paa fig. 13.

Overkjævehulens store kavum er i hele sin utstrækning aapnet. Det

fremgaar av fotografiet, at kaviteten naar frem foran duet. nasolacrym.
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iste hovedfure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

celleutløper fra

cell. ase. I, cell. ase. ant.

crus ase. II

proc. uncinat. (agger nasii----

-- øverste infundibularcelle

lamelle II

. I"i-infundibularceller

duet. nasolaer3'm
ji .^,>^.sin. max.

Den store cellulære utbugtning, som dannes av infundibularspaltens

øverste parti, pneumaticerer hele den del av næsevæggen, som strækker

sig fra concha med.fæstet til lam. cribr. Cellen har allerede trængt sig

ind til frontalbenets spongiosa. Av furens cell. ase. og dens utlepere-

sees kun en avlang spalte mellem infundibularcellen og næsevæggen.

Infundibularcellens nedre begrænsning dannes delvis av en beiet ben-

lamelle, som staar frem fra orbitavæggen i høide med concha med.fæstet.

Det vil fremgaä av de bakenfor liggende frontalsnit (fig. 8), at benlamellen

efter rækkefølgen ovenfra nedad svarer til iste hovedfures lam elle II.

Fortil forenes denne benproces med proc. uncinat. og kan følges videre

forover som det intercellulære septum mellem den store kavitet og den

nedenfor liggende lille infundibularcelle. Lamellens fortsættelse baktil sees

paa fig. 6.
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Den øverste infundibularcelle begrænses medialt av en tynd ben-

lamelle, som nedad deler sig i to utlepere. Disse kan følges bakover, den

ene som criis ase. II og den anden som proc. uncinai. Proc. uncinat.

danner paa dette frontalsnit den største del av cellens nedre begrænsning.

Benprocessen sees som en traadtynd lamelle, hvis midtparti er fortykket,

og præsenterer sig som en uregelmæssig formet, skarpt begrænset ben-

prominens. Denne lægger sig længere fortil ind til maxillærbenets proc.

front, og smelter sammen med den. Fortsættelsen bakover av proc. uncinat

sees paa tig. 6— 9.

Nedad aapner overkjævehulen sit pæreformede lumen mellem orbita

og den nasale utmunding av duet. nasolacrvm.

De efterfølgende seks frontalsnit skriver sig alle fra den iste hovedfure

og ligger fra i^ o— 10 mm. bakenfor det sidst beskrevne.

Fig. 6, frontalsnit II.

celleutløpere fra

cell. ase. I, cell. ase. ant.-^^

crus ase. II (lam. basil.)

proc. uncinat.

iste hovedfure, rneat. med.

-^^

/

øverste infundibularcelle

i<1'^ .lamelle II

— infundibularcelle

lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

Den store infundibularcelle, hvis lumen viste sig paa fig. 5, staar her

i aapen forbindelse med den nedenfor liggende lille infundibularutløper

(fig. 4). Fra denne celleutløper strækker infundibulum sig som en

trang spalte nedover mot overkjævehulen, hvis pæreformede profil sees
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mellem den mediale næsevæg i meat. med. og inf. og orbitas benvæg. De

to cellelumina opad og medialt for den øverste infundibularcelle skriver

sig fra cell. ase. I, cell. ase. ant., hvis utløpere trænger sig frem bakfra og

paa dette frontalsnit naar hoiere op mot lam. cribr. end infundibularcellen.

Grænseskillet mellem de to netop omtalte infundibularceller markeres

av en liten benproces, den iste hovedfures lam elle II, som staar frem

fra orbitavæggen i høide med den overste del av meat. med. Ben-

processen forenes længere fortil med proc. uncinat. (fig. 5) og taper sig

baktil i orbitavæggen. Proc. uncinat., hvis traadt3-nde, bugtede benlamelle

deltar i opbygningen av den mediale begrænsning for de to infundibular-

celler, er opad forenet med crus ase. II.

I den nederste del av infundibulum mellem spalten og antrum springer

en anden bendannelse frem fra lateralvæggen. Den præsenterer sig som

en relativt bred benprominens, som nedad skyter frem en liten bøiet

utløper. Benprocessen, hvis fortsættelse bakover paa fig. 7 og 8 danner

infundibularspaltens laterale begrænsning, svarer til den iste hovedfures

lamelle IV, concha intevmcd. py. inf.

Fig. 7, frontalsnit III.

celleutløper fra cell. ase. post.

2denhovedinusl.,conchamed. ^

iste hovedfure, meat. med.

proc. iincmat. ^

sin. max.___-—

cell. ase. I, cell. ase. postr

amelle I, concha intermed. pr. sup.

nfundibularcelle

lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

iste hovedfures recess, ase. skyter sig op mellem concha med. og

proc. uncinat. og utvides til den store cell. ase. post., som utfylder næsten

hele mellemrummet mellem næsevæggen og orbitas benvæg. Cellen be-
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grænses lateralt av den slanke benproces, som stikker ned fra lam. cribr.,

og hvis lange, tynde basallamelle avsluttes i en kort, kolbeformet lam.

recurv. Det er den iste hovedfures 1 a m e 1 1 e I, coucha intcrmed. pr. sup.,

som her præsenterer sig. Den begrænser hiatus opad og danner desuten

den mediale begrænsning for den infundibularcelle, som har trængt sig ind

forfra mellem benlamellen og orbitavæggen. Concha intermed. pr. sup.

smelter fortil sammen med proc. uncinat. og adskiller recess, ase. fra

infundibulum. Baktil aapner den sin lam. recurv. for at omslutte den del

av infundibularspalten, som paa dette snit har kilt sig ind mellem dens

basallamelle og orbitavæggen, og som længere baktil pneumaticerer den

forreste del av bulla ethm.

Nedad aapner infundibulum sig i sin. max. Den laterale begrænsning

for infundibularspaltens nederste avsnit dannes av en flat benprominens,

som buger sig frem fra orbitavæggen og repræsenterer fortsættelsen bak-

over av 1 a m e 1 1 e I V, coucha ititcnncd. pr. inf., (fig. 6). Spalten be-

grænses medialt av proc. uncinat., hvis overste halvdel sees som en uregel-

mæssig formet fort3-kkelse. Denne pneumaticeres længere fortil av den

lille infundibularcelle, som viste sig paa fig. 6.

Concha med. 's laterale væg er delvis exkavert av en celleutløper fra

cell. ase. post.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 10
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Fisf. 8, frontalsnit IV

celleutløpere fra cell. ase. post.

celleutløper fra cell. ase. II--

celleutløper fra

iste hovedfures ram. desc.—

2den hovedmusl.,concha med.-'

iste hovedfure, meat. med.'T'

proc. uncinat.'' *»- -—^'

, cell. ase. post.

concha intermed. pr. sup.

ae ethm.

, concha intermed. pr. med.

, concha intermed. pr. inf.

Cell. asc. post, sees fremdeles. Kaviteten er paa dette snit adskillig

mindre av omfang, efter at de to celleutløpere, hvis avlange lumina viser

sig mellem recessen og den mediale næsevæg, er avsnøret længere fortil.

Den benproces, som under fig. 7 blev betegnet som 1 a m e 1 1 e I,

concha inlcnned. pr. sup., præsenterer her en lang, kolbeformet lam. recurv.,

hvis to lameller omfatter et lyst midtparti, det netop lukkede cellelumen

til infundibularspaltens bakerste utløper. Concha intermed. pr. sup. er nedad

forenet med en anden benproces, iste hovedfures 1 a m e 1 1 e III, coiicJia

intermed. pr. med., som har utpræget muslingebygning saavel paa dette

som paa andre frontalsnit. Den fortsættes bakover paa fig. 9, 10 og 11.

Det småle, halvmaaneformede lumen mellem de forenede bimuslinger og

orbitavæggen stammer fra bullacellen, som her trænger sig frem bakfra.

Infundibularspaltens laterale begrænsning dannes av en bred ben-

prominens, som staar frem fra orbitavæggen som den iste hovedfures

lamelle IV, Denne bendannelse strækker sig gjennem spalten i hele
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dens længde. Fortil kan den følges paa fig. 7 og 6. Baktil taper den

sig i orbitavæggen. Lamellen svarer efter sin beliggenhet nærmest til

concha i n t e r m e d. pr. inf.

Infundibulum begrænses medialt av proc. uncinat. Den præsenterer

sig som en slank lamelle, hvis øverste og nederste del er noget fortykket.

Nedad tangerer benprocessen basallamellen til concha inf.

Mellem recess, ase. og næsevæggen sees fire cellelumina. Det største av

disse skriver sig fra cell. ase. post., som længere fortil sender sine utlopere

bakover. Fra samme kavitet stammer ogsaa det ovenfor liggende avlange celle-

lumen. Av de to øvrige smaa lumina staar det øverste i forbindelse med cell.

ase. II og repæsenterer dens forreste utiøper. Det nederste skriver sig fra iste

hovedfures ram. desc. Denne gren skyter længere baktil frem en utiøper,

som trænger sig ind i concha med. (fig. lol.

Grener fra iste og 2den hovedfure sees altsaa paa dette frontalsnit

at krydse hverandre.

Fig. 9. frontalsnit \'.

cell. ase. II

.

celleutloper fra cell. ase. post.

celleutløper fra

iste hovedfures ram. desc.

2den hovedmusl., concha med. —

-

iste hovedfure, meat, med.--—

proc. uncinat.
'

: f ,cell. ase. I, cell. ase. post.

f

-

-»'
, lamelle \

-r--' lamelle VI

. cell, bullae ethm.

lamelle III, concha intermed. pr. med.

Ol
~'~-

sulcus intermed. inf.

^^^ ~ """-
lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

sin. max.

-^^ry/"
'

Cell. ase. post. viser sig fremdeles. Nedenfor cell. ase. post. staar tre

benprocesser frem fra orbitavæggen. Den overste av disse, 1 a m e 1 1 e V,

repræsenterer fortsættelsen bakover av basallamellen til concha intermed.

pr. sup., hvis lam. recurv. længere fortil har forenet sig med den nederste
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av de tre lameller, concha intermed. pr. med. Parallelt med lamelle V
springer en anden liten benproces frem fra orbitas benvæg ind mot buUa-

cellens lumen, skilt fra den førstnævnte ved en svak utbugtning av mucosa.

Det er den iste hovedfures lam elle VI, som her præsenterer sig.

Lamelle V og VI smelter fem snit længere baktil sammen til en lamelle-

dannelse (fig. 10). Den 3dje benproces, concha intermed. pr. med.,

danner bullacellens begrænsning nedad. Dens rikt forgrenede lam. recurv.

avtegner sig skarpt paa dette snit. Infundibularspalten begrænses lateralt

av den brede benprominens, som paa fig. 6—8 er betegnet som la m el le IV,

concha intermed. pr. inf., og medialt av proc. uncinat., hvis anatomiske

bygning arter sig omtrent som paa fig. 8. Den brede, flate fure mellem

lamelle III og IV svarer til Killian's sulens internted. inf.

De fleste av de celleforgreninger, som viste sig paa fig. 8, sees ogsaa

paa dette frontalsnit. Cell. ase. II danner her et stort cellelumen og pneumati-

cerer den største del av næsevæggens øverste parti. Den lille celle

nedenfor cell. ase. II stammer fra cell. ase. post. (fig, 8). Det andet

lille cellelumen i den nederste del av concha med. skriver sig fra ram.

desc. I, som 5—6 snit længere baktil sender en celleutløper forover

(fig. 10).

Nedad mellem den laterale næsevæg i meat, inf og med. og orbita-

væggen sees overkjævehulens trekantede, noget avrundede lumen.
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Fis. 10, frontalsnit VI.

lam. basil. II

cell. ase. II

lam. basil. III

3dje hovedmusl., concha sup.

2den hovedlure, meat. sup.

celleutløper fra

iste hovedfures ram. desc.

2den hovedmusl., concha med.

recess, inf., infundibulum

iste hovedfure, meat. med.

» - j, g ,-cell. ase. I, cell. ase. post.

f
X ,. lamelle VI, 2den hovedfures lamelle !

,_cell. bullae ethm.

lamelle VII

—lamelle III, concha intermed. pr. med.

--lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

sin. max.

Cell. ase. I, cell. ase. post., præsenterer sit spalteformede lumen mellem

lam. basil. II og orbitavæggen.

Fra orbitas benvæg trænger der sig frem en slank, let beiet benlamelle,

som avsluttes i en knopformet fort3-kkelse. Benproeessen er fremkommet

efter sammensmeltning av 1 a m e 1 1 e V og XI og raaa efter snittene

at domme sandsynligvis opfattes som en fortsættelse av 1 a m e 1 1 e \ I.

Lamellen danner det benede grænseskille mellem eell. ase. I og den nedenfor

liggende bullacelle. Længere baktil (fig. 11) forener den sig med basal-

lamellen til den 2den hovedmuslings crus ase. og begrænser bullaeellen

opad. Benlamellen kan følges paa snittene over i 2den hovedfure, hvor

den deltar i opbygning av denne fures lamelle I.

Paa dette frontalsnit sees desuten en anden proces, den 7 de, i iste

hovedfure at stikke frem fra overkanten av lamelle III, concha intermed.

pr. med. Lamellen er her ikke meget fremtrædende, men tiltar i storrelse

længere dorsalti(fig. 11),

Det store cellelumen, som pneumatieerer den storste del av næsevæggen

mellem meat. sup. og lam. eribr., stammer fra cell. ase. II. Dets videre fortsæt-

telse forover sees paa fig. 9 og 8. Fra ram. desc. I utgaar en liten celleutløper,

som trænger sig ind i den nederste del av concha med. Den fortsættes forover

paa fig. 9 og 8.
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Av hoved m uslingene viser sig den 2den og ßdje. Den
2den hoved m usling danner med sin basallamelle grænseskillet

mellem cell. ase. I og cell. ase. II. Fortil begrænser denne hovedmusling

ram. ase. I med dens forgreninger medialt (fig. 7). Baktil trænges crus

ase. II, eftersom cell. ase. II utvider sit lumen, over til orbitavæggen

og forener sig med de bakerste benlameller i iste hovedfure (fig. 11).

Den sdje hovedmusling kan følges bakover gjennem snitserien

som en vel utviklet muslingedannelse. Den danner paa dette snit ben-

skelettet i concha sup., som begrænser den 2den hovedfure medialt. Basal-

lamellen til crus ase. III opbygger den mediale benvæg i cell. ase. II.

Fig. II, frontalsnit VII.

cell. ase. I, cell. ase. post.

cell. ase. IL

3dje hovedmusl., concha sup.

2den hovedfure, meat. sup.

recess. sup.
"

2den hovedmusl.,concha med.-'''

iste hovedfure, meat. med. .—-''''"

infundibulum/'

lam. basil. II \

lamelle VI

lam. basil. \\\

2den hovedfures lamelle I

cell, bullae ethm.

2den hovedfures lamelle II

amelle VII )

- lam. basil. II, 2den hovedfures lamelle III

lamelle III, concha intermed. pr. med.

~- lamelle IV, concha intermed. pr. inf.

sin. max.

De cellelumina, som viste sig paa fig. 10, er. fremdeles synlige. Cell,

ase. post. er yderligere indsnevret.

Den iste hovedfures lamelle III, concha intermed. pr. med., trænger

sig frem fra orbitavæggen mellem den nedre grens recess, sup. og inf.

Længere baktil forenes lamelle III med lam. recurv. II og fortsættes bakover

som den 2den hovedmuslings basallamelle.

Parallelt med concha intermed. pr. med. springer en liten benproces

frem fra orbitavæggen mellem bullacellen og recess, sup. Denne ben-
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dannelse danner fortsættelsen baktil av den lamelle \"1I. som er omtalt

under fig. lo. Den viser vistnok ikke paa noget av snittene tydelig mus-

lingebvgning; men en sammenligning med andre præparater tyder i retning

av, at ogsaa den bor opfattes som en lameilet'ormet dannelse. Denne blir

da den yde ben lam el le i iste hovedfure. Benprocessen kan følges

bakover, hvor den smelter sammen med den del av lam. basil. II, som

fra lamelle VI strækker sig nedover mot lamelle \1I, til en benlamelle, som fort-

sætter sig videre i dorsal retning som den 2den hovedfures lamelle II.

Av hovedm uslingene sees de samme, som viste sig paa fig. 10, den

2den og 3dje. Den 2den hovedmuslings basallamelle er rykket nær-

mere orbitavæggen. Den har allerede traadt i forbindelse med lamelle M og

ligger næsten i kontakt med lamelle \'II. Længere baktil forenes den baade

med lamelle VII og den nedenfor liggende lamelle III. Basallamellens øverste

parti begrænser den bakerste del av cell. ase. I opad og fortsætter sig

over i 2den hovedfure for sammen med lamelle VI at danne furens lamelle I.

2den hovedfure.

Fig. 12, frontalsnit \'1II.

lam. basi). III

lam. basil. IV

cell. ase. III.^ ^-^

3dje hovedfure, meat. supr. .^^

3dje hovedmusl., concha sup.^

2den hovedfure, meat. sup..

2den hovedmusl.,concha med.''

iste hovedfure, meat, med.--'^

cell. ase. II

2den hovedtures lamelle II

cell. sup. post. II

----2den hovedfures lamelle III

Av iste hovedfures forgreninger secs kun den bakerste del av over-

kjævehulen med sit fiattrykte profil, som her er skutt op i hoide med

ovenfor meat. sup. pneumaticeresden midtre næsegang. Xæsevæggen
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av tre cellelumina. Det øverste skriver sig fra cell. ase. II, det niedialt

liggende fra cell. ase. III, mens det pæreformede lumen mellem cell. ase. III

og orbitavæggen stammer fra den 2den hovedfures cell. sup. post., som

et par snit længere baktil er avsnøret fra sin forbindelse med ram. desc.

Fra orbitavæggen staar frem to benprocesser, som begge under sit

forløp paa flere frontalsnit viser lamellebygning. Den øverste av disse

benprocesser svarer til den 2den hovedfures lam el le II og danner den

øvre, mediale begrænsning for cell. sup. post. og længere fortil ogsaa

for cell. sup. ant. Lamelle II markerer grænseskillet mellem furens to

hovedgrener. Den repræsenterer fortsættelsen bakover av den iste hoved-

fures lam elle VII og den del av den 2den hov ed m uslings basal-

lamelle, som fra la m elle VII strækker sig opover langs orbita-

væggen til la m elle VI (fig. 11). Baktil kan benprocessen følges paa

snittene, indtil cell. sup. post. har lukket sit lumen, hvorefter den taper

sig i orbitas benvæg.

Den nederste benproces, lam elle III, springer frem fra orbitavæggen

i meat. sup. og synes paa dette frontalsnit at være opbygget av flere

benbjelker. To snit længere fortil deler ogsaa benprocessen sig i tre

parallelt løpende lameller, som imidlertid snart smelter sammen til en

lamelledannelse. Lamelle III begrænser cell. sup. post. nedad og danner

desuten længere fortil grænseskillet mellem recess, sup. og inf. II. Den kan

følges videre forover i iste hovedfure som den nederste del av lam.

basil. II. Baktil viser lamelle III muslingeform og forener sig tilsidst

med den sdje hoved musling.

Foruten de to lameller, som viser sig paa fig. 12, kan længere fortil

i 2den hovedfure paavises en ßdje lamelleformet benproces, furens lam el le I,

som ikke sees paa noget av fotografierne. Benprocessen staar frem fra

orbitavæggen i den nederste del av cell. ase. II og danner den mediale

begrænsning for det cellelumen, som pneumaticerer den nederste del av

lateralvæggen i cell. ase. II (fig. 4). Fortil deles benprocessen i to lameller.

Disse fortsætter sig over i iste hovedfure, den øverste som den del av

lam. basil. II, som paa fig. 11 danner den øvre begrænsning av

cell. ase. I, og den nederste som iste hovedfures lam elle VI.

Det fremgaar av, hvad der her er anført, at alle lamelledannelser

i 2den hovedfure stammer fra den 2den hovedmuslings lam. basil.

De to benlameller, som sees paa fig. 12, svarer, som allerede fremhævet,

til den 2den hovedfures lamelle II og III. Den sidstnævnte regnes da

for en benproces, tiltrods for at den, som allerede omtalt, egentlig er op-

bygget av tre parallelt løpende benlameller.
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Av hovedmuslingene danner den 3d je hovedmusling ben-

skelettet i concha sup. og har forenet sig med den 2den hovedfures

lamelle II. Hovedmuslingens lam. basil, opbygger sammen med lamelle II

den laterale begrænsning for cell. ase. III, hvis mediale begrænsning dan-

nes av lam. basil. IV. Længere baktil skilles lam. recurv. III fra sin basal-

lamelle, forenes med den 2den hovedfures lamelle III og fortsætter si«"

videre bakover som crus desc. III (fig. 13).

3 d j e ho vedfur e.

Fig. 13, frontalsnit IX.

Snit fra den bakerste del av furen.

concha supr

5te hovedmusl.-^

14de hovedmusl.

ßdje hovedfure

3dje hovedmusl., concha sup.

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl,concha med.

iste hovedfure, meat. med.

lamelledannelse i sdje hovedfure

Cell. ase. III har længere fortil trængt sig op mellem crus ase. III

og crus ase. IV og \\ Cellen begrænses paa dette snit medialt av crus

ase. IV og V og lateralt av orbitas benvæg og har utvidet sig til et storre

hulrum, hvis nederste del her præsenterer sig som en egen celle. Grænsen

mellem denne og det ovenfor liggende hovedlumen markeres av en liten

lam elle formet proces, som staar ut fra orbitavæggen og kan sees

paa 12 snit. Paa enkelte av disse kan man skjelne mellem en ganske kort

lam. basil, og en knopformet lam. recurv. Nogen faa snit længere fortil
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trænger den slimhinden frem som en valk mellem kavitetens to etager.

Baktil tbrener benlamellen sig med den ßdje hovedmuslings basallamelle

og danner taket i recessens nedre etage.

Av hov ed m uslinger sees den 2 den, concha tried., samt den

3dje, 4de og 5te. Den sdje hovedmusling har længere fortil

forenet sig med 2den hovedfures lamelle III og fortsætter sig 6— 7 mm.

bakover mot nasopharynx som crus desc. III.

Benskelettet i den del av næsevæggen, som svarer til concha supr.,

bestaar av to parallelt løpende benlameller. Den ene av disse, den største

og lateralt liggende, svarer til den 4de hovedmusling, og den anden,

hvis benbjelke paa dette snit er delt i tre smaa lameller, svarer til den 5te

ho ved musl i n g, som paa flere snit viser uttalt lamellebygning. Baken-

for cell. ase. III taper den 5te hovedmusling sig paa snittene. Den 4de

viser sig derimot som en solid bentap, som staar frem fra orbitavæggen

som crus desc. IV og danner den benede underbygning for den bakerste

del av concha supr. Denne concha opb3'gges altsaa væsentlig av den

4de hovedmusling.

Oversigt over præparat VIII.

iste hov ed fure, meatus médius,

har en længde av ca. 27 mm. Den nedre del av denne næsegang maaler

fra underkanten av concha med. til oversiden av concha inf gjennem-

snitlig 3—4 mm. Spalten mellem concha med. og lateralvæggen er relativt

smal med en bredde av ca. i mm. i dens forreste og 2— 3 mm. i dens

bakerste halvdel. Av furens to hovedforgreninger er

raiiiits asccndens

blotlagt paa fig. 3. Dens 4 mm. lange og i mm. brede recess, ase. trænger

sig opover mot lam. cribr. og utvides til to store hulrum. Den forreste

av disse kaviteter, cell. ase. ant., maaler en længde av ca. 5 mm., en høide

av ca. 10 mm. og en bredde av ca. 8 mm. Cellen utbrer sig mest i

lateral retning mot orbitavæggen. Fortil naar den ikke særlig langt.

Den avtar relativt hurtig i høide, men tangerer dog lam. cribr. paa 8— 10

snit. Den deler sig tilsidst i to smaa terminalceller foruten i et par mindre

forgreninger.

Den bakerste cell. ase. er omtrent av samme størrelse som cell. ase.

ant. Kaviteten trænger sig ca. 3 mm. bakover mellem cell. ase. II og

orbitavæggen og avsluttes i et par smaa celleutløpere, som kun sees paa

6— 8 snit. Dens utløpere er forøvrig lokalisert til den mediale næsevæg,

som pneumaticeres i en utstrækning av 3—4 mm.



1914- -^O. I. DEN" LATERALE NÆSEVÆGS ETHMOIDALAVSXIT. I55

Recess, ase. I har paa dette præparat naadd en usedvanlig utvikling.

Dens to store kaviteter forgrenes i lo celleutløpere, seks fra den bakerste

og fire fra den forreste frontalcelle. Det eiendommelige ved disse celle-

lumina er, at de fleste av dem ikke som sedvanlig trænger sig ind i

recessens laterale, men derimot i dens mediale benvæg.

Den iste hovedfures nedre gren

ramus descendens

deler sig som sedvanlig i to recesser. Fra den overste av disse, recess,

sup., utgaar kun én celleutleper, nemlig bu 11 ae ellen. Den trænger sig

gjennem det i mm. lange og i mm. brede ostium op mellem crus ase. II

og iste hovedfures lamelle III, concha intermed. pr. med. Cellens lumen

præsenterer sig paa frontalsnittene som en indtil 4 mm. høi og ^ o— i "''fi-

bred spalte, som i en længde av 2 mm. strækker sig langs orbitavæggen

(fig. 8— II). Den anden av iste hovefures to store recesser, recess,

inf., er blotlagt paa fig. 3 og 4. Hiatus seuiiluti. (fig. 7— 11) sees paa

fig. 3 som en skraat forlopende spalte av ca. 10 mm. 's længde. Hiatus

begrænses opad av concha intermed. pr. sup. og med. og maaler i sit

forreste avsnit en bredde av ca. ^ o— i mm. Længere baktil blir spalten

smalere, saa proc. uncinat. omkring maxillærostiets bakre endepunkt næsten

ligger i kontakt med lateralvæggen. Efterat ost. max. har lukket sig,

utvides hiatus i bredden og maaler ca. 1^0 ^'^vn. Iiifu>idibii/i(ni [dg. 6— 11)

er som helhet trangt bygget og sees paa de tleste snit kun som en

traadtynd kanal. Saavel den tbrreste som den bakerste del av spalten

er imidlertid adskillig bredere. Det fremgaar av fig. 4 og 5, at den

overste del av infundibularspalten paa dette præparat har naadd en over-

ordentlig utvikling. Den trænger sig betydelig længere forover end cell.

ase. I og naar paa de forreste 30—40 snit desuten adskillig hoiere op

mot lam. cribr. end de medialt liggende utlopere fra ram. ase, Infundi-

bularcellen maaler en bredde a\- indtil 5 m m. og u t fy 1 d e r

i en længde av 4 mm. hele mellemrummet mellem den overste

del av concha med. og orbitavæggen.

Fra infundibulum utgaar desuten to andre utlopere. Den ene av disse,

som har skutt sig frem fra spaltens forreste parti, sees kun paa 5—6
frontalsnit (fig. 4 og 6). Den anden celleutleper trænger sig 3 mm. bak-

over mellem iste hovedfures concha intermed. pr. sup. og orbitavæggen

(fig. 7I. Cellen, som maaler en gjennemsnitlig høide og bredde av 4—5,

resp. 2 mm., pneumaticerer den forreste del av bulla ethm. og krydses

med buUacellen, som sk3-ter sig frem bakfra. Nedad aapner infundibulum

sig i den forreste del av overkjævehulen. Ost. max. (fig. 7 — 10) er 8 mm.

langt og ''2

—

I mm. bredt. Det ligger i en dybde av 9 mm. fra hiatus
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ved ostiets forreste og 3 mm. ved dets bakerste endepunkt. Ostiet be-

grænses medialt av proc. uncinat. og lateralt av concha intermed. pr. inf.

Sui. max. maaler en længde av ca. 20 mm. og strækker sig 5 mm. frem

foran ost. max. Hulens profil foran ostiet er pæreformet, ca. 12 mm. hoit

og 5 mm. bredt, men præsenterer sig omkring den bakerste del av maxillær-

ostiet som en 5—6 mm. hei og ca. 5 mm. bred trekant med avrundede

hjørner (fig. 5— 12). Antrum er skilt fra tandsækken gjennem et flere

mm. tykt benlag.

Inden den iste hovedfures forgreninger findes syv ben processer,

hvorav dog kun de seks viser lamellebygning (fig. 5— 11).

Proc. luiciiiat. Den anatomiske bygning av denne benproces er for-

saavidt av interesse, som dens øverste fortykkede parti helt fortil vakuoli-

seres av infundibularcellerne. Den sees derfor paa flere snit kun som en

tynd benlamelle, som danner cellernes nedre og mediale begrænsning.

2den hoved fure, meatus superior,

begrænses nedad av concha med., 2den hovedmusling, og opad av concha

sup., den ßdje hovedmusling. Furen maaler en længde av ca. 18, en

bredde av ca. 3 mm. og er usedvanlig rikt forgrenet.

Ramus ascendens

danner mellem crus ase. II og III en ca. 8 mm. lang, 5— 7 mm. hei og

2—4 mm. bred cell. ase. Nedad staar kaviteten i forbindelse med furens

nedre gren gjennem en 2—3 mm. lang og i mm. bred spalte. Paa fig.

3 og 4 sees denne celle som et sammenhængende lumen av tils3'nelatende

samme dybde. Det fremgaar imidlertid av frontalsnittene, at det er særlig

dens forreste og bakerste parti, som har utvidet sig i bredden, mens

dens midtre del, som danner furens direkte fortsættelse, kun viser sig paa

snittene som en ^/o — i mm. bred spalte. Fra cell. ase. utgaar to utlopere,

som delvis pneumaticerer cellens laterale benvæg. Den største av disse

trænger sig ind i væggen fra kavitetens forreste og nederste avsnit og

danner et cellelumen, som i 3—4 mm. 's længde utfylder en stor del av

væggen mellem recessen og orbita. Den anden forgrening er kun ^U—i mm.

lang. Den strækker sig forover fra det bakerste avsnit av kaviteten mel-

lem den forreste celle og dens mediale benvæg.

Ramus descendens

sees paa frontalsnittene under den største del av sit forløp som en 4 -5 mm.

dyp og I— 3 mm. bred fure. Furen er rikt forgrenet. Den deler sig

nedenfor recess, ase. i to recesser, recess, sup. og inf. Recess, sup.

trænger sig utover mot orbitas benvæg fra den forreste del av furen og
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utvides til en storre cell. sup. ant., som med en høide- og breddediameter

paa 5, resp. 4 mm. i et par mm. 's utstrækning pneumaticerer den laterale

næsevæg mellem den forreste del av recess, ase. II og orbitas benvæg

(fig. 4). Rnrss. luf. har ikke naadd stor utvikling. Den dannes av furens

dypt liggende parti, som er avsnoret fra hovedluminet. Recessen leper

parallelt med orbitavæggen i ca. 2 mm. 's længde. Dens diameter over-

stiger ikke paa noget snit i mm. Foruten disse to recesser utgaar der fra

ram. desc. endnu en celleutloper. Den skyter sig 2 mm. længere baktil

op langs orbitavæggen som en 2—4 mm. hoi og i—3 mm. bred cell,

sup. post. Cellen fortsættes som et 3—4 mm. hoit og indtil 3 mm.

bredt cellelumen forover og bakover langs orbitavæggen, ca. 2 mm. i

hver retning (fig. 12).

Av la m elle for m ede benprocesser i 2den hovedfure kan paa-

vises tre. som nærmere er omtalt under fig. 12.

3dje hovedfure, meatus supremus,

begrænses nedad av concha sup., 3dje hovedmusling, og opad av concha

supr., 4de og 5te hovedmusling. Furen maaler en længde av ca.

10 mm. og er paa dette præparat bred og aapenstaaende med en gjen-

nemsnitlig vidde av 2 mm. i dens forreste og i mm. i dens bakerste av-

snit. Fra dens forreste parti trænger

ramus asccndens

opover mot lam. cribr. Den danner mellem crus ase. III og IV (fig. 12)

og længere baktil mellem crus ase. I\' og \' og orbitavæggen (fig. 13)

en cell. ase. av adskillig størrelse. Cellen, hvis forbindelse med furens

nedre gren formidles gjennem det trange (iX^ ^um. brede) ostium,

kan deles i to etager. Den øverste, som repræsenterer dens hovedlumen,

strækker sig forover langs orbitavæggen i en utstrækning av ca. 5 mm.

og maaler en høide- og breddediameter av 5X3 "^"^- Den nedre del av

cell. ase. er betydelig mindre (ca. 3X2 mm.) og fortsættes bakover som

en ca. 2 mm. lang celleutloper. Grænsen mellem kavitetens to etager

markeres av en lamelleformet ben dann else, som staar frem fra

orbitavæggen.

Av hovedmuslingene kan paavises den 2den, 3dje, 4de og 5te,

Den 2den hovedmusling, concha med., er nærmere omtalt under

fig. 10 og II. Den 3dje hovedmusling opbygger benskelettet i concha

sup. i hele dens længde (fig. 10— 12). Den 4de og 5te hoved-

musling er beskrevet under fig. 13. Den 6te hovedmusling kan

ikke med sikkerhet paavises.
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PRÆPARAT IX.

(Venstre næsehalvdel av et i6 mndr. gml. pikebarn.)

Næsevæggens længde 24 mm.

Næsevæggens høide 23 mm.

Maxillæravsnittets høide 9 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 14 mm.

Forholdet som i : 1,5.

Meat. inf. Avstanden fra concha inf. til næsegulvet er 2—3 mm.

Spalten mellem muslingebenets laterale flate og sidevæggen maaler Vo— i

mm. i næsens forreste avsnit 02; i— 2 mm. læng-ere baktil.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig I.

Fotografi av præparatet i nat. størrelse.

Av hovedfurerne sees meat. med. og sup.
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Fig. 2.

Fotosfrafi av voksmodellen i
i,.> størrelse.

concha sup.,

4de, 5te og 6te hovedmusl

meat, sup.,

2den og 3dje hovedfure

concha med.,

2den hovedmusl.

meat, med ,

iste hovedfure

m
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Fig. 3-

Fotografi av voksmodellen med angivelse av frontalsnittenes beliggenhet.

Furernes ovre grener, ram. ase. I og II, er blotlagt efter fjernelse av crus

ase. II, III, IV og V.

I

<"

cell. ase. II,

sphenoidalhulen

meat, sup.,

2den og sdje hovedfure -

—

meat, med.,

iste hovedfure _.--

concha intermed. pr. sup.

I
...cell. ase. I,

^,-'*' cell. ase. post.

,cell. ase. I,

--^ cell. ase. ant.

_ . hiatus semilun.

Den korte, brede hiatus semilun. sees i hele sin længde. Ovenfor

spalten utbrer recess, ase. I sig vifteformet i to utbugtninger, som begge

trænger helt op til lam. cribr.

Bakenfor cell. ase. I aapner den 2den hovedfures øvre gren sit lumen

og pneumaticerer den del av næsevæggen, som ligger mellem meat. sup.

og lam. cribr. Av cell. ase. II kan kavitetens øverste dype parti let skjelnes

fra dens nederste flate avsnit, som formidler overgangen til den nedre gren.
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Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa furernes nedre grener 0°-

duet. nasolacrym. er aapnet. Næsten hele concha med., 2den hoved-

musling samt proc. uncinat. og concha inf. er fjernet.

selen hovedfures lamelle I

„ ,, TT ' 2den hovedfures lamelle 1 0£
cell. ase. II \ . , . 1 IT

(
lam. basil. 11

\ \ concha inter-

\
\ \ med. pr. inf.

,cell. sup. I

concha intermed. pr. sup.

cell. sup. II ^
/*

sphenoidalhulen ^ 5,

lam. basil. II

meat, sup.,

2den og 3dje hovedfure

cell, bullae ethm. -'

meat, med.,

iste hovedfure

< cell, asc.es I

___ lamelle IV

infundibulum

~ concha intermed. pr. med

--duct, nasolacrj^m.

- sin. max.

-i
Infundibulum sees i hele sin utstrækning. Den trænger sig opover

mot lam. cribr. og skyter fortil frem to celleutlepere, den ene ovenfor og

den anden nedenfor crista ethm. Nedad aapner infundibularspalten sig i

sin. max., som paa dette præparat er av usedvanlig størrelse. Hulen

er saa hoi, at den opad tangerer bullacellens benvæg (fig. 6). Fortil

strækker dens lumen sig frem foran duet. nasolacrym.

De to store kaviteter bakenfor infundibulum stammer begge fra iste

hovedfures recess, sup. Cellerne er i sin helhet aapnet, saa ostierne

ikke vises paa fotografiet. Det ene av disse hulrum pneumaticerer den

forreste del av bulla ethm. og strækker sig som en cell. sup. av betragtelig

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. Xo. r. H
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Størrelse helt opover mot lam. cribr. Det andet, trekantede cellelumen, som

begrænser den nedre halvdel av cell. sup. baktil, stammer fra bullacellen.

Denne utfylder den dorsalt liggende del av bulla ethm. Det fremgaar av

fig. 4, at bullacellen omgives av tre cellelumina, cell. sup. I fortil, cell. ase.

II opad og cell. sup. II baktil.

Av den 2den hovedfures forgreninger sees foruten cell. ase. II, som

ogsaa viste sig paa fig. 3, den nedre grens cell, sup., som skyter sig frem

mellem cell. ase. II og bullacellen.

iste hovedfure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit umiddelbart bakenfor ost. max.

cell. SU

lamelle II, concha intermed. pr. me

lamelle III, concha intermed. pr. in

proc. uncinat

sin max. ^yy

--recess, sup.

"~---recess. inf.

""-^ 2den hovedmusl., concha med.

"--. iste hovedfure, meat. med.

Recess, sup. har trængt sig op mellem bulla ethm. og concha med.

Recessen utvides til det store cellelumen, som pneumaticerer næsevæggen

ovenfor hiatus. Cell. sup. begrænses nedad av en lang, slank benlamelle

med vel utviklet lam. basil, og recurv. Benprocessen, som repræsenterer

den iste hovedfures lam el le III, coticJm intermed. pr. inf., danner in-

fundibularspaltens øvre begrænsning. Lamelle III kan følges forover paa
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frontalsnittene, indtil den forenes med furens lamelle I, coucJia intcrmcd.

pr. Slip., for helt at omslutte den forreste del av cell. sup. Baktil begrænser

lamelle III cell. sup. nedad, samtidig som dens lam. recurv. vakuoliseres for

at omramme bullacellen, som sk3'ter sig frem bakfra (fig. 6).

Foruten concha intermed. pr. inf sees paa dette snit en mindre

benproces med ant3'dning til lamelleform. Benprocessen, iste hoved-

fures lamelle II, springer frem fra orbitavæggen omtrent midt i cell, sup.,

hvor den markeres gjennem en let synlig, vel begrænset slimhindefold.

Længere fortil, efterat concha intermed. pr. sup. og inf har forenet sine

lam. recurv.ae og derigjennem dannet den mediale begrænsning for cell,

sup., trænger benlamellen sig frem mot cellens mediale benvæg og forenes

med den. Den forreste del av cell. sup. deles derved i to mindre kaviteter,

som strækker sig videre forover langs orbitavæggen. Lamelle II synes

nærmest at svare til concJia intermed. pr. med.

Proc. uncinat. sees som en traadtynd benproces og danner den mediale

begrænsning for recess, inf

Overkjævehulens store cellelumen aapner sig mellem orbita og næse-

væggen Uten forbindelse med infundibularspalten, da maxillærostiet netop

har lukket sig baktil. Antrumgulvet skilles fra den nedenfor liggende tand-

sæk av et smalt benlag.
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Fig. 6, frontalsnit II.

Snit fra den bakerste del av furen.

lam. basil. II

lamelle III, concha intermed. pr. inf.

cell, bullae ethm.

recess, sup.

2den hovedmusl., concha med.

, recess, inf.

-iste hovedfure, meat. med.

-sm. max.

Nedad præsenterer overkjævehulen sit store lumen, som strækker sig

helt op til bulla ethm. Ovenfor antrum sees langs orbitavæggen fire

hulrum. Det nederste skriver sig fra buUacellen, som her trænger sig

forover helt omsluttet av iste hovedfures lam el le 111, hvis lam. recurv.

danner dens benede indramning. Efterat bullacellen har lukket sit lumen

baktil, fortsættes lamelle III over i 2den hovedfure som basallamellen til

crus desc. II.

De to ovenfor liggende cellelumina langs orbitavæggen, som begge

stammer fra cell, sup., forener sig længere fortil i én kavitet (fig. 5) for senere

atter at deles i to hulrum. I dorsal retning fortsættes de to celler som to helt

adskilte kaviteter, som begge kan følges bakover i et par mm. 's utstrækning.

Grænseskillet mellem dem opbygges "av den iste hovedfures lam elle IV,

som staar ut fra orbitavæggen, og hvis knopformede lam. recurv. trær skarpt

frem paa dette frontalsnit. Baktil fortsætter benprocessen sig som det intercellu-

lære septum mellem de to celleutløpere og kan følges videre bakover i den
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2den hovedfure. Her danner den ferst basallamellen for den 2den hoved-

musling og fortsættes, efter at lam. recurv. II har forenet sig med lamelle III,

videre bakover som den 2den hovedfures lamelle I. Fortil taper lamellen

sig i orbitavæggen nedenfor den lille benproces, som under fig. 5 er be-

tegnet som lamelle II.

Det 4de c elle lumen repræsenterer den forreste utleper av cell,

ase. II, som skyter sig frem bakfra mellem lam. basil. II og III.

2den hovedfure.

Fig. 7, frontalsnit III.

Snit umiddelbart bakenfor recess, ase.

cell

2den hovedfures 1

recess

2den hovedfures la

3dje hovedmusl.

4de hovedmusl., concha sup.

3dje hovedfure

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl., concha med.

iste hovedfure, meat. med.

sin. max.

Det store lumen, som pneumaticerer den øverste del av næsevæggen,

skriver sig fra cell. ase. II. Det adskilles fra furens nedre gren av en lang, gracil

benlaraelle, den 2den hovedfures lamelle I. Benlamellen, som repræsenterer

fortsættelsen bakover av den 2den hovedmuslings basallamelle, lamelle I\ ,

har nogen faa snit længere fortil forenet sig med lam. recurv. III og danner

nu grænseskillet mellem furens to hovedgrener. Den 2den hovedfures

ram. desc. trænger sig som en bred, aapen spalte ind mellem concha med.

og sup. Fra den øverste del av furen utgaar en liten recess., som svarer
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til furens recess, sup. Denne celleutleper, som delvis omsluttes av lamelle I,

kan baktil kun følges paa enkelte faa snit, inden den taper sig, mens den

fortil utvides hurtig, saa dens cellelumen utfylder hele mellemrummet mellem

benlamellen og 2den hovedmuslings basallamelle. Dens begrænsning saavel

opad som medialt dannes av lamelle I, hvis lam. recurv. længere fortil

forenes med den 2den hovedmuslings basallamelle (fig. 4).

Recess, sup. begrænses nedad av en liten benproces, som springer

frem fra orbitavæggen og kun kan sees paa 8— 10 snit. Benprocessen,

den 2den hovedfures lamelle II, viser hverken paa dette eller andre frontal-

snit antydning til muslingebygning. Fortil taper den sig i orbitavæggen,

og baktil forenes den med den øverste lamelles lam. recurv. og deltar her-

ved i opbygningen av den nedre begrænsning for den lille celleutløper,

som avslutter recess, sup. baktil.

Av hov edm uslingene sees foruten den 2 den ogsaa den ßdje

og 4de. Lam. recurv. III er forenet med 2den hovedfures lamelle I og

danner den mediale begrænsning for ßdje hovedfure, som har trængt sig

op mellem den ßdje og 4de hovedmusling. Den 4de hoved m usling

svarer til præparatets concha sup. Den fortsættes bakover paa fig. 8 og 9.

Ogsaa paa dette snit sees nedad overkjævehulens store lumen. Antrum-

gulvet er her rykket adskillig ovenfor concha inf og skilles fra den neden

for liggende tandsæk av et tyndt benlag.
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Fig. 8, frontalsnit IV.

Snit et par mm. bakenfor recess, ase. II.

cell. ase. II -^

3dje hovedmusl. og,
lamelle I

,,celleutloper fra sdje hovedfures

ram. desc.

6te hovedmusl.

5te hovedmusl.

4de hovedmusl.

^2den hovedture, meat. sup.

^aden hovedmusl., concha med.

^^stste hovedfure, meat. med.

De anatomiske forhold arter sig i det store og hele tat som under

fig. 7 beskrevet. Lam. recurv. III og lamelle I er her smeltet sammen til

den tynde benlamelle, som begrænser cell. ase. II nedad og medialt. Concha

sup. forgrenes paa dette snit i tre smaa utløpere, som alle paa et eller

andet frontalsnit viser lamelleform. De tre benlameller repræsenterer lam.

recurv. IV, V og VI. Lam. recurv. IV, som ligger nærmest næse-

væggen, forenes nogen faa snit længere baktil med den benramme, som

omgir cell, ase. II, idet den danner den nedre begrænsning for den lille

utløper, som fortsætter 3dje hovedfure bakover. Ogsaa de to andre

lameller, lam. recurv. V og \'l, lægger sig ind til benvæggen omkring

cell. ase. II og smelter sammen med den. Længere baktil sees de tre la-

meller kun som smaa fremspring paa benrammen omkring cell. ase. II (fig. 9).
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Fig. 9, frontalsnit V.

Snit fra den bakerste del av furen.

cell. ase. II
6te hovedmusl.

5te hovedmusl.

4de hovedmusl.

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl., concha med.

iste hovedfure, meat. med.

Cell. ase. II viser endnu sit lumen mellem orbita og næsevæggen.

Paa den benramme, som danner cellens mediale og nedre begrænsning,

springer frem to smaa benprocesser. Det er fortsættelsen bakover av

den 4de og 5te hoved m usling, som her viser sig. Længere dorsalt

forenes disse, idet den 4de hovedmusling trænger sig frem som en

vel markert benlamelle, som danner den benede underbygning for den

bakerste del av concha sup. Ovenfor den 5te hov ed m usling sees den

6te kun som en knopformet fortykkelse i benrammen omkring cell. ase. II.

Oversigt over præparat IX.

iste hovedfure, meatus médius,

har en længde av ca. 24 mm. Furens nedre del maaler 4— 5 mm. fra

oversiden av concha inf. til underkanten av concha med. Spalten mellem

muslingebenet og lateralvæggen er i— i^/o mm. bred og er størst i næsens

dorsalt liggende parti.

Raums asceudens

danner paa dette præparat t o store cellulære utvidninger, cell. ase. ant. og

post. Cell. ase. ant. trænger sig ca. s'/o mm. forover mellem concha med.-
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fæstet og lam. cribr. som et ca. 5 mm. heit og i—2 mm. bredt hulrum. Dette

deles tilsidst i to parallelt lopende, 3—4 mm. hoie og ^'o— i ro™- brede

celleutløpere av 1^2 rnm.s længde. Cell. ase. post. maaler en høide av

ca. 2 mm., en bredde av ca. 3 mm. og strækker sig bakover langs lam.

cribr. i en længde av ca. 6 mm. Begge celler forenes nedad, hvor de

kommunicerer med den forreste del av midtre næsegang gjennem det

5 mm. lange og i mm. brede ostium (tig. 3I.

Ramus descentens.

Av den nedre grens to forgreninger er recess, sup. blotlagt paa fig. 4.

Fra recess, sup. utgaar paa dette præparat t o hulrum, en cell. sup. og

bullacellen. Cell. sup. trænger sig gjennem en 3 mm. lang og ^ 2~i nim.

bred aapning op mellem concha intermed. pr. inf. og crus ase. II, idet den

urundes til en ca. 9 mm. høi og 4—6 mm. bred kavitet, som i en længde

av ca. 6 mm. pneumaticerer den øverste og forreste halvdel av bulla ethm.

(fig.4 og 5I. Cellen begrænses medialt av concha intermed. pr. inf og crus

ase. II, og lateralt av orbitas benvæg. I dens bakerste parti dannes dens

mediale begrænsning desuten av lam. basil. IV (fig. 6|. Fortil avgrænses

cellen fra infundibulum av concha intermed. pr. inf. og sup., og baktil

taper den sig mellem basallamellen til crus ase. II og orbitas benvæg.

Bullacellen er lokalisert til den nederste og bakerste del av bulla

ethm. Cellen kommunicerer med det dorsalt liggende parti av recessen

gjennem en trang, i X i mm. bred aapning. Den forreste del av kavi-

teten omkranses av den nederste bimuslings lam. recurv. (fig. 6| og maaler

en høide og bredde av ca. 3 X 4 mm. Længere baktil, hvor dens ovre

begrænsning dannes av den 2den hovedmuslings basallamelle og dens

laterale begrænsning av orbitas benvæg, tiltar cellen i størrelse til en

høide- og breddediameter av 5X4 mm. Bullacellen er i sin helhet ca.

6 mm. lang.

Den nedre grens recess, inf. sees paa fig. 3 og 4 Paa fig. 3 danner

dens 8 mm. lange aapning en skraatstillet spalte. Hiatus sentilun. be-

grænses opad av concha intermed. pr. sup. og inf. og maaler en gjennem-

snitlig bredde av i— 2 mm. Infundibularspalten har omtrent samme

bredde som hiatus, men den utvider sig noget i sit forreste parti, hvor

dens laterale begrænsning dannes av selve orbitavæggen. Den begrænses

forøvrig lateralt av concha intermed. pr. inf Infundibularspalten skyter

sig i linje med maxillærostiet opover mot lam. cribr. og sender desuten

to småle utløpere 4 resp. 3 mm. forover mellem recess, ase. og orbita-

væggen, den ene ovenfor og den anden nedenfor crista ethm. Ogsaa i

dorsal retning utgaar en liten forgrening, som trænger sig 1^0 mm. bak-

over mellem den nederste del av cell. sup. og orbitavæggen. Ost. max.
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er ca. 3 mm. langt og i— 2 mm. bredt. Avstanden fra hiatus til ostiets

forreste endepunkt maaler 4 mm. og til dets bakerste endepunkt kun

2 mm. Aapningen begrænses medialt av proc. uncinat. og lateralt av

concha intermed. pr. inf. Sin. max. er paa dette præparat av usedvanlig

størrelse. Hulen avtegner sig paa de fleste frontalsnit som en trekant,

hvis høide og bredde omkring ost. max. maaler 10— 12, resp. 6 mm.,

en størrelse, som den beholder under den største del av sit forløp.

1 kavitetens dorsalt liggende parti tiltar bredden indtil 10 mm., samtidig

som dens profil antar en mere avnmdet form. Tilsidst sees dens tversnit

som en staaende oval. Overkjævehulen strækker sig 5 mm. frem foran

ost. max. og begrænses medialt av taarekanalens benvæg (fig. 4—7).

Av lamelle for m ede benprocesser i iste hovedfure sees fire,

hvorav de to største, concha intermed. pr. sup. og inf , deltar i den benede

opbygning av bulla ethm. Concha intermed. pr. sup. danner fortil grænse-

skillet mellem de to store frontalceller og opbygger samtidig gulvet i den

bakerste frontalcelle, som den adskiller fra den nedenfor liggende infundi-

bularspalte (fig. 3). Længere baktil forenes bimuslingen med concha inter-

med. pr. inf., som skyter sig frem nedenfra. Herved avgrænses cell. sup.

fra infundibulum. Tilsidst skilles concha intermed. pr. sup. fra concha

intermed. pr. inf. av recess, sup., som trænger sig op mellem de to ben-

lameller. Bimuslingen lægger sig nu ind til crus ase. II og smelter sammen

med den. Fortil, hvor concha intermed. pr. sup. danner det intercellulære

septum mellem de to store cell, asc.es, forener den sig med en liten ben-

proces, som springer frem fra den øverste del av crus ase. II, og som

sandsynligvis bør opfattes som en av de fron tal e ben lameller. Concha

intermed. pr. sup. og inf. er nærmere omtalt under fig. 5 og 6.

Proc. uncinat. sees paa snittene kun som en traadfin benlamelle, hvis

øverste og fortykkede parti kan følges forover, indtil det forenes med

crus ase. II.

2den hovedfure, meatus superior,

begrænses nedad av concha med., den 2den hovedmusling, og opad av

concha sup., den 4de, 5te og 6te hovedmusling. Furen maaler en længde

av ca. 9 mm. og en bredde av ca. 2 mm. Dens to grener kommunicerer

med hverandre gjennem en ca. 3 mm. lang og V.^— i mm. bred spalte.

Raums ascendens

utvides til en 10— 12 mm. lang, 4— 5 mm. høi og 4—5 mm. bred cell,

ase. Denne pneumaticerer hele det parti av næsevæggen, som ligger

mellem 2den hovedfure og lam. cribr. Den bakerste og øverste del av

kaviteten, som begrænses lateralt av orbitavæggen, er bredest. Cellens
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nederste og forreste parti er derimot adskillig smalere, da baade den

nedre grens recess, sup. og bullacellen har trængt sig ind mellem cellen

og orbitavæggen.

Ramus desccudetis.

L'middelbart bakenfor ram. ase. utgaar fra taket av den nedre grens

hovedlumen en celleutløper, som skyter sig forover mellem cell. ase. II og

bullacellen og danner en ca. 4 mm. lang, 2 mm. hoi og 3 —4 mm. bred

cell, sup. Den nedre grens hovedlumen fortsættes bakover som meat. sup.

(fig. 4 og 7).

I den 2den hovedfure findes to ben processer, hvorav dog kun

den ene viser lamel le for m (fig. 7).

3dje hovedfure

sees i taket av meat. sup. som en 2^ ., mm. lang, rendeformet fordypning

av 2— 3 mm. 's dybde. Dens laterale begrænsning dannes av den 3dje

og dens mediale av den 4de hovedmusling. Meat. sup. omfatter altsaa baade

den 2den og 3dje hovedfure. Den 3dje hovedfure avsluttes baktil i en

liten celleutløper (fig. 8I.

4de og 5te hovedfure

er paa dette præparat ikke utviklet (fig. 8 og 9).

Av hovedmuslingene sees den 2den, 3dje, 4de, 5te og 6te.

Den 2den hov edm usling danner med sin crus ase. den mediale be-

grænsning for ram. ase. I og for en stor del av cell. sup. 1 det bakerste

parti av cell. sup. forenes lam. basil. II med den iste hovedfures lamelle IV

(fig. 61. Denne fortsættes bakover som den 2den hovedmusüngs lam.

basil. Bakenfor recess, ase. II skilles lam. basil. II (lamelle I\'| fra sin

lam. recurv. Basallamellen kan folges i dorsal retning som den 2den

hovedfures lamelle I, og lam. recurv. II forener sig med den iste hoved-

fures lamelle III, concha intermed. pr. inf, som længere baktil danner

basallamellen for crus desc. II. Den 3dje hovedmusling er nærmere

omtalt under fig. 7 og 8. Den 4de hovedmusling danner den storste

del av benskelettet i concha sup. (fig. 8 og 9I. Den 5te og 6te hoved-

musling er omtalt under fig. 8 og 9.

Det fremgaar av frontalsnittene fra næsevæggens bakerste parti

(fig. 7

—

9I, at de tre øverste hovedmuslinger deltar i opbygningen av

concha sup. Benskelettet i muslingens bakerste parti dannes særlig av

den 4de hovedmusling.
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PRÆPARAT X.

(Venstre næsehalvdel av et 18 mndr. gml. pikebarn.)

Næsevæggens længde 25 mm.

Næsevæggens høide 24 mm.

Maxillæravsnittets høide 7 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 17 mm.

Forholdet som i : 2,4.

Meat. ill/, er aapenstaaende, da concha inf.'s lam. recurv. ikke som

sedvanlig bøier av nedad, men i næsten hele næsens længde staar ret ut

fra næsegangen. Meat. inf. maaler fra concha inf. til næsegulvet en

gjennemsnitlig vidde av 3 mm. I næsens forreste parti, hvor muslinge-

benet indtar en mere skraa stilling, er næsegangen noget trangere.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig I.

Fotografi av præparatet i nat. størrelse.

Av næsefurerne sees meat, med., sup. og supr., hvorav de to sidst-

nævnte fortil forenes i en fure. Fra den nedre kant av concha med.

strækker en accessorisk fure sig forover og opover.
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concha supr., 4de, 5te

oar 6te hovedmusl.-

meat, supr.,

3dje hovedfure.

concha sup.,

3dje hovedmusl.

meat, sup.,

aden hovedfure

concha med.,

aden hovedmusl.

meat, med.,

iste hovedfure

Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i ^ 2 størrelse.

3dje, 4de, 5te og 6te hovedmusl.
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Fig- 3-

Fotografi av voksmodellen, hvor de øverste deler av meat. med. og

sup., den iste og 2den hovedfure, er blotlagt efter fjernelse av crus ase. II,

III, IV og V. Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

I 1 I

cell. ase. II

cell. sup. II -- i

sphenoidalhulen

meat, supr.,

3dje hovedfure

meat, sup.,

2den hovedfure-''

meat, med.,

iste hovedfure -"

:,'^:^'

concha intermed. tront.

11. ase. I

oncha intermed. pr. sup.

uatus semilun.

Den lange, småle hiatusspalte viser sig i hele sin længde. Foran

denne, mellem spalten og crista ethm., trænger recess, ase. I sig opover

mot lam cribr. og danner en storre cell. ase. Cellen deles fortil i to

småle utlepere; grænsen mellem dem sees antydet paa fotografiet.

Bakenfor cell. ase. I aapner cell. ase. II sit lumen. Kaviteten staar

nedad i forbindelse med den forreste del av furens nedre gren og kom-

municerer baktil med den overste del av cell, sup., som skyter sig frem

bakfra (fig. 4). Paa dette præparat er der altsaa to kommunikations-

aapninger mellem den 2den hovedfures cell. ase. og dens ram. desc.
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Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa furernes nedre grener samt

duet. nasolacrym. er aapnet. Den bakerste del av crus ase. II, proc.

uncinat , og det øverste parti av concha inf. er fjernet.

I

2den hovedfures lamelle III

meat, supr.,

3die hovedfure

recess, inf. II

meat, sup.,

2den hovedflire

meat, med.,

iste hovedfure

cell. sup. II

V cell. sup. II Og

recess, inl. Il

2den hovedfures lamelle I

; cell. sup. og inf II

cell. ase. II

2den hovedfures lamelle II
concha intermed. front.

cell. ase. I

- concha intermed. pr. sup.

infundibularceller

duet. nasolacrj'm.

"-sm. max.

Overkjævehulen sees i hele sin utstrækning. Kaviteten er paa dette

præparat usedvanlig liten. Ovenfor antrum trænger infundibulum sig tor-

over og opover henimot crista ethm. Fra spaltens nederste parti utgaar

to smaa celleutløpere, som paa voksmodellen er utdissekert som en

sammenhængende kavitet (fig. 5).

Det hulrum, som i 2den hovedfure aapner sig nedenfor cell. ase. II,

skriver sig fra den nedre grens to recesser. Av disse danner cell. sup.

den største del av kaviteten. Fra recess, inf stammer kun det nederste

parti av hulen, den del, som ligger nedenfor den 2den hovedfures lamelle III.
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Lamelle III danner baktil grænseskillet mellem cell. sup. og inf. (fig. 6).

Fortil forenes disse til et lumen, som tilsidst atter deles i to mindre celler,

hvis profil avtegner sig paa fotografiet. Den spidse benkant, som ovenfra

stikker ned mot cellens lumen, er 2den hovedfures lam el le I. Ben-

lamellen markerer grænseskillet mellem den øverste del av cell. sup. og

cell. ase. II (fig. 7).

iste hoved fure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

cell. ase. K

lamelle I, concha intermed. pr. sup. _

infundibularceile^

proc. uncinat.-.

lamelle III

infundibularceller

..concha intermed. front.

'----_ 2den hovedmusl., concha med.

- iste hovedfure, meat. med.

duet. nasolacr3'm.

Recess, ase. II trænger sig opover mot lam. cribr. langs crus ase. II

og danner en ikke særlig stor cellulær utvidning. Det store lumen, som

aapner sig mellem recessen og orbitavæggen, stammer fra den forreste

infundibularcelle. Cellen begrænses medialt av en benramme, som halv-

cirkelformet staar frem fra orbitavæggen.
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Benrammen opbygges av proc. uncinat. og den iste hovedtures

lamelle I, coucha intcnned. pr. sup. De to smaa benprocesser, som

stikker frem fra rammens overste parti, repræsenterer bimuslingens lam.

recurv., som har delt sig T-formet i to utløpere. Den ene av disse

trænger sig opover i cell. ase. I. Den forenes længere fortil med den

lille lamelledannelse, som staar frem i den overste del av recessen paa

overgangen mellem crus ase. II og lam. cribr. Sandsynligvis maa denne

opfattes som en av de frontale bimuslinger. Benprocessen danner

nemlig længere fortil grænseskillet mellem de to forreste utløpere fra

cell. ase. II og er saaledes helt lokalisert til recess, ase. Den sees i

ca. I mm. 's utstrækning, hvorefter den smelter sammen med crus ase. II.

Den anden av de to smaa utløpere fra lamelle I trænger sig ned i

infundibularcellens lumen og formidler paa de bakenfor liggende snit for-

bindelsen mellem lamelle I og proc. uncinat.

Længere baktil forener lamelle I sig med en anden muslingeformet

benproces, som her ikke sees, den iste hovedfures lam el le II. Den

staar frem fra orbitavæggen i høide med den øverste del av hiatus semi-

lun. og opbygger sammen med lamelle I det forreste parti av bulla

ethm., idet lamelle II, som nærmest svarer til co/ic/ia intcrnied. pr. /ned.

begrænser bullacellen nedad. Concha intcrnied. pr. inf. kan paa dette

præparat ikke med sikkerhet paavises.

Mellem infundibularcellen og sin. max. stikker to smaa celleutløpere

frem fra den bakenfor liggende infundibularspalte (fig. 4I. Grænseskillet

mellem dem dannes av en liten benlamelle, iste hovedfures I am el le III,

som staar ut fra orbitavæggen og kan følges bakover paa 15—20 trontal-

snit. Benprocessen viser paa flere snit tydelig lamellebygning. Tilsidst

forenes den med to nedenfor liggende, smaa benprocesser uten lamelletorm

og danner sammen med dem en flat fortykkelse, som hurtig taper sig i

orbitavæggen omkring den forreste del av ost. max.

Overkjævehulens lumen, som aapner sig nedenfor de smaa infundi-

bularceller, begrænses medialt av taarekanalens laterale benvæg.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 12
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2den h O V e d fu r e .

Fig. 6, frontalsnit II.

Snit fra den bakerste halvdel av furen.

cell. sup. 11-^-^^

celleutloper fra cell. sup. II
^

2den hovedfures lamelle III--..

lam. basil. II

recess, inf. II

tandsæk X;: _ /,

.-6te hovedmusl.

--4de og 5te hovedmusl.

J

> conconcha supr.

"Sdje hovedfure, meat. supr.

3die hovedmusl., concha sup.

~,2den hovedfure, meat. sup.

^sden hovedmusl., concha med.

iste hovedfure, meat. med.

Den 2den hovedfure deles i to recesser. Recess, inf. trænger sig

nedover og utover parallelt med den 2den hovedmuslings basallamelle,

mens recess, sup. danner en stor cell, sup., som strækker sig langs orbita-

væo-gen helt opover til lam. cribr. Grænseskillet mellem de to recesser

markeres av 2den hovedfures lamelle III. Lamellen taper sig 8— lo snit

længere fortil i orbitas benvæg, hvorefter de to recesser forenes til en

stor kavitet, som opad kommunicerer med furens cell. ase. (fig. 7). Baktil trær

lamelle III med sit perifere parti i forbindelse med den 3dje hovedmuslings

lam. recurv. og opbygger den nedre del av benrammen omkring cell. sup.

Mens altsaa de to recesser fortil forenes, er de baktil helt skilt fra hver-

andre. Recess, inf. fortsættes bakover som meat. sup. og repræsenterer

furens hovedlumen (fig. 8). Den lille celle mellem lamelle III og orbita

skriver sig fra en utleper, som har trængt sig forover fra den bakenfor

liggende del av cell. sup.

Samtlige hovedmuslinger fra 2den til og med 5te viser sig

paa dette frontalsnit. Den sdje hov ed m usling, som svarer til præpa-
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ratets concha sup., begrænser cell. sup. medialt. Dens fortsættelse bak-

over sees paa fig. 8.

Concha supr. dannes av to lamelleformede benprocesser, som opad

forenes til en fælles lam. basil. Den nederste av de to benlameller deles

nogen faa snit længere baktil i to smaa utløpere, den 4de og 5te

hovedmusling. Den anden benproces fortsættes bakover som den

6te hovedmusling (fig. 8). Den 3dje hovedfure trænger sig op mellem

concha sup. (sdje hovedmusling) og concha supr. (4de, 5te og 6te hoved-

musling) som en dyp og trang rende. Dens øverste parti avgrænses

I snit længere baktil som en egen celleutloper. Denne strækker sig

1-2 rnm. forover parallelt med furens hovedlumen. Den ßdje hovedfure

fortsættes forover paa fig. 7 og bakover paa fig. 8.

Overkjævehulen har lukket sig baktil. Tandsækken utfylder den

største del av corp. max. og strækker sig helt op til den nederste del

av meat. med.

Fig. 7, frontalsnit III.

Snit et par mm. foran det sidst beskrevne.

cell. ase. II

sden hovedfures lamelle I

recess, sup. II -^

2den hovedfures lamelle II-_

2den hovedfures lamelle III

recess, inf. II

4de og 5te hovedmusl., concha supr.

-3dje hovedfure, meat. supr.

3die hovedmusl., concha sup.

2den hovedfure, meat. sup.

""^2den hovedmusl., concha med.

^iste hovedfure, meat. med.

--tandsæk

Den 2den hovedfures forgreninger præsenterer sig her som én sam-

menhængende kavitet. Kavitetens nederste tredjedel dannes av recess, inf.,

dens midtre tredjedel av recess, sup. og dens øverste tredjedel av det

bakerste parti av cell. ase. II.
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Den bøiede benlamelle, som staar frem fra væggen i kavitetens øverste

parti, er den 2den hovedfures lamelle I, som nogen faa snit længere

fortil forenes med den 2den hovedmuslings crus desc. for helt at avgrænse

cell. ase. fra furens nedre gren (fig. 4). Cell. ase. II staar altsaa paa

dette præparat baktil i aapen sammenhæng med den nedre

grens recess, sup.

Foruten lamelle I sees ogsaa i den øverste del av recess, inf. to smaa

benede fremspring paa orbitavæggen. Det nederste danner avslutningen

fortil paa lamelle III, som viste sig paa fig. 6. Det andet, lamelle II,

kan følges et par mm. forover, hvor det skyter sig frem mot crus desc. II

og forenes med den. Herigjennem deles den forreste del av kaviteten

(cell. sup. og inf.) i to mindre hulrum (fig. 4).

Concha sup. forgrener sig nedad i to lamelleformede benprocesser,

hvorav den lateralt liggende svarer til den sdje og den medialt liggende

til den 4de og 5te hoved m usling. Den rendeformede fordypning

mellem de to lameller er den 3dje hovedfure, som længere fortil litt efter

litt taper sig i taket av meat. sup.
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Fig. 8, frontalsnit IV.

Snit fra den bakerste del av 2den hovedfure, altsaa bakenfor det under

fis. 6 beskrevne.

cell. sup. II

2den hovedfures lamelle IV

sden hovedfures lamelle V-

2den hovedfures lamelle III

tandsæk---

5te hovedfure

/ ,'6te hovedmusl. \

/'' ,,'5te hovedmusl. / concha supr.

_,_—-4de hovedmusl.

Sdje hovedfure, meat. supr.

lam. basil. III

"~--3dje hovedmusl., concha sup.

'-2den hovedfure, meat. sup.

iste hovedfure, meat. med.

De tre cellelumina langs orbitavæggen skriver sig fra cell, sup., som

et par snit længere fortil deles i tre terminalceller. De tre smaa celleut-

jøpere er ikke utdissekert paa voksmodellen.

Fra orbitas benvæg staar frem to benprocesser, den 4de og 5te i

2den hovedfure. Disse forenes et par snit længere baktil med crus ase. III

for at avgrænse cellerne fra hverandre. Den nederste benproces kan folges

forover i ca. 2 mm. 's utstrækning, mens den øverste kun sees paa 5— 6

frontalsnit. Begge taper sig i orbitavæggen længere fortil. Den øverste

benlamelle viser paa flere snit lamellebygning.

Av hovedmuslingene sees samtlige fra 2den til og med 6 te.

Den sdje hovedmusling danner med sin lange, traadtynde lam. basil,

den mediale begrænsning for de bakerste celleutlopere fra cell. sup. Nedad

staar benlamellen i forbindelse med den 2den hovedfures lamelle III.

Efterat cell. sup. har lukket sig baktil, lægger den 3dje hovedmusling

sig ind til orbitavæggen og forenes med den. Dens lam. recurv. fortsættes
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videre bakover, hvor den trænger sig frem fra orbitavæggen mot næse-

væggens mediale flate som crus desc. III og danner benskelettet i præpa-

ratets concha sup.

Den 4de, 5te og 6te hov ed m usling opbygger paa dette frontal-

snit concha supr. Den 4de h o v e d m u s 1 i n g er ifærd med at lægge

sig ind til lam. basil. III for at avgrænse den øverste del av 3dje hoved-

fure som et eget cellelumen. Længere baktil forenes den 4de med den

5te hov ed m usling og taper sig likesom den 6 te i concha supr. 's

benskelet.

Mellem den 5te og 6te hovedmusling sees i mucosa en svak indbugt-

ning, som kan følges paa 10— 12 snit. Det er den 5te hovedfure, som

her præsenterer sig, og som er saa litet fremtrædende, at den ikke viser

sig paa fotografiet av præparatet eller av voksmodellen.

Oversigt over præparat X.

I s t e hovedfure, meatus médius,

maaler en længde av ca. 25 mm. Dens nedre del er likesom meat. inf.

bred og aapenstaaende med en avstand av 3— 4 mm. fra oversiden av

concha inf. til den nedre rand av concha med. Spalten mellem concha

med. og den laterale væg er relativt smal foran maxillærostiet (ca. 1 mm.).

Længere baktil er den imidlertid adskillig bredere, ca. 2 mm. Av furens

dypere liggende deler utvides dens

ramus asccndens

til en ca. 9 mm. lang, 5—6 mm. høi og 2 —3 mm. bred cell. ase. Fra

den forreste del av kaviteten utgaar en 6 mm. høi, smal utløper, som

strækker sig et par mm. forover mellem cellens hovedlumen og orbita-

væggen. Cell. ase. staar nedad i forbindelse med meat. med. gjennem

den ca. 5 mm. lange og i mm. brede recess, ase.

Ramus descendens.

Av den nedre grens to recesser trænger recess, sup. sig op mellem

crus ase. II og den iste hovedfures lamelle II, concha intermed. pr. med.,

og forgrener sig vifteformet i to smaa cellulære utvidninger. ' Disse dan-

ner præparatets b ullacelle og pneumaticerer den største del av bulla

ethm. Fra buUacellen utgaar baade forover og bakover smaa, ca. i mm.

lange utløpere, som krN'dses fortil med celleforgreninger fra infundibulum

og baktil med den forreste del av den 2den hovedfures cell. sup. (buUa-

cellen og dens forgreninger sees ikke paa noget av fotografierne). Recess,

inf. er blotlagt paa fig. 3 og 4. Hiatus semilun. er 8 mm. lang og \'2— i mm.

bred og begrænses opad av concha intermed. pr. sup. og med. Den
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nedenfor liggende infundi bul arspalte maaler i sin øverste halvdel

omtrent den samme bredde som hiatus, men indsnevres i overgangen til

overkjævehulen bet3'delig, saa den neppe kan sees paa snittene. Helt

fortil utvides spaltens lumen til en bredde av indtil 3 mm. Fra den

forreste del av infundibulum utgaar to smaa celleutlepere, som trænger

sig frem fra spaltens nederste avsnit langs overkjævehulens tak og kun

viser sig paa nogen faa snit. Infundibularspalten strækker sig paa dette

præparat ikke hoit op. Dens hovedlumen naar ikke stort ovenfor crista ethm.

Da concha intermed. pr. med. er litet utviklet, dannes spaltens laterale be-

grænsning for en stor del av selve orbitavæggen. Foruten de omtalte tre

infundibularceller skyter der sig fra spaltens øverste parti en utloper bak-

over langs orbitavæggen mellem den og concha intermed. pr. med. Cellen

pneumaticerer det nederste og forreste parti av bulla ethm. og krN'dses

med buliacellens forreste utloper.

Nedad aapner infundibularspalten sig i antrum gjennem det ca. 3 mm.

lange og ca. ^2 mm. brede osf. max. Avstanden fra hiatus maaler 8 mm.

ved ostiets forreste og 4 mm. ved dets bakerste endepunkt. Ostiet begrænses

medialt av proc. uncinat. Dets laterale begrænsning dannes fortil av

concha intermed. pr. med. og baktil av selve orbitavæggen. Sin. ma.x. er

paa dette præparat usedvanlig litet utviklet. Hulen har en længde av

12 mm. og strækker sig ca. 3 mm. frem foran maxillærostiet. Dens

profil præsenterer sig foran ost. max. som en staaende, uregelmæssig

formet oval, hvis høide og bredde omkring max.ostiet maaler 5 resp.

3 mm. Størrelsen avtar imidlertid hurtig. Specielt er dette tilfældet med

høidediameteren, saa hulens profil bakenfor maxillærostiet danner en lig-

gende oval. De forreste 2 mm. av overkjævehulen begrænses medialt av

taarekanalens benvæg. Forovrig opbygges dens begrænsning som sed-

vanlig av orbitavæggen og næsevæggen i meat. inf. og med. Antrum-

gulvet hæves baktil, saa dens bakerste parti ligger i nivaa med basal-

lamellen til concha inf Kaviteten er i hele sin utstrækning skilt fra tand-

sækken ved et mindst 2 mm. tykt lag av overkjævebenets spongiosa.

Av benlameller i iste hovedfure findes seks, hvorav én er lokali-

sert til furens ram. ase. Av disse benlameller har de tre, lamelie I. II og III,

utpræget muslingeb3'gning.

Proc. nnd>iat. kan folges forover, indtil dens øverste og fort3'kkede

parti, agger nasi, opad forenes med crus ase. II.

2den h o \- e d f u r e, meatus superior,

maaler en længde av 18 mm., en bredde av i— i ' o mm. og begrænses

nedad av concha med., den 2den hovedmusling. Opad dannes dens be-
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grænsning i den forreste tredjedel av concha supr., den 3dje—6te hoved-

musling, og i dens bakerste to tredjedeler av concha sup., den 3dje hoved-

musling. Fra det forreste parti av furen trænger

rainits ascendcns

sig opover mot lam. cribr. mellem crus ase. II og crus ase. III—V og dan-

ner en 6 mm. lang, 8—9 mm. hoi og 2—3 mm. bred kavitet (fig. 3).

Denne kommunicerer nedad med ram. desc. gjennem en 2 mm. lang og

I mm. bred spalte. Baktil staar cell. ase. II i aapen forbindelse med
dennedregrenscell. sup.

Raums descendais

er blotlagt paa fig. 4. De anatomiske forhold arter sig for denne grens

vedkommende noget anderledes end sedvanlig. Ram. desc. deles 3 mm.
bakenfor kommunikationsaapningen med ram. ase. i to forgreninger, recess,

sup. og inf De to recesser danner tilsammen den store cellulære ut-

vidning, som sees paa fig. 4. Den del av kaviteten, som nedad begrænses

av 2den hovedfures lam elle III, stammer fra cell. sup. (fig. 6). Denne

celle har en høide av 8— 10 mm., en bredde av 2 mm. og strækker sig

ca. 2 mm. forover langs orbitavæggen. Foran lamelle III forenes cell. sup.

med recess, inf. til et cellelumen (fig. 7), som i en høide av 10— 12 mm.
og en bredde av 2—4 mm. fortsættes 3 mm. videre forover langs orbitas

benvæg, indtil det deles av lam elle I. Denne benproces springer frem

fra orbitavæggen og danner grænsen mellem kavitetens øverste tredjedel,

som fortsættes videre forover ovenfor lamellen som cell. ase. og dens

nederste to tredjedeler (cell. sup. og inf.), som strækker sig 4 mm. forover

som et ca. 8 mm. høit og 3 mm. bredt hulrum. Dette deles atter helt fortil av

lam el le II i to mindre, ca. i mm. lange, indtil 3 mm. høie og 3 mm. brede celler.

I 2den hovedfure sees fem benprocesser, to større, lamelle I og

III, med karakteristisk m usl i n ge kar akter og tre m.indre uten uttalt

lamellebygning. Av de to største benlameller danner, som før omtalt, den

øverste, lamelle I, det benede grænseskille mellem cell. ase. og den nedre

grens cell. sup. Lamelle II markerer grænsen mellem den forreste del, og

lamelle III mellem den bakerste del av cell. sup. og inf (fig. 7 og 6).

3 d j 'e hovedfure, meatus s u p r e m u s,

begrænses nedad av concha med., den 2den hovedmusling, og opad av

concha sup., den 4de, 5te og 6te hovedmusling. Furen maaler en længde

av ca. 10 mm., en gjennemsnitlig bredde av i— 2 mm. og en dybde av

ca. 2—4 mm. (fig. 6— 8). Den dypest liggende del av furen fortsætter

sig baade forover og bakover langs orbitavæggen som smaa Vo— 1 mm.

lange celleutløpere.



I9I4' No. I. DEN LATERALE NÆSEVÆGS ETHMOIDALAVSNIT. 185

4de hovedfure

mangler enhver utvikling.

5tehovedfure

kan saavidt paavises i det bakerste parti av næsevæggen (fig. 8).

Av hovedmuslingene sees den2den, 3d je, 4de, 5te og 6te.

Den 2den hovedni uslings crus ase. begrænser fortil recess, ase. I medialt

og længere baktil cell. ase. II lateralt. Hovedmuslingens lam. basil, fort-

sættes bakenfor recess, ase. II som den 2den hovedfures lamelle I og dens

lam. recurv. og forener sig med iste hovedfures lamelle II, concha intermed.

pr. med. Denne benproces danner længere baktil basallamellen for crus

desc. II. Den 3dje hov ed m usling, concha sup., og den 4de, 5te

og 6te hovedmusling, concha supr., er beskrevet under fig. 6— 8.

Det fremgaar av frontalsnittene, at concha med. opbygges av den

2den hovedmusling og den forreste del av concha sup. av den

3dje, 4de, 5te og 6te hovedmusling. Av disse fortsættes de tre

øverste hov ed m uslinger bakover som concha supr., mens den 3d je

hovedmusling lægger sig ind til orbitavæggen, hvorfra den atter

trænger sig frem som den dorsalt liggende halvdel av concha sup.
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PRÆPARAT XI.

(Venstre næsehalvdel av et 20 mndr. gml. guttebarn.)

Næsevæggens længde 27 mm.

Næsevæggens høide 24 mm.

Maxillæravsnittets høide 8 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 16 mm.

Forholdet som i : 2.

Meat. inf. Avstanden fra concha inf.'s nedre rand til næsegulvet

maaler i mm. fortil, men forøkes til 2—3 mm. længere bakover. Spalten

mellem concha inf. og sidevæggen er gjennemgaaende meget aapen, indtil

5 mm. bred.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av næsevæggen i nat. størrelse.

Av næsefurerne sees meat, med., sup. og supr.
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Fig. 2.

Fotoerafi av voksmodellen i ' •> størrelse.

187

concha supr.,

3dje, 4de, 5te og 6te hovedmusl.

concha supr.,

5te og 6te hovedmusl.^

meat, supr.,

4de hovedfure--

concha sup.,

4de hovedmusl.

meat, sup.,

2den og sdje hovedfure-''

concha med.,

2den hovedmusl.-''

meat, med.,

iste hovedfure
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Fig. 3.

Fotografi av voksmodellen, hvor hiatus semilun. og de øverste deler

av meat, med., iste hovedfure, og meat, sup., 2den ho\-edfure, er blotlagt.

Crus ase. II samt den forreste del av crus ase. III, IV og V er fjernet.

Frontalsnittenes beliggenhet er markert.

I
I

I I I

< << = =

cell. ase. II,

cell. ase. ant..

cell. ase. II,

cell. ase. post.

meat, supr.,

4de hovedfure

meat, sup.,

2den og 3dje hovedfure

hiatus setnilun.

concha intermed. pr. sup.

/ cell, asc.es I

meat, med.,

iste hovedfure

Den relativt brede hiatus semilun. viser sig i hele sin længde. Oven-

for denne sees to frontalceller, hvorav den forreste og største har sin

aapning liggende foran hiatus, mens den bakerste, småle celleutloper ut-

munder ret over spalten.

Recess, ase. II danner paa dette præparat to helt adskilte cellelumina,

som aapner sig bakenfor cell. ase. I. Begge de to cell, asc.es kommunicerer
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med furens nedre gren. Av celleostierne ligger det forreste dvpere end

det bakerste, da lateralvæggen i recess, ase. post. dannes av 2den hoved-

fures lamelle I og II, som trænger sig frem fra orbitas benvæg og applanerer

luminet i recessen (fig. 6 og 8). Av de to cell, ase es er cell. ase. ant.

kun delvis blotlagt.

Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa duet. nasolacrym. og furernes

nedre grener er blotlagt. Concha inf. og med., proc. uncinat., den nederste

del av lateralvæggen i cell. ase. I og II, samt den bakerste del av

crus ase. II, IV, V og \'I er fjernet.

concha intermed.

cell. ase. II,

cell. ase. post. ^

ceil. sup. 11^

2den hovedflires

lamelle III og IV ^

cell. int". II ,

meat, supr.,

4de hovedture-

meat, sup.,

2den og 3dje hovedfure

2den hovedfures lamelle V -

meat, med.,

iste hovedfure---

2den hovedlures lamelle II 2den hovedtures

\ / lamelle I

\ / cell. ase. II,

^
' / cell. ase. ant. ,^ y

.Un- ... ^^^^i:^

' pr. sup.

cell, bullae ethm.

i^

.cell. ase. I

inl'undibularceller

duct, nasolacrym.

sin. max.

Sin. max. sees i hele sin utstrækning. Det forreste parti skyter sig

frem forbi taarekanalen.

Infundibulum forgrener sig i tre utlepere, hvorav den øverste utvider

sig til et større hulrum, som ovenfor crista ethm. strækker sig opover mo
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lam. cribr. Bakenfor infundibularspalten præsenterer bullacellen sit fir-

kantede lumen, opad begrænset av cell. ase. ant. II, hvis nederste del er

fjernet.

I 2den hovedfure sees foruten de deler av cell. ase. ant. og post., som

staar igjen efter dissektionen, to kaviteter. Den ene av disse, som pneu-

maticerer den største del av næsevæggen mellem meat. supr. og lam. cribr.,

skriver sig fra den 2den hovedfures cell. sup.

Den anden kavitet i 2den hovedfure dannes av den nedre grens

recess, inf., som skyter sit langstrakte, tungeformede lumen forover langs

den 2den hovedmuslings basallamelle og pneumaticerer den nederste del

av bulla ethm.
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iste hoved fure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

infundibularcelle

lamelle I, concha intermed. pr. sup. ^

lamelle IK^

infundibularcelle Î~"~A T«,

lamelle III, concha intermed.pr. med /--\ ^i

lamelle IV, concha intermed. pr. inf.-

- recess, ase. I

- 2den hovedmusl.,concha med.

iste hovedfure, meat. med.

proc. uncinat.

~ sin. max.

Overkjævehulens pæreformede profil gaar uten skarp begrænsning over

i den ovenfor liggende del av infundibularspalten. Denne fortsættes for-

over som den nederste infundibularcelle. De to cellelumina, som ovenfor

antrum sees at strække sig opover langs orbitas benvæg, skriver sig likeledes

begge fra infundibulum. Det store lumen kan følges videre forover som den

øverste, og det lille lumen som deh midtre infundibularcelle (fig. 4).

Paa dette frontalsnit kan paavises fire lamelle form ede bendannelser.

Lamelle I, concha interm ed. pr. sup., danner grænsen mellem den store

infundibularcelle og den medialt liggende recess, ase. I. Benprocessens lange,

tynde lam. basil, utspringer fra lam. cribr. og avsluttes nedad i en vel utviklet,

knivbladformet lam. recurv. Længere dorsalt avgrænser concha intermed. pr.
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sup. den bakerste cell. ase. I fortil fra den forreste cell. ase. I og baktil fra cell

ase. II, idet bimuslingen lægger sig ind til crus ase. II og derigjennem marke

rer grænseskillet. Bakenfor den forreste hiatusgrænse danner concha intermed

pr. sup. taket i bullacellen, idet dens lam. recurv. deler sig T-formet og for

ener sig lateralt med orbitavæggen og medialt med crus ase. II. Bimus

lingen kan følges over i 2den hovedfure, hvor dens benlamelle begrænser

recess, ase. ant. nedad. Benlamellen er paa snittene fra 2den hovedfure

betegnet som lamelle II.

Den iste hovedfures lamel le II, hvis forreste del sees paa fig. 5,

adskiller de to øverste infundibularceller fra hverandre. Dens brede

basallamelle trænger sig frem fra orbitavæggen i høide med den

øverste benlamelles lam. recurv. og fortsættes i en slank, bøiet, pil-

spidsformet lam. recurv., som strækker sig henimot den øverste del

av proc. uncinat. Fortil kan denne benproces ikke følges langt. Dens

lam. recurv. smelter sammen med proc. uncinat., og dens basallamelle taper

sig snart i orbitavæggen. I dorsal retning viser den sig derimot paa ca.

20 snit som et benet fremspring fra orbitavæggen. Lame Ile III, coucha

intcnncd. pr. med., danner den nedre begrænsning for den lille infundibular-

celle, som opad begrænses av lamelle II. Den lange, traadformede lam. basil.,

som bøier sig nedad; saa den blir liggende parallelt med infundibularvæggen,

avsluttes tilsidst i en knopformet, skarpt markert lam. recurv. Baktil skyter

benlamellen frem en tungeformet lam. recurv., som forenes med lamelle I

og deltar i opb^'gningen av den forreste del av bulla ethm. Lamelle III

har ikke naadd langt i utvikling. BuUacellens begrænsning nedad dannes

paa dette præparat av den nedenfor liggende concha intermed. pr. inf

Lam elle IV, concha intenned. pr. inf., præsenterer sig som en bred ben-

prominens, hvis mest fremstaaende parti nedad forlænges i en spids benkant.

Lamelle IV danner infundibularspaltens laterale begrænsning i hele dens

utstrækning og begrænser desuten den bakerste del av spalten opad. Paa

dette frontalsnit har den vistnok ingen uttalt lamellekarakter, men paa de

bakenfor liggende snit viser denne benproces, likesom de andre tre ben-

lameller, utvilsom lamellebygning, idet den omtalte benkant forlænges i en

vel utviklet lam. recurv.

Proc. uncinat. begrænser infundibularspalten medialt og præsenterer

sig som en uregelmæssig formet benlamelle, hvis nederste, noget fortykkede

parti strækker sig nedover mot basallamellen til concha inf.

Av ho vedmuslingene sees den 2 den at danne den mediale be-

grænsning for cell. ase. I. Længere baktil begrænser crus ase. II den

2den hovedfures cell. ase. ant. medialt og kan følges videre bakover som

den 2den hovedfures lamelle I (fig. 6).



I9I4- No. I. DEN LATERALE NÆSEVÆGS ETHMOIDALAVSNIT. 193

2den ho

V

ed fure.

Fig. 6, frontalsnit II.

iste hovedfures

2den hovedfures lamelle I,

basallamelien til crus ase. II

lamelle II, iste hovedfures

concha intermed. pr. sup.

cell. sup. II

2den hovedfures lamelle III

( 2den hovedfures lamelle IV

concha intermed. pr. inf.
I 2den hovedfures lamelle V

cell. ase. II, cell. ase. post.

4de hovedmus!., concha sup.

^^""-
-recess, ase. II, recess, ase. ant.

^--2den hovedmusl. .concha med.

"iste hovedfure, meat. med.

sin. m.ax.

Langs orbitavæggen, nedad begrænset av meat. med. og opad av

lam. cribr., sees fire lumina. Det øverste cellelumen stammer fra cc//. ase.

post., som skyter sig frem bakfra. Nedenfor cell. ase. post. trænger recess.

ase. ant. sig frem til orbitavæggen. De to nederste cellelumina, som skriver

sig fra cell. sup. og inf., strækker sig bakfra forover langs orbitas benvæg.

De fire celleutlopere begrænses av en række benlameller, som staar

frem fra orbitavæggen. Av disse danner I am el le I grænseskillet mellem

cell. ase. post. og recess, ase. ant. Benprocessen, som viser lamellebyg-

ning paa fig. 7, er her forenet med den 4de hovedmuslings lam. recurv.

Fortil kan lamelle I følges over i iste hovedfure som basallamellen til

crus ase. II. Baktil forener lamelle I sig med lamelle II til én bendannelse,

som markerer grænsen mellem cell. ase. post. og furens nedre gren (fig. 9).

Lam el le II begrænser recess, ase. II nedad og skiller den fra cell. sup.

Benprocessen viser lamellebygning paa flere av de bakenfor liggende snit.

Vid.Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 13
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Fortil fortsætter den som den iste hovedfures concha intermed. pr. sup. Baktil

forener den sig, som allerede omtalt, med lamelle I (fig. 8 og 9) og smelter

bakenfor cell. ase. II tilsidst sammen med lam. cribr. (fig. 10). Lamelle III

forenes fortil med lamelle II. Baktil danner benprocessen den øvre

begrænsning for en liten celleutloper fra cell. sup. (fig. 8). Dens

fortsættelse videre bakover sees paa fig. 9 og 10. Den har ikke paa

noget av snittene lamellebygning. Lam elle IV adskiller cell. sup. og

inf. Benprocessen viser paa flere snit længere baktil lamelleform. Fortil

forener den sig med den nederste lamelle, lam el le \', og fortsætter

over i iste hovedfure som concha intermed. pr. inf. Baktil forenes den

først med lamelle III (fig. 9) og tilsidst med ßdje hovedmusling (fig. 10) for

sammen med den at danne den mediale begrænsning for cell. ase. II.

Benskelettet i concha med. og sup. opbygges av den 2den og 4de

hovedmusling. Lam. recurv. II har længere fortil forenet sig med

concha intermed. pr. inf, mens dens basallamelle paa dette snit fortsættes

i dorsal retning som lamelle I. Den 4de hov ed m usling svarer til

præparatets concha sup. og kan folges helt bakover til nasopharynx

(fig. ig).

Nedad sees overkjævehulens næsten cirkelrunde lumen, hvis øverste

halvdel ligger i høide med meat. med.
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De tre efterfølgende frontalsnit illustrerer de anatomiske forhold i

2den hovedfure umiddelbart bakenfor det sidst beskrevne.

Fig. 7, frontalsnit III.

2den hovedfures lamelle I

basallamellen til crus ase. 11^-,

2den hovedfures lamelle II, iste hoved fures

concha intermed. pr. sup.,_^

2den hovedfures lamelle III--_,

cell. sup. II —

isie hovedfures J
2den hovedfures lamelle IV

-

concha intermed. pr. inf.
| 2den hovedfures lamelle V—

_^_..cell. ase. II, cell. ase. post.

cell. ase. II, cell. ase. ant.

6te hovedmusl.

4de hovedmusl., concha sup.

^-2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmus!.,concha med.

--cell. inf. tl

" iste hovedfure, meat. med.

~- sin. max.

Cell. ase. post. er ifærd med at aapne sit ostium. Et par snit længere

baktil trær cellen i forbindelse med meat. sup. Nedenfor cell. a.sc. post.

sees et mindre cellelumen. Dette skriver sig fra cell. ase. ant., som

her trænger sig bakover langs orbitavæggen. Cell. sup. og ////. viser sig

fremdeles.

Av benlamellerne fra fig. 6 har lamelle I paa dette snit antydning

til muslingebygning. Benskelettet i concha sup. dannes av to parallelt

løpende benbjelker, av hvilke den lateralt liggende repræsenterer d e n 4de

og den medialt liggende den 6te hov ed m usling.

Nedad sees overkjævehulens avrundede profil.
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Fig. 8, frontalsnit IV.

2den hovedflires lamelle

basallamellen til crus ase.

2den hovedfures lamelle II, iste hovedfu

concha intermed. pr. su

cell. sup.

2den hovedfures lamelle

aden hovedfures lamelle IV

2den hovedfures lamelle V
cell. inf. II

iste hovedfures

concha intermed. pr. iÅ

_cell. ase. II, cell. ase. post.

cell. ase. II, cell. ase. ant.

6te hovedmusl.

3dje hovedmusl.

,4de hovedmusl., concha sup.

"""xrecess.asc. II, recess, ase. post.

~^-2den hovedmusl., concha med.

"- iste hovedfure, meat. med.

fir

Cell. ase. post. har aapnet sig ned til meat. sup. Det lille trekantede

cellelumen nedenfor cell. ase. post. skriver sig fra cell. ase. aut. Denne

celle omsluttes av lamelle I og II, som er ifærd med at forenes til en

benproces (fig. 9).

De to celleutløpere fra ram. desc, cell. sup. og inf., sees fremdeles.

Lamelle III med sin slimhindefold trænger sig ind mot luminet i

cell. sup. for at avsnøre en liten celleutloper. Av de øvrige benlameller

er lam el le IV forenet med crus desc. II. Benprocessen viser lamelle-

form paa enkelte av de bakenfor liggende snit..

Av de to benbjelker, som paa fig. 7 opbygget skelettet i concha sup.,

har den medialt liggende delt sig nedad i to utløpere. Den største av

disse repræsenterer fortsættelsen bakover av den 4de hovedmusling.

Den 2den lille utløper, som boier av utad mot lateralvæggen, er den

3d je hovedmusling. Den kan følges paa snittene bakover, indtil den

forenes med lamelle I og II (fig. 9). Den flate fure mellem 3dje og 4de

hovedmusling er ßdje hovedfure, som i mm. længere fortil taper sig i
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taket av 2den hovedfure, meat. sup. Længere baktil danner den derimot

en vel markert, rendeformet fordypning, som viser sig paa fig. 9. Den

lateralt liggende av de to benlameller, som opbygger benskelettet i concha

sup., er den 6te hovedmusling, hvis fortsættelse længere baktil kan

følges paa fig. 9 og 10.

Nedad sees overkjævehulens lumen, som næsten ligger i kontakt med

den nedenfor liggende tandsæk.

Fig. 9, frontalsnit \'.

cell. ase. II, cell. ase. post -,

2den hovedfures lamelle I og IK

recess, sup I

2den hovedfures lamelle III og IV\.._,^

celleutloper fra cell. sup. Il

recess, inf. II ..

2den hovedfures lamelle V,

[ste hovedfures concha intermed. pr. inl _--'

6te hovedmusl.

4de hovedmusl., concha sup.

3dje hovedmusl.

3dje hovedfure

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl.,concha med.

hovedfure, meat. med.

ax.

Av den 2den hovedfures ram. ase. sees cell. ase. post., hvis forbindelse

med recessen er avbrutt fire snit længere fortil. Det benede grænseskille

mellem cell. ase. post. og furens nedre gren opbygges av lamelle I og II,

som er smeltet sammen til en benproces. Lamelle I og II har her

forenet sig med den 3dje hovedmuslings brede og sterkt markerte lam.

recurv. Den sdje hovedfure er paa dette snit langt mere fremtrædende

end paa fig. 8. Parallelt med crus ase. III og IV sees den 6te hoved-

musling, hvis slanke benlamelle nedad avsluttes i en knopformet lam.

recurv.

Ram. desc. har delt sig i sine to forgreninger, recess, sup. og inj.

Grænsen mellem dem dannes av en benramme, hvis cirkumferens præsen-
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terer sig som en halvcirkelformet tynd benlamelle, fremkommet ved sammen-

smeltning av lamelle III og IV. Benrammen aapner sig længere baktil

(fig. lo). Recess, sup. kommunicerer med ram. desc. i ca. ^r2 mm. 's ut-

strækning. Fortil fortsættes den som en 3 mm. lang celleutløper, som

trænger forover parallelt med orbitavæggen. Baktil danner den en celle,

som kan følges i 7 mm. 's utstrækning, og hvis lumen tiltar, indtil det

pneumaticerer hele det parti av næsevæggen, som ligger mellem 2den

hovedfure og lam. cribr. (fig. 10), Fra den utvidede cell. sup. utgaar en

I mm. lang celleutløper, som skyter sig frem parallelt med orbitavæggen

omkranset av den benramme, som paa dette snit danner grænsen mellem

de to recesser. Recess, iiif. strækker sig forover som en ca. 5 mm. lang

celleutløper, som pneumaticerer den nederste del av bulla ethm. Baktil

danner recess, inf. den nedre grens fortsættelse og kan følges helt bakover

til nasopharynx.

Fig. IG, frontalsnit VI.

Snit fra den bakerste del av 2den hovedfure.

cell. ase. II, cell. ase. post.

2den hovedfures lamelle I osr II

..-:6te hovedmusl

cell. sup. II

2den hovedfures lamelle III

2den hovedfures lamelle IV^

Ste hovedm usl.j

concha supr.

4de hovedfure, meat. supr.

4de hovedmusl., concha sup.

3dje hovedfure

3dje hovedmusl.

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl., concha med.

iste hovedfure, meat. med.

Det lille cellelumen umiddelbart nedenfor lam. cribr. skriver sig fra

cell. ase. post. Den store kavitet, som pneumaticerer den største del av

næsevæggen mellem 2den hovedfure og lam. cribr., stammer fra cell. sup.

Cellen begrænses nedad og medialt av sdje hovedmusling, som nedad
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fortsættes i en traadtynd benlamelle. Denne skriver sig fra den nederste

del av den halvcirkelformede benranime, som saaes paa fig. 9, og som frem-

kom gjennem sammenslutning av lamelle III og IV'. Den øverste del

av benrammen, som stammer fra lamelle III, repræsenteres av den lille ben-

proces, som staar frem fra orbitavæggen ind mot luminet i cell. sup. Nogen

faa snit længere baktil taper den sig helt.

Av hov ed m uslingene kan paavises den 2den, 3dje, 4de, 5te

og 6te. Den sdje, 4de og 5te hovedmusling forenes opad i en lam. basil.

Den 3d je ho ved m usling taper sig baktil i benrammen omkring cell.

sup. Den benlamelle, som paa fig. 9 blev betegnet som 4de hovedmusling,

har her delt sig i to utløpere, den 4de og 5te hovedmusling. Den 4de,

concha sup., rykker længere dorsalt ind til orbitavæggen med lamelle IV

som basallamelle og kan følges videre bakover som crus desc. l\\ Den

5te, concha supr., forener sig først med orbitas benvæg bakenfor cell,

sup., hvorefter den fortsættes mot nasopharynx som crus desc. \'.

Parallelt med crus ase, IV og V trænger den 6te ho v ed m.usl i n g

sig ned fra lam. cribr. Dens benlamelle avtegner sig paa ca. 20 snit.

Av hovedfurerne sees foruten den iste hovedfure den 2den, ßdje og

4de. Den 2den hovedfure begrænses nedad av 2den og opad av

ßdje hovedmusling. Den 3d je hovedfure viser sig kun som en svak

indbugtning mellem 3dje og 4de hovedmusling. Meat. sup. omfatter altsaa

-baade den 2den og 3dje hovedfure. Den 4de hovedfure, meat,

sup)'., fremtrær som en tydelig markert rende mellem den 4de og 5te

hovedmusling.

Overkjævehulens næsten cirkelrunde profil er rykket op i nivaa med

midtre næsegulv. Antrumgulvet ligger næsten i kontakt med tandsækken.

Oversigt over præparat XI.

iste hovedfure, meatus médius,

har en længde av ca. 25 mm. Den nedre del av denne hovedfure er

aapenstaaende og maaler 3—4 mm. fra underkanten av concha med. til

overflaten av concha inf I den forreste del av meat. med. bøier concha

med. 's lam. recurv. sig sterkt utad, saa det parti av furen, som har trængt

sig op mellem concha med. og proc. uncinat., er relativt trangt, ca. i mm.

Længere baktil er spalten mellem muslingebenet og lateralvæggen aapen-

staaende og maaler en bredde av 4— 5 mm.

Ramus ascendens

præsenterer to cellulære utbugtninger. Den forreste av disse maaler en

længde av ca 8 mm., en bredde av 2—3 mm. og staar i direkte forbin-

delse med den midtre næsegang gjennem det ca. 2 ^
.^ mm. lange ostium.
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Fra den øverste del av cell. ase. I skyter der sig frem langs lam. cribr. en

liten, I mm. lang celleutleper. Den bakerste cell. ase. strækker sig likesom

den forreste helt op til lam. cribr., men er betydelig mindre end denne

og maaler en længde av kun i ^o iini.

Ramus descendens.

Av den nedre grens to forgreninger er recess, sup. blotlagt paa fig. 4.

Recess, sup. har skutt sig op mellem concha intermed. pr. inf. og concha

med. og utvides til en ca. 5 mm. høi og 3—^4 mm. bred bullacelle,

som kan følges forover langs orbitavæggen i ca. 3 mm. 's længde. Fra

cellen utgaar et par utlopere, som trænger sig frem langs orbitas benvæg.

Bullacellen utfylder ikke bulla ethm. i sin helhet. Denne er for en stor

del pneumaticert av den 2den hovedfures cell, inf, mens bullacellen væ-

sentlig er lokalisert til det øverste og forreste parti av bulla ethm. (fig. 4).

Recess, inf. er aapnet paa fig. 3. Dens yttre aapning, hiatus semilun.,

maaler en længde av ca. 9 mm. Den begrænses opad av concha intermed.

pr. sup., med. og inf. Baade hiatus og infu n d i b ul arspal t en er used-

vanlig aapenstaaende med en gjennemsnitlig bredde av i—2 mm. Spalten

begrænses lateralt av concha intermed. pr. med. og inf. Infundibulum

forgrenes fortil i tre utløpere, som sees utdissekert paa fig. 4. Den øverste

er den største. Den trænger sig opover mot lam. cribr. og danner

ovenfor crista ethm. et stort hulrum av ca. 6 mm. 's længde, 6— 7 mm. 's

høide og 2—3 mm. 's bredde. De andre to infundibularceller er adskillig

mindre. Den ene sees i høide med crista ethm. som en ca. 2 mm. lang,

I ^
:- mm. høi og i mm. bred utløper, og den anden strækker sig forover

langs antrumtaket. Den er relativt hoi, ca. 3 mm., men naar kun en længde

av ca. I Y2 iTini- Ost. max. begrænses medialt av proc. uncinat. og late-

ralt av concha intermed. pr. inf. Maxillærostiet maaler en længde av ca

4 mm., en bredde av i — i \/.2 mm. og ligger i en avstand av 6 mm. fra

hiatus ved dets forreste og 4 mm. ved dets bakerste endepunkt. Sin. max.

er ca. 19 mm. lang og strækker sig ca. 5 mm. frem foran ost. max. Hulens

profil er fortil pæreformet med en høide og bredde av 8 resp. 5 mm.

Bakenfor ostiet er dens profil cirkelrundt med en maximaldiameter av

7—8 mm. (fig. 5— 10). Den bakerste del av hulen ligger nedad i kontakt

med tandsækken (fig. 9 og 10).

Av lamelle for m ede be udannelser i iste hovedfure sees fire,

som nærmere er omtalt under fig. 5.

Proc. uncinat. præsenterer paa de fleste frontalsnit den sedvanlige

bygning, en tynd benlamelle, som baade nedad og særlig opad er adskillig

fortykket. Den øverste del av lamellen bøier sig paa snittene fra det

forreste avsnit av hiatus semilun. indover mot meat. med. Foran hiatus
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staar proc. uncinat. opad i forbindelse med crus ase. II. Længere fortil

viser den sig paa snittene kun som en benramme, som nedad begrænser

cell. ase. I og opad er forenet med crus ase. II.

2den hovedfure, meatus superior,

begrænses nedad av concha med., 2den hovedmusling. Opad dannes dens

begrænsning i den forreste tredjedel av sdje, 4de, 5te og 6te hovedmusling

og i dens bakerste to tredjedeler av den 4de hovedmusling. Furen er

18 mm. lang og ca. 2 mm. bred.

Ramus asccudeiis

har paa dette præparat dannet to helt adskilte cell, asc.es, som begge

trænger sig frem til orbita og lam. cribr. Den forreste cell. ase. er den

største og maaler en høide av 8 mm., en bredde av 5 mm. og en længde

av 6— 7 mm. Cellen staar nedad i forbindelse med ram. desc. gjennem

et I 1 '2 nirii langt og 2 mm. bredt ostium. Den anden cell. ase. aapner

sig gjennem en trang, ca. i mm. bred aapning like bakenfor cell. ase. ant.

Cell. ase. post.- naar en høide og bredde av resp. 3 mm. og strækker sig

bakover i en længde av ca. 6 mm. (fig. 4).

Ramus descendens

deles ca. i mm. bakenfor kommunikationsaapningen med cell. ase. II i to

forgreninger, recess, sup. og inf. Den øverste av disse, recess, sup.,

utvides bakover til en cell. sup. av betydelig størrelse. Cellen maaler

en høide av indtil 8 mm., en bredde av ca. 4 mm. og pneumaticerer den

største del av næsevæggens bakerste parti mellem meat. supr. og lam. cribr.

i en utstrækning av 10 mm. (fig. 4).

Recess, inf. danner en 6 mm. lang celleutloper, som trænger sig frem

forover parallelt med den 2den hovedmuslings basallamelle. Den maaler

en bredde av 3—4 mm., en høide av 2 mm. og pneumaticerer hele den

nederste del av bulla ethm. Bakover fortsættes recess, inf som den nedre

grens hovedlumen og kan følges henimot nasopharynx.

Av lamelleformede bendannelser i 2den hovedfure sees fire. Av disse

viser lamelle I, II og IV uttalt muslin ge by gning. Lamelle III sees

kun som en slank benproces uten utpræget lamellekarakter, men den

markerer sig paa snittene 'likesom de andre bendannelser ved en skarpt

begrænset slimhindefold (fig. 8).

3die hovedfure

er litet utviklet og viser sig kun som en 3 mm. lang, flat rendeformet

fordypning i taket av meat. sup. mellem den 3dje og 4de hovedmusling

(fig. 9 og 10). Meat. sup. omfatter altsaa baade den 2den og 3dje hovedfure.
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4de hovedfure, meatus siipremus,

maaler en længde av- ca. 7 mm., en bredde av indtil 2 mm. og begrænses

nedad av concha sup., den 4de, og opad av concha supr., den 5te og 6te

hovedmusling (fig. 10).

5te hovedfure

er paa dette præparat ikke utviklet.

Av hovedmuslingene sees den 2den, sdje, 4de, 5te og 6te.

Den 2den hovedmusling er omtalt under fig. 5 og 6. Den 3dje

hovedmusling viser sig paa snittene fra den forreste del av meat, sup.,

hvor benbjelken i concha sup. nedad deles i to utlepere, som repræsen-

terer den 3dje og 4de hovedmusling (fig. 8— 10). Av disse kan den

3dje hovedmusling følges bakover i ca. 6 mm. 's utstrækning, indtil den

tilsidst taper sig i benrammen omkring cell. sup. Den 4de hoved-

musling danner benskelettet i concha sup. (fig. 7 —10) og strækker sig

helt bakover mot nasopharynx. Den 5 te ho ved m usling svarer til

præparatets concha supr. og sees paa frontalsnittene fra den forreste

del av meat. supr. (fig. 10). Hovedmuslingen kan følges bakover til naso-

pharynx, men er paa de fleste snit længere baktil langt mindre fremtræ-

dende, end den viser sig paa fig. 10. Den 6te hovedmusling er paa

dette præparat vel utviklet. Den præsenterer sig som en med crus ase. V
parallelt løpende benlamelle, som fra den forreste del av meat. supr. i ca.

2 mm. 's utstrækning kan følges bakover (fig. 10).

Av hovedmuslingene svarer altsaa concha med. til 2den hoved-

musling og concha sup. til 4de hovedmusling. Concha supr.

opbygges væsentlig av 5te og 6te hovedmusling.



1914- ^O- I- DF.X LATERALE N.ilSEVÆGS ETHMOIDALAVSNIT. 203

PRÆPARAT XII.

(\*enstre næsehalvdel av et 24 nindr. gml. guttebarn.)

Xæsevæggens længde 25 mm.

Næsevæggens høide 26 mm.

Maxillæravsnittets hoide 1 1 mm.

Ethmoidalavsnittets høide 16 mm.

Forholdet som i : 1,5.

Meat. inf. er aapen. Avstanden fra concha inf. til næsegulvet maaler

fra 2— 3 mm. og er størst i den bakre halvdel av næsekaviteten. Spalten

mellem muslingebenet og sidevæggen i meat. inf. har en gjennemsnitlig

bredde av 2—3 mm.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av præparatet i nat. størrelse.

Av næsefurerne sees meat, med., sup. og supr. En accessorisk fure

strækker sig langs concha med. 's nedre rand parallelt med denne.
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Fig. 2.

Fotografi av voksmodellen i V-> størrelse.

M.-N. Kl.

Sdje, 4de, 5te og 6te hovedmusl.

concha supr.,

6te hovedmusL

meat, supr.,

5te hovedfure.

concha sup.,

4de hovedmusl. -

meat, sup
,

2den og 3dje hovedfure-

concha med.,

2den hovedmusl .-

meat, med.,

iste hovedfure.

"''^^»"^'
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Fig. 3-

Fotografi av voksmodellen, hvor de ovre grener av meat, med., iste

hovedfure, og meat, sup., 2den hovedture, er aapnet. Den største del av

crus ase. II samt crus ase. III, IV og V er fjernet. Frontalsnittenes be-

liggenhet er markert.

ase. II—

meat, supr.,

5te hovedfure..

meat, sup.,

2den og 3dje hovedfure

meat, med.,

iste hovedfure-

—cell. ase. I

'^ÄF^i-^"^"'**'^*^'

Den forreste store cell. ase. I har allerede trængt sig et par mni. ind

i frontalbenets spongiosa. Den anden celleutleper fra ram. ase. sees ikke

paa fig. 3. Den er derimot aapnet paa fig. 4. Ostiet til cell. ase. ant.

er i sin helhet beliggende foran hiatus.

Bakenfor cell. ase. I utfylder cell. ase. II den største del av næse-

væggen mellem meat. supr. og lam. cribr. og kommunicerer nedad med

den forreste del av furens nedre gren.
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Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen. Furernes nedre grener samt duet. naso-

lacrym. er blotlagt. Den laterale benvæg i recess, ase. I, den bakerste

del av crus ase. II, proc. uncinat. samt den storste del av concha inf.

er fjernet.

cell, bullae ethm.

cell. asc. II cell. asc. I,

cell. asc. post concha intermed. pr. sup.

infundibulnrcelle

celleutløper

fra ram. desc. II

sphenoidalhulen~,.J

meat, supr.,

Ste hovedfure

meat, sup.,

aden og 3dje hovedfure --

meat, med.,

iste hovedfure

cell. asc. I,

cell. asc. ant.

infundibularceller

concha intermed. pr. inf.

duct, nasolacrym.

Nedad er overkjævehulen aapnet. Kaviteten naar frem foran taare-

kanalen. Ovenfor antrum skyter infundibulum en utlopef helt op til lam.

cribr. og deler sig desuten fortil i to forgreninger, den ene ovenfor og den

anden nedenfor crista ethm. Den nederste celleutløper bestaar av to

parallelt løpende celler, av hvilke kun den ene er helt aapnet.

Bakenfor infundibularspalten er cell. asc. post. blotlagt. Den sees

mellem den øverste infundibularcelle og cell. asc. II som en lang, smal
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spalte, som trænger sig opover mot lam. cribr.. uten dog at naa saa langt

op som infundibularspaltens utløper.

Nedenfor cell. ase. post. aapner bullacellen sit trekantede lumen.

Cellen er ikke utdissekert i sin helhet. Paa fotografiet viser sig kun den

del av kaviteten, som pneumaticerer det nederste parti av bulla eihm.

Dens overste halvdel strækker sig opover langs orbitavæggen mellem den

og den lateralt liggende cell. ase. post.

Av 2den hovedfures forgreninger sees cell. ase. Desuten skimtes en del

av den celleutløper, som fra furens nedre gren trænger sig forover og

opover mellem cell. ase. II og orbitavæggen.

iste hov ed fure.

Fig. 5, frontalsnit 1.

Snit fra den forreste del av furen.

infundibu'.arceller <i';-

lamelle III

proc. uncinat.

2den hovedmusl., concha med.

"""---iste hovedfure, meat. med.

Nedad mellem meat, inf og orbitavæggen præsenterer overkjævehulen

sit trekantede profil. Det lange, småle cellelumen ovenfor antrum stam-

mer fra infundibularspalten og svarer til den nederste av de to forgre-

ninger, som viste sig paa fig. 4. Infundibularcellen begrænses medialt av
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proc. uncinat., hvis tynde benbjelke opad er fortykket og forenet med

crus ase. II.

Langs orbitavæggen sees to smaa celler, som skriver sig fra de baken-

for liggende infundibularceller. De to cellelumina taper sig nogen faa snit

længere fortil. Den øverste del av næsevæggen pneumaticeres av et stort

cellelumen, som har trængt sig op mot pandebenets spongiosa mellem

crus ase. II og orbitas benvæg. Kaviteten stammer fra cell. ase. I, hvis

forbindelse med meat. med. er avbrutt tre snit længere fortil.

Av bendannelser med lamellekarakter findes paa dette snit kun en,

lam elle III. Den springer frem fra orbitavæggen i infundibularspaltens

nederste del og danner den nedre begrænsning for en liten utloper fra

infundibulum. Benlamellen kan følges i ca. 2^-2 mm. 's utstrækning Fortil

forenes den med den ovenfor liggende benproces. Baktil smelter den

sammen med den iste hovedfures lamelle IV (fig. 6).

Fig. 6, frontalsnit II.

Snit gjennem den forreste del av ost. max.

lamelle I, concha intermed. pr. sup.^^

infundibularcelle----,

lamelle II

lamelle IV, concha intermed. pr. inf

lamelle III fJ i J\j.

cell. ase. I

...recess, ase. I

2denhovedmiisl.,concha med.

"-- iste hovedfure, meat. med.

sin. max.

Sin. max. staar opad i forbindelse med den nederste del av in-

fundibulum, som fortsættes forover i to forgreninger. Disse viser sig paa

fig. 5, den ene som den høie spalteformede infundibularcelle ovenfor antrum,
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Og den anden som den nederste av de to smaa celler langs orbita-

væggen.

Det uregelmæssig formede cellelumen mellem infundibulum og cell. ase.

skriver sig likeledes fra en av spaltens utlepere. Cellen præsenterer sig

paa fig. 5 som det øverste av de to cellelumina langs orbitavæggen.

Denne infundibularforgrening kan ogsaa sees paa fig. 4, hvor den trænger

sig forover ovenfor crista ethm. Proc. uncinat. begrænser infundibulum

medialt og danner en uregelmæssig formet benproces uten karakteristisk

bygning.

Cell. ase. I kommunicerer gjennem den brede frontalrecess. med midtre

næsegang.

Der sees fire ben la m eller. Lamelle I, concha iutcnued. pr. sup.,

opbygger grænseskillet mellem den øverste infundibularcelle og recess, ase.

og har forenet sig med proc. uncinat. Dens fortsættelse forover kan følges

paa fig. 5 og dens fortsættelse bakover paa fig. 7. Lamelle II adskiller

infundibularcellen fra spaltens hovedlumen. Den forenes fortil med proc.

uncinat. (fig. 5) og taper sig baktil i orbitavæggen. Denne bendannelse

har ingen uttalt muslingebygning; men den sees paa flere snit at avtegne

sig i mucosa som en skarpt markert slimhindefold. Lam elle III, som er

identisk med den under fig. 5 omtalte benproces, forenes længere baktil

med lamelle IV. Lam elle I\', concha inkruied. pr. i)if., staar frem fra

orbitavæggen som en bred benprominens, hvis lamellekarakter fremtrær

tydelig paa fig. 7.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M -X. Kl. 1914. No. r. 14
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Fig. 7, frontalsnit III.

Snit umiddelbart bakenfor ost. max.

lamelle 1, concha intermed. pr. sup

lamelle IV. concha interm

ram. ase. I

atus semilun.

den hovedmusl.,concha med.

ste hovedfure, meat. med.

roe. uncinat.

iste hovedfure, meat, med., har skutt sig op mellem proc. uncinat. og

crus ase. II og har delt sig i sine to hovedgrener. Ram. ase. danner spaltens

direkte fortsættelse og begrænses medialt av concha intermed. pr. sup. og

lateralt av crus ase. II. Ram. desc. har med sin recess, inf trængt sig ind

mellem bimuslingen og proc. uncinat. og præsenterer sit lange S-formede

lumen langs orbitavæggen. Spalten strækker sig helt op til lam. cribr.

Dens mediale begrænsning dannes opad av concha intermed. pr. sup. og

nedad av proc. uncinat. Den begrænses lateralt av orbitavæggen og concha

intermed. pr. inf.

Der sees paa dette snit kun to lamelle for m ede benprocesser.

Disse repræsenterer fortsættelsen bakover av lamelle I og IV fra fig. 6.

Den øverste, lamelle I, concha intermed. pr. sup., trænger sig ned fra

lam. cribr. med en lang, tynd lam. basil, og en skarpt markert, knopformet

lam. recurv. Dens fortsættelse fortil kan følges paa fig. 6. Baktil begrænser

lamellen hiatus opad, markerer grænsen mellem cell. ase. ant. og post. og
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forenes tilsidst med den nedenfor liggende benlamelles lam. recurv. for at

omslutte den bakerste del av bullacellen. Lam el le I\', concJia intcrmed.pr. inf.,

opbygger den laterale benvæg i infundibularspaltens nederste parti. Dens

lam. basil., som allerede præsenterte sig paa fig. 6, forlænges paa dette

snit nedad i en lang, traadfin. sterkt opadboiet benlamelle, som omgir basal-

lamellen halvcirkelformet. Mellem lamellens lam. basil, og recurv. skimtes et

par smaa cellelumina, som skriver sig fra den bakenfor liggende bullacelles

utløpere. Som allerede antydet, forenes concha intermed. pr. inf paa

dette præparat med concha intermed. pr. sup. Concha internied. pr. med.

kan ikke med sikkerhet paavises.

Proc. uncinat. danner infundibularspaltens mediale begrænsning og

ender nedad i en knopformet fortykkelse, som ligger i kontakt med ethmoidal-

processen til concha inf.

Fig. 8, frontalsnit W.

Snit fra furens bakerste parti.

infundibularcellev

cell, bullae ethm.-^

lamelle V-.

lamelle VI

lamelle IV, concha intermed. pr. inf. .--

_,cell. ase. II

--^-5te og 6te hovedmusl.,

concha sup.

— 2den hovedfure, meat. sup.

--2den hovedmusl.,concha med.

--iste hovedfure, meat. med.

.-'.andsæk

Bullacellen trænger sig op mellem 2den hovedmusling, concha med.,

og lamelle I\', concha intermed. pr. inf Dens brede lumen begrænses

medialt av 2den hovedmuslings lam. basil, og lateralt av orbitas benvæg.
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Mellem bullacellen og næsevæggen, altsaa mellem lam. basil. II og

crus ase. III —VI, præsenterer sig tre smaa cellelumina. De to nederste'

stammer fra den bakenfor liggende cell. ase. II. Det øverste, som sees

umiddelbart nedenfor lam. cribr., skriver sig fra en av infundibularcellerne,

som har trængt sig bakover og her krydses med de to forgreninger fra

2den hovedfure.

Mot bullacellens kavum springer frem fra lateralvæggen to benlameller,

den 5te og 6te i iste hovedfure. Lamelle V og \'I avtegner sig i

mucosa med hver sin slimhindefold og sees paa 10— 12 snit. Av de to

benprocesser forenes lam elle V baktil med den 4de lamelles lam. recurv.

for helt at omkranse en av bullacellens utløpere. Lamelle V og VI kan

følges bakover i 2den hovedfure, hvor de deltar i opbygningen av denne

fures lamelle I. Concha intermed. pr. itif., den iste hovedfures lam el le I\',

som allerede er omtalt under fig. 6 og 7, fortsættes over i 2den hoved-

fure som basallamellen til crus desc. II.

Den 2den hov ed m usling danner fortil med sin crus ase. den

mediale begrænsning for cell. ase. I (fig. 5—7). Paa dette frontalsnit

begrænser crus ase. 11 bullacellen medialt og de forreste celleutløpere fra

cell. ase. II lateralt. Længere baktil fortsættes hovedmuslingens basallamelle

som 2den hovedfures lamelle I (fig. 9). Lam. recurv. II forenes med

den iste hovedfures lamelle IV, som i 2den hovedfure danner basallamellen

for crus desc. II.

Nedad sees overkjævehulens trekantede lumen. Kaviteten er her,

likesom paa fig. 5, 6 og 7, skilt fra tandsækken av et ca. 3 mm. tykt

benlaç.
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2den ho vedfur e.

Fig. 9, frontalsnit \'

2den hovedflires

celleutløper fra

. 6te hovedmusL "v

} concha sup.

, 5te hovedmusl.

~^-
sdje hovedfure

'3dje hovedmusl.

. 2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl., concha med.

^"iste hovedfure, meat. med.

tandsæk

Den store kavitet, som pneumaticerer den øverste del av næsevæggen,

skriver sig fra cell. ase. II. Cellens ostium er endnu aapent, men lukker

sig et snit længere baktil.

Fra orbitavæggen staar frem en boiet benlamelle, den 2den hoved-

fures lam elle I, som danner grænseskillet mellem furens to hovedgrener,

ram. ase. og desc. Benprocessen begrænser opad en celleutløper, som

trænger sig forover fra ram. desc. langs orbitavæggen mellem lamelle I

og den 2den hovedmuslings basailamelle. Fortil fortsætter lamelle I som

den 2den hovedmuslings lam. basil., og baktil taper den sig i orbitas

benvæg.

Concha sup. deles nedad i tre smaa benlameller, som svarer til de

nederste utløpere av3dje, 5te og 6te hovedmusling. Den sdje og

5te hoved mus lin g kan følges forover til den forreste del av meat. sup.

hvor concha sup. nedad forgrener sig i de to smaa benlameller, som her

sees. Baktil lægger den 3dje hovedmusling sig ind til orbitavæggen

og begrænser cell. ase. II nedad. Den 5te hovedmusling viser sig
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paa de bakenfor liggende snit som en liten benkam langs den nedre rand

av concha sup. Benprocessen kan følges bakover til meat, supr., hvor

den tilsidst taper sig i orbitavæggen (fig. lo). Den 6te hovedmusling

naar næsten like saa langt forover som den 3dje og 5te. Baktil danner

den et skarpt markert fremspring i benvæggen omkring cell. ase. II. Den

6te hovedmusling opbygger benskelettet i concha supr. (fig. 10).

Mellem den 3dje og 5te hovedmusling sees en flat, aapen rende.

Nogen faa snit længere dorsalt trænger den 4de hovedmusling ned

ovenfra og viser, at denne fure repræsenterer den 3dje hovedfure. Denne

taper sig tilsidst i taket av meat. sup.

Overkjævens lumen ligger paa dette snit adskillig nærmere tandsækken

end paa de andre frontalsnit.

Fig. 10, frontalsnit VI.

Snit fra den bakerste del av næsevæggen.

cell. ase. II

6te hovedmusl., concha supr.

5te hovedfure, meat. supr.

5te hovedmusl.

4de hovedmusl., concha sup.

2den og 3dje hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl., concha med.

W
Det store cellelumen mellem næsevæggen og orbita stammer fra cell,

ase. Il, som ogsaa viste sig paa fig. 9.
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Av ho ved m uslingene har den ßdje lagt sig ind til orbitavæggen

og har smeltet sammen med den. Den 4de opbygger med sin crus desc.

benskelettet i coucha sitp. Denne hovedmusling viste sig ikke paa fig. 9,

men fremtrær paa snittene længere baktil. Den præsenterer sig som en

liten benkam i taket i meat. sup. og strækker sig bakover parallelt med

den 5te hovedmusling som den 3dje hovedfures mediale begrænsning.

Paa dette frontalsnit, hvor den ßdje hovedmusling har tapt sig i orbita-

væggen, trænger ems desc. IV frem mot næsevæggens mediale flate som

concha sup. og danner den 3dje hovedfures ovre begrænsning. Den lille

benlamelle, som staar ut fra orbitavæggen i meat. supr. parallelt med

crus desc. I\', er den 5te hov ed m usling.

Av hovedfurerne har den ßdje tapt sig i taket av den 2den

hovedfure, som her danner præparatets »icat. sup. Meat, supr., som be-

grænses nedad av den 4de og opad av den 6te hovedmusling, om-

fatter baade den 4de og den 5te hovedfure. Snittene længere fortil viser,

at den 4de hovedfure paa dette præparat mangler enhver utvikling. Det

er derfor den 5te hovedfure, som svarer til meat. supr.

Den 6te hov edm usling danner et skarpt markert fremspring i

benrammen omkring cell. ase. Hovedmuslingen fortoner sig paa præparatet

som concha supr.

Oversigt over præparat XII.

iste ho\-edfure, meatus médius,

har en længde av ca. 25 mm. Den nedre del av furen er 3— 4 mm. bred

fra underkanten av concha med. til overflaten av concha inf. Avstanden

mellem concha med. og lateralvæggen i meat. med. maaler paa de fleste

snit fra i— 2 mm. Furens dypere liggende deler er blotlagt paa fig. 3

og 4-

Ramus ascouieiis

forgrener sig paa dette præparat i to frontalceller. Den største av disse

begrænses medialt av crus ase. II og lateralt av orbitavæggen. Den pneu-

maticerer den forreste del av næsevæggen fra concha med.fæstet til lam.

cribr. og maaler en høide av indtil 8 mm., en bredde av indtil 5 mm. og

en længde av ca. 6 mm. Nedad kommunicerer kaviteten med den midtre

næsegang gjennem den ca. 4 mm. lange og 2 mm. brede recess, ase.

Den anden frontalcelle er meget mindre end den forreste. Cellen, hvis

langstrakte lumen sees paa fig. 4, er ca. 3 mm. lang, 3— 4 mm. høi og

I— 2 mm. bred. Den begrænses medialt av crus ase. II og lateralt av

bulla ethm. Fortil markeres grænseskillet mellem cell. sup. og infundibulum
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av concha intermed. pr. sup. Baktil taper kaviteten sig mellem benbjelkerne

til crus ase. II og III.

Ramus descendcns.

Av den nedre grens to recesser danner recess, sup. præparatets bul la-

celle. Den bakerste del av recessen trænger sig op mellem concha intermed.

pr. inf. og crus ase. II gjennem en ca. i mm. lang og f'o mm. bred aapning

og utvides til den kavitet, som sees paa fig. 8. Bullacellen viser sig paa

dette snit som en ca. i^o mrn- bred og lo mm. hoi spalte. Denne for-

grenes ca. I mm. længere fortil forst i to og derpaa i tre storre utlopere,

som pneumaticerer bulla ethm. Baktil sees cellen kun som en smal spalte,

som strækker sig ca. 3 mm. bakover langs orbitavæggen. Recess, iiif. er

blotlagt paa fig. 3 og 4. Hiatus seim'/iai. er 5 mm. lang og i— 1V2 rnrn-

bred. Den begrænses opad av concha intermed. pr. sup. og inf (fig. 7

og 8). Infiindibulum maaler en gjennemsnitlig bredde av ca. i mm. Dens

begrænsning er omtalt under fig. 5—7. Det fremgaar av fig. 4, at

den øverste del av infundibulum skyter sig helt op til lam. cribr., mens

spalten fortil forgrenes i to celleutlopere. Den ene av disse, som ligger

ovenfor crista ethm., maaler en høide av indtil 4 mm., en bredde av indtil

2 mm. og en længde av ca. 2^2 mm- Den sees paa fig. 6. Paa fig. 5 er

den ifærd med at lukke sit lumen fortil. Den anden infundibularutloper

deler sig nedenfor crista ethm. i to parallelt lopende celler. Den lateralt

liggende celleutløper taper sig hurtig og sees paa fig. 5 som den nederste

av de to smaa cellelumina langs orbitavæggen. Den medialt liggende ut-

løper præsenterer derimot en 5—7 mm. høi og i—2 mm. bred celle, som

strækker sig 3—4 mm. forover mellem proc. uncinat, og smaalamellerne i den

forreste del av iste hovedfure (fig. 5). Nedad aapner infundibularspalten sig i

overkjævehulen gjennem det ca. 2 mm. lange og ^o— i mm. brede ost. max.

Maxillærostiet ligger i en dybde av 6 mm. fra hiatus ved dets forreste

og 5 mm. ved dets bakerste endepunkt. Det begrænses medialt av proc.

uncinat. og lateralt av concha intermed. pr. inf Sin. max. har en længde

av 19 mm. og naar 5 mm. frem foran maxillærostiets forreste endepunkt.

Hulens profil er næsten i hele sin længde trekantet. I kavitetens forreste

halvdel er høiden større end bredden (8X6 mm.j. I dens bakerste del

tiltar derimot hulens breddediameter, saa den tilsidst blir den største

(%• 5-9).

I iste hovedfure kan paavises seks lameli eform ed e benpro-

cesser, som er nærmere omtalt under fig. 5—8. Av disse benprocesser

har dog kun de tre, lamelle I, III og IV, utpræget muslingebygning.

Aile seks benprocesser avtegner sig i mucosa med hver sin skarpt be-

grænsede slimhindefold. De to største, som opbygger bulla ethm., svarer
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til concha intermed. pr. sup. og inf. Concha intermed. pr. med. kan ikke

paavises. Proc. unciiiat. danner infundibularspaltens mediale begræns-

ning. Foran hiatus staar dens overste og fortykkede parti i forbindelse

med crus ase. II og iste hovedfures lamelle I (fig. 6). Længere fortil sees

crus ase. II og proc. uncinat. paa frontalsnittene som to tynde benbjelker.

Disse forenes opad i en benlamelle, som strækker sig opover til lam. cribr.

2den hov ed fure, meatus superior,

begrænses nedad av concha med., den 2den hovedmusling. Dens øvre

begrænsning dannes av concha sup., som hovedsagelig opbygges av den

4de hovedmusling. Furen maaler en længde av ca. 18 mm. og en bredde

av gjennemsnitlig 2 mm. Dens to grener kommunicerer gjennem en ca.

iV-2 mm. lang og ca. i mm. bred spalte. Ovenfor denne utvider

Rmniis ascciidcus

sig til en stor celle, som med sit lumen utfylder hele den bakerste og

øverste halvdel av den laterale næsevæg mellem meat. supr. og lam. cribr.

Kaviteten maaler en længde av 12 mm. og en høide av 6—8 mm. Bredden

er varierende. Foran kommunikationsspalten er cellen smal (2— 3 mm. I,

men utvider sig bakenfor denne adskillig i bredden (ca. 4 mm.). Fra cell,

ase. utgaar kun en liten celleutløper, som fra dens nederste parti trænger

sig forover langs næsevæggen.

Raiinis dcsceiideiis

forgrenes paa dette præparat ikke som sedvanlig i to recesser, men furens

dypeste parti trænger sig helt frem til orbita og fortsættes uten at dele

sig forover mellem cell. ase. og orbitavæggen som en ca. 2 mm. lang,

3 mm. høi og i— 2 mm. bred celleutløper (fig. g). Den bakerste del av

ram. desc. er ikke saa dyp som dens forreste parti, men til gjengjæld

adskillig bredere, ca. 2 mm. Ram. desc. kan folges helt bak til naso-

pharynx.

Av la m elle formede benprocesser sees i 2den hovedfure kun

én, som markerer grænseskillet mellem furens to hovedgrener, ram. ase.

og desc. (fig. 9).

3dje hovedfure

viser sig paa snittene fra den forreste del av meat. sup. som en tlat,

rendeformet fordypning. Denne strækker sig i en længde av ca. 2 mm.

langs den nedre rand av concha sup. (fig. 9 og 10).
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4de ho ved fure

er paa dette præparat ikke utviklet.

5te hovedfure, meatus supremus,

maaler en længde av ca. 8 mm, og en dybde av i—2 mm. Furen er

likesom den 3dje og 4de hovedfure nærmere beskrevet under fig. 9 og 10.

Av hovedmuslingene sees den 2 den, 3d je, 4de, 5te og

6te, som alle er omtalt under beskrivelsen av frontalsnittene (fig. 8— 10).

Snittene viser, at den forreste del av concha sup. opb3'gges av den

3dje, 4de, 5te og 6te hovedmusling og den bakerste del kun

av den 4de hovedmusling. Concha siipr. dannes utelukkende av den

6te hovedmusling.
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PRÆPARAT XIII.

(Hoire næsehalvdel av et 24 mndr. gml. pikebarn.)

Næsevæggens længde 29 mm.

Næsevæggens høide 24 mm.

Maxillæravsnittets hoide 16 mm.

Ethmoidalavsnittets hoide 8 mm.

Forholdet som i : 2.

Meat. inf. er trangt bygget fortil, hvor muslingebenets laterale flate

næsten ligger i kontakt med sidevæggen i meat. inf. Baktil utvides imidler-

tid spalten hurtig til en bredde av ca. 3 mm. Avstanden fra den nedre

rand av concha inf. maaler gjennemsnitlig 2—3 mm.

Næsevæggens ethmoidale avsnit.

Fig. I.

Fotografi av næsevæggen i nat. storrelse.

^'

""''"tr.-

.^'

Av næsefurerne sees meat, med., sup. og supr. En accessorisk fure

strækker sig langs den nedre kant av concha med.
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Fig. 2.

Fotografi av voksniodellen i
^

.> størrelse.

^dje og 4de hovedmusl

concha supr
,

5te og 6te hovedmusl.

meat, supr.,

4de hovedfure

concha sup.,

4de hovedmusl.
meat, sup.,

aden og sdje hovedfure

concha med
,

aden hovedmusl.

meat, med.,

iste hovedfure
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Fotografi av voksmoclellen, hvor de øvre grener av meat, med., iste

ho\'edfure, og av meat, sup., 2den og ßdje hovedfure, er aapnet, efter

fjernelse av crus ase. II, III, IV og V. Frontalsnittenes beliggenhet er

markert.

concha intermed,

pr. sup

frontalceller fra

recess, ase. I

cell. ase. III

.cell. ase. II

_riieat. supr.,

4de hovedlure

_meat. sup.,

2den og 3dje hovedfure

.meat, med.,

iste hovedfure

Fra recess, ase. I utgaar paa dette præparat ikke mindre end fem

cellulære utlepere. Den cell, ase, som danner recessens fortsættelse op-

over mot lam. cribr., repræsenterer dens hovedlumen (fig. 5). Fra dette

utgaar to celleutløpere, hvorav den forreste og nederste utvider sig til en

kavitet av betydelig størrelse og indtar hele mellemrummet mellem concha

med. fæstet og lam. cribr. Den bakerste og øverste av de to utlopere er

ganske liten og ligger indkilt mellem cell. ase. ant. og hovedluminet. Ogsaa

i dorsal retning utgaar to forgreninger fra ram. ase, dog ikke fra dens
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cell, ase, men fra selve recessen. Den ene præsenterer sit ovale lumen

umiddelbart bakenfor cell. ase. (sonde). Den anden er ikke utdissekert;

men dens beliggenhet er markert gjennem den nederste av de to sonder,

som sees paa fig. 3.

Bakenfor ram. ase. I aapner sig to større kaviteter. Den forreste

skriver sig fra den 3dje hov ed fure, hvis ovre gren har skutt sig frem

foran ram. ase. II (fig. 8— 10). Ram. desc. III viser sig ikke paa foto-

grafiet. Den strækker sig langs den nedre rand av concha sup. som en

smal rende, som ikke er forsøkt utdissekert. Den bakers te av de to

kaviteter stammer fra 2den hoved fure. Dens forbindelse med den

dype og vel utviklede ram. desc. II trær tydelig frem paa fotografiet.

Fig. 4.

Fotografi av voksmodellen, hvor ogsaa hovedi'urernes nedre grener

samt duet. nasolacrym. er blotlagt efter fjernelse av den største del av

proc. uncinat. og concha inf

frontalceller fra recess, ase. I

!
cell. ase. III

concha intermed.

pr. sup

infundibularcelle

infundibulum

duet. nasolacrym

crus ase. III (lam. basil.)

cell. ase. II

meat, supr.,

4de hovedfure

meat, sup.,

2den og sdje hovedture

meat, med.,

iste hovedfure
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Av infundibularceller sees kun en. Cellen utgaar fra spaltens øverste

parti og pneumaticerer en stor del av proc. uncinat. Paa fig. 4 er kun

aapnet den ene halvdel av cellen. Den anden halvdel, som delvis utfylder

den forreste del av bulla ethm., er ikke blotlagt.

Nedad aapner infundibulum sig i overkjævehulen. Sin. max. præsen-

terer sig i hele sin længde. Den forreste del av kaviteten begrænses

medialt av taarekanalens nasale utmunding. Antrumgulvet ligger i hulens

forreste to tredjedeler, omtrent i hoide med næsegulvet, men hæves

betragtelig i hulens bakerste parti.

I 2den hovedfure er delvis blotlagt den nedre grens recess, inf.

Recessen, som danner fortsættelsen forover av ram. desc, skyter frem en

liten utløper parallelt med orbitavæggen.

iste hovedfure.

Fig. 5, frontalsnit I.

Snit fra den forreste del av furen.

-cell. ase. I

proc. uncinat

2den hovedmusl.,concha med

iste hovedfure. meat, med

duet. nasolacrym. _

amelle I, concha intermed. pr. sup.

nfundibularcelle

lamelle II

infundibulum

infundibularcelle

lamelle IV
-infundibularcelle

lamelle V
sin. max.

Furens ram. ase. har skutt sig op mellem crus ase. II og den øverste

del av bulla ethm. Ovenfor bulla utvides den til en cell. ase. av betydelig

størrelse, som strækker sig helt frem til lam. cribr. og orbitavæggen.
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Hiatus trænger sig ind mellem proc. uncinat. og bulla ethm. Spalten

deles T-formet i to forgreninger, hvorav den øverste ender i en cellulær

utvidning. Den nederste er netop avskaaret fra sin forbindelse med det

nedenfor liggende lumen. I dorsal retning optrær de to celleutlepere som

to helt adskilte celler. Fortil, efter at hiatus har lukket sig, danner de

derimot en sammenhængende, uregelmæssig konfigurert kavitet, som repræ-

senterer infundibularspaltens forreste utloper. Cellen fortsættes forover

parallelt med recess, ase. i 5— 6 mm. 's utstrækning og deler sig tilsidst i

to mindre utløpere.

Infundibulum, som paa dette snit er uten forbindelse med spaltens

øverste avsnit, præsenterer sig som en med orbitavæggen parallelt løpende

spalte, som øverst oppe ender i en liten, kolbeformet utvidning. Fra den

nederste del av spalten trænger en liten celleutløper sig forover mellem

infundibulum og orbitavæggen.

.A.V lamelleform ede bendannelser sees fire, som alle springer

frem fra orbitas benvæg. Lam elle I, concha iiitcnncd. pr. sup., forenes

fortil med proc. uncinat. og opbygger det benede grænseskille mellem

recess, ase. og den øverste infundibularcelle. Længere baktil omsluttter

den cellen med sin halvcirkelformede benlamelle og danner desuten den

mediale begrænsning for den bakerste utloper fra recess, ase, som kiler sig

ned ovenfra mellem lamellen og orbitavæggen. Concha intermed. pr. sup.

begrænser det forreste parti av hiatus opad og forener sig baktil med

concha intermed. pr. med. Dens videre fortsættelse bakover som den iste

hovedfures lamelle VI sees paa fig. 6. Lam elle II bestaar av en lang,

tynd lam. basil, og en kort, stilétformet lam. recurv. Fortil opbygger den

grænseskillet mellem to av infundibularcellerne. Baktil omslutter den

spaltens øverste del og avsnører den som et eget cellelumen. Den taper

sig længere dorsalt i orbitas benvæg. Den sdje infu ndibularlam elle,

coucha iiücnncd. pr. med., sees ikke paa dette snit. Den springer nogen

faa snit længere baktil frem fra orbitavæggen umiddelbart nedenfor lamelle II

og er efter rækkefølgen ovenfra nedad betegnet som den iste hovedfures

lamelle III. La m el le IV danner en bred benprominens, som forlænges

nedad i en spids utloper. Benprocessen begrænser den lille infundibular-

celle mellem spalten og orbita medialt og kan følges ca. i mm. forover,

indtil den lægger sig ind til orbitavæggen og smelter sammen med den.

Baktil applaneres lamellen litt efter litt og taper sig længere dorsalt i

orbitas benvæg. Nedenfor lamelle IV sees en 5te ben proces, som

allerede et par snit længere fortil forenes med basallamellen til concha inf

Baktil kan denne benlamelle, den iste hovedfures concha intermed. pr. inf.,

følgts gjennem den største del av infundibularspalten. Den danner spaltens

laterale begrænsning og viser længere baktil antydning til lamelleform (fig. 7).
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Proc. uncinat. begrænser den nederste halvdel av den store infundi-

bularcelle medialt. Den lille fortykkelse i lamellens nederste parti repræ-

senterer fortsættelsen bakover av agger nasi. Dens øverste parti danner

en større vimpelformet benproces, som længere fortil forenes med concha

intermed. pr. sup. og taper sig helt i benrammen omkring den forreste

store infundibularcelle.

Overkjævehulens pæreformede profil sees mellem taarekanalen og

orbitavæggen.

Fig. 6, frontalsnit II.

Snit gjennem den midterste del av ost. max.

lam. basil. II

lam. basil. IV^

cell. ase. III—

2den hovedmusl., concha med "^

iste hovedfure, meat. med.

proc. uncinat.
-''

sin. max.._

,_celleutløper fra recess, ase. I

.lamelle VI

_recess. sup., cell, bullae ethm.

.-.lamelle III, concha intermed. pr. med.

__, lamelle V, concha intermed. pr. inf.

recess, inf., infundibulum

iste hovedfures ram. desc. deles i to recesser. Recess, inf. danner

infundibularspalten og bugter sig som en lang, smal kanal ned til antrum.

Spalten begrænses medialt av proc. uncinat., hvis traadt3-nde benlamelle

saavel opad som nedad avsluttes i en liten, knopformet fortykkelse. Furens

øvre forgrening, recess, sup., trænger sig som bullacelle opad og utad mot

Vid.-Selsk- Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 15



226 REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

orbitavæggen mellem crus ase. II og concha intermed. pr. med. Et par

snit længere fortil er recessen avgrænset fra bullacellens øverste utløper.

Grænseskillet mellem recess, sup. og inf. opbygges paa dette frontal-

snit av den iste hovedfures lam elle III eller concha intermed. pr. med.,

som paa en række snit viser uttalt muslingebygning. Benprocessen be-

grænser hiatus opad i næsten i hele dens utstrækning. Lamelle III forenes

fortil med lamelle I for at danne bullacellens forreste begrænsning. Baktil

fortsættes den over i 2den hovedfure som basallamellen til 2den hoved-

muslings lam. recurv. til dens crus desc. II.

I den nederste del av infundibulum staar frem fra lateralvæggen en

bred, svakt hvælvet benprominens, som repræsenterer fortsættelsen bak-

over av lamelle V, concha iiitenned. pr. iiif. Benprocessen kan følges

videre i dorsal retning paa fig. 7.

Paa dette snit sees ogsaa en 6te benlamelle i iste hovedfure.

Lamelle VI viser sig som en lang, slank benproces, som avsluttes i en

knopformet fortykkelse. Den trænger sig parallelt med lamelle III frem

fra orbitas benvæg mellem bullacellens forgreninger. Fortil kan den følges

som basallamellen til concha intemied. pr. sup., og baktil danner den

taket i bullacellen i hele dens utstrækning og smelter tilsidst sammen med

crus ase. II.

Den store kavitet ovenfor bullacellen mellem lam. basil. II og IV

stammer fra den bakenfor liggende cell. ase. III, og den lille avlange spalte

mellem denne og orbitavæggen skriver sig fra den bakerste utløper av

recess, ase. I. Celleutløperne fra iste og 3dje hovedfure krydses altsaa

med hverandre paa dette frontalsnit.

Den laterale begrænsning for cell. ase. III opbygges av lam. basil. II,

som fortil begrænser cell. ase. I medialt. Følges snittene bakover, viser

det sig, at lam. basil. II, eftersom luminet i cell. ase. II utvides, trykkes

nedover langs orbitavæggen. Paa næste fotografi har saaledes hoved-

muslingens basallamelle rykket langt nedenfor lam. cribr., mens basal-

lamellens øverste del præsenterer sig som en selvstændig lamelledannelse,

den 3dje hovedfures lamelle I. I 2den hovedfure skilles hovedmuslingens

lam. recurv. fra .basallamellen. Lam. recurv. II forener sig med iste hoved-

fures concha intermed. pr. med. og fortsættes bakover som crus desc. II,

og basallamellen kan følges over i 2den hovedfure, hvor den deltar i

opbygningen av furens benlameller jfig. 8).

Nedad mellem benvæggen i meat. inf. og orbitas benvæg sees over-

kjævehulens kolbeformede profil.
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Fig. 7, frontalsnit III.

Snlt fra den bakerste del av furen.

cell. asc. Ill

lam. basil. II

lam. basli. IV

aden hovedmusl., concha med.

iste hovedflire, meat. med.

proc. urn
'

„.-lamelle I i ßdje hovedfure

-::Jcell. bullae ethm.

^--lamelle VII, 2den hovedfures lamelle I

lamelle III, concha intermed. pr. med'

— sulcus intermed. inf.

— lamelle V, concha intermed pr. inf.

recess, inf., infundibulum

infundibularcelle

lamelle VIII

Den iste hovedfure skyter sig op mellem concha med. og proc. uncinat.

og forgrenes i to recesser, recess, sup. og inf. Recess, sup. strækker sig

opover og utover mellem lam. basil. II og orbitavæggen og avsluttes i den

lille ampulleformede utvidning, som repræsenterer bullacellens nederste parti.

Det ovenfor liggende lummen stammer ogsaa fra bullacellen, fra en av dens

dorsalt liggende utløpere, som allerede er avsnøret og her fremtrær som

et eget cellelumen. Recess, inf. trænger sig nedover mot sin. max. og

danner umiddelbart ovenfor overkjævehulens kolbeformede lumen en cellu-

lær utvidning, som kan følges ca. 2 mm. bakover.

Ogsaa paa dette snit begrænses hiatus opad av lam el le III, concha

intermed. pr. med. Umiddelbart nedenfor denne, adskilt fra den ved en

bred indsænkning i mucosa^, staar lamelle V, concha internied. pr. inf.

* Killian's sulcus intermed. int".
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Ut fra infundibularspaltens laterale væg. Benprocessen forlænges nedad

i en spids kant, som trænger slimhinden frem som en valk, saa der

nedenfor dannes den netop omtalte cellulære utvidning av recess, inf.

Benlamellens fortsættelse fortil sees paa fig. 5. Baktil smelter den tilsidst

sammen med den ovenfor liggende benproces og taper sig i orbitas benvæg.

Den 7de benlamelle i iste hovedfure repræsenteres av den lille

benproces, som sees ovenfor concha intermed. pr. med. i høide med buUa-

cellen. Fortil smelter den sammen med basallamellen til lamelle III, concha

intermed. pr. med., og baktil forenes den med crus ase. II og danner det

intercellulære septum mellem buUacellens bakerste utleper og recess, sup.

Paa frontalsnittene i iste hovedfure viser den sig kun som en slank, jevnt

tyk benproces uten muslingebygning, men den fortsættes bakover som

lamelle I i 2den hovedfure og har her uttalt lamelleform.

Foruten de beskrevne benlameller findes i iste hovedfure endnu en

benproces, som ogsaa bør opfattes som en lamelledannelse, den 8de i

iste hovedfure. Benprocessen staar ut fra lateralvæggen paa overgangen

mellem infundibulum og antrum. Fortil forenes den med concha intermed.

pr. inf og baktil taper den sig i orbitavæggen.

Det store lumen, som aapner sig ovenfor bullacellen stammer fra cell,

ase. III, som trænger sig forover mellem lam. basil. II og IV og pneumati-

cerer hele den øverste halvdel av næsevæggen. Fra orbitavæggen springer

frem mot cellens lumen en bøiet benlamelle. Den markeres i slim-

hinden som en skarpt begrænset valk. Lamellen kan følges paa frontal-

snittene i ca. I Vo mm. 's utstrækning. Fortil taper den sig i taket av

cell. ase. Baktil fortsættes den som den lille celleutløpers øvre begrænsning

og taper sig tilsidst i orbitas benvæg.
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2den h O V e d fu r e

.

Fig. 8, frontalsnit II.

Snit fra furen umiddelbart bakenfor recess, ase. II.

3dje hovedmusl.

4de hovedmusl., concha sup.-

sdje hovedfuretcr.1'

2den hovedfure, meat. sup.

2den hovedmusl.,concha med

iste hovedfure, meat, med

cell. ase. II

_2den hovedfures lamelle I

recess, sup. II

2den hovedfures lamelle II

—--recess, inf. II

Cell. ase. II trænger sig op mellem crus ase. III og orbitavæggen og

er netop avgrænset fra furens ram. desc. Den nedre gren deles i to

recesser, som begge strækker sig utover mot orbitas benvæg.

I 2den hovedfure sees to lamelleformede benprocesser at staa

frem fra orbitavæggen. Den øverste, furens lamelle I, danner grænse-

skillet mellem ram. ase. og den nedre grens recess, sup., og den nederste,

lam elle II, adskiller recess, sup. og inf Begge viser baade paa dette

og andre snit utpræget muslingekarakter med sterkt utviklede lam. recurv.ae.

Lam el le I forenes baktil med den 3dje hovedmuslings lam. recurv. for

helt at omslutte cell. ase. II. Lam el le II forener sig med crus desc. II

for at indramme cell. inf. De to benlameller, hvis lam. recurv.ae længere
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fortil smelter sammen, kan følges forover mot iste hovedfure, hvor

lamelle II taper sig i orbitas benvæg, mens lamelle I fortsættes videre

forover som den iste hovedfures 7 de ben lam elle. Baktil forenes de

to benprocesser og opbygger sammen basallamellen til crus desc. IV.

Benskelettet i concha sup. forgrenes nedad i to lameller, som om-

kranser et litet cellelumen. De to benlameller repræsenterer den sdje

og 4de hovedmusling, og celleluminet mellem dem skriver sig fra den

3dje hovedfures nedre gren. Den ßdje hovedfure kan folges som en Hat,

rendeformet fordypning. Den strækker sig forover langs den nedre rand av

concha sup. helt henimot furens cell. ase. uten dog at kommunicere med

denne. Efterat den 3dje hovedfure har tapt sig fortil, forenes de to hoved-

muslingers nederste utløpere. Hovedmuslingenes basallameller kan imid-

lertid følges videre forover, lam. basil. Ill som den laterale og lam. basil. IV

som den mediale begrænsning for cell. ase. 111 (fig. 9 og 10).

Baktil forenes den sdje hovedmusling med lamelle I i 2den hovedfure

og begrænser cell. ase. II nedad. Hovedmuslingen lægger sig derpaa ind

til orbitavæggen, hvorfra den paany trænger sig frem som ems desc. III

(fig. 11). Den 4de hovedmusling, concha sup., forener sig baktil

med begge de to lamelledaniielser i 2den hovedfure og rykker likesom

den 3dje hovedmusling ind til orbitavæggen. Den præsenterer paa fig. 11

en vel utviklet crus desc, som danner benskelettet i den bakerste halvdel

av concha sup.

Overkjævehulens trekantede lumen er rykket op i høide med meat. med.
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Fig. 9, frontalsnit V,

Snit fra furen foran det sidst beskrev^ne.

cell. ase. III

lam. basil. IV.

lam. basil. III -

Sdje hovedmusl.

3dje hovedfure--

2den hovedfure, meat, sup.--

2den hovedmusl. ,concha med.- '

_ cell. ase. II

. 2den hovedfures lamelle I

— 2den hovedfures lamelle II

- eelleutlopere fra recess, inf. II

iste hovedfure, meat, med.''

Av 2den hovedfure sees fremdeles cell. ase. II mellem orbitavæggen

og crus ase. III. Ram. desc. præsenterer to cellelumina, som begge stam-

mer fra recess, inf. Recess, sup. har lukket sig længere baktil. De to

la m elle for m ede ben processer, som saaes paa fig. 8, viser sig

fremdeles.

Cell. ase. III pneumaticerer den øverste del av næsevæggen. Kavi-

teten begrænses medialt av lam. basil. IV og lateralt av lam. basil. III.

Forbindelsen med ßdje hovedfure er avbrutt længere fortil. Furen præsen-

terer sig paa dette snit kun som en flat indbugtning nedenfor cell. ase. III.

Ft lyst midtparti i den 3dje hovedmuslings lam. recurv. viser, hvor langt

den 3dje hovedfure har trængt sig opover mot den ovenfor liggende

cell. ase. Cellen aapner sig ned til meat. sup. litt længere fortil ovenfor

den fordypning, som repræsenterer furens nedre gren.
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Fig. I o, frontalsnit VI.

Snit ca. ^'o mm. foran det sidst beskrevne.

lam. basil. III

4de hovedmusl., concha sup.--

3dje hovedfure

2den hovedflire, meat. sup.

2den hovedmusl. .conchamed.

iste hovedfure, meat. med.

^cell. ase. III

-cell. ase. II

- 2den hovedfures lamelle I

" ^ 2den hovedfures lamelle II

-celleutlopere fra recess, inf. II

De anatomiske forhold arter sig omtrent som paa fig. 9, dog med den

forskjel, at forbindelsen mellem den 2den hovedfure og dens cell. ase. er

avbrutt. Cellens pæreformede lumen sees langs orbitavæggen.

Den 3dje hovedfures cell. ase. staar derimot i aapen forbindelse med

2den hovedfure, meat. sup. Cell. ase. III begrænses medialt av den 4de

og lateralt av den sdje hovedmuslings lam. basil. Basallamellen til

crus ase. III er skilt fra sin lam. recurv. og har forenet sig med den 2den

hovedfures lamelle I. Længere fortil, foran cell. ase. II, lægger crus

ase. III sig ind -til orbitavæggen og taper sig i den. Concha sup., som

opbygges av lam. recurv. III og crus ase. I\', forenes længere fortil med

den 2den hovedmusling og danner herved den nedre begrænsning for

den forreste del av cell. ase. III. Av den ßdje hovedfures nedre gren

sees fremdeles de sidste rester som en flat indbugtning i den nederste

del av concha sup. De to lamelledannelser i 2den hovedfure har forenet

sine lam. recurv. ae, og deres basallameller sees kun som to parallelt

løpende fine benbjelker, som staar ut fra orbitavæggen.
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Fig. II, frontalsnit \'II.

Snit fra furens bakerste parti.

concha supr.

6te hovedmusl.

:;te hovedmusl..

4de hovedfure, meat, supr

—

4de hovedmusl., concha sup.- -

aden hovedfure, meat, sup..-

3dje hovedmusl. '

aden hovedmusl., concha med.
'

iste hovedfure, meat. med.

Paa dette frontalsnit sees samtlige hovedmuslinger fra den 2den til

den 6 te. Av disse danner den 2den hov ed m usling med sin crus

desc. den benede underbygning for concha med. Benskelettet i concha

sup. opbygges av den 4de hovedmuslings crus desc. Crus desc. III

viser sig som en liten benproces i meat. sup. Benprocessen staar opad

gjennem en tynd benlamelle i forbindelse med crus desc. IJ\ som atter

er forenet med 07^5 ase. V-

Den 5te hov edm usling svarer til præparatets concha supr. og

præsenterer sig paa de fleste snit som det nederste fremspring paa ben-

rammen omkring cell. ase. II. Lam. basil. V danner paa dette snit den

mediale begrænsning for ceil. ase. II, hvis spalteformede lumen sees langs

orbitas benvæg. Den 6te hov edm usling strækker sig som en slank

benlamelle fra lam. cribr. nedover parallelt med crus ase. \' og forenes

længere baktil med denne benlamelle.

Overkjævehulens profil danner en skraat stillet oval mellem næse-

væggen i meat. med. og orbita.



234 REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

Oversigt over præparat XIII.

iste h o \- ed fure, meatus médius,

er ca. 28 mm. lang. Den nedre del av denne fure maaler fra underkanten

av concha med. til overtlaten av concha inf. 3—4 mm. Spalten mellem

concha med. og lateralvæggen er i den forreste del av næsekaviteten smal,

Y2— I mm., men utvides bakenfor ost. max. til en bredde av 2— 3 mm.

Ramus asceudeiis,

som er blotlagt paa fig. 3, er paa dette præparat rikt forgrenet. Den

3—4 mm. lange, meget småle recess, ase. utvides ovenfor concha med.-

fæstet til en 2^4 mm. lang, ca. 7 mm. høi og 4 mm. bred kavitet. Fra

denne celle utgaar forover tre utlopere, hvorav den forreste har naadd

adskillig størrelse og maaler en længde av ca. 5 mm. og en bredde og

høide av ca. 5 mm. Av de to andre smaa cel'eutlopere viser den ene

sig paa fig. 3 som en smal spalte bakenfor det forreste store hulrum. Den

anden utloper er ikke utdissekert.

Av de celler, som trænger sig bakover fra den dorsalt liggende del

av recessen, har den kavitet, som er utdissekert paa fig. 3, en længde av

ca. 2 mm., en høide av 3—4 mm. og en bredde av ca. 2—3 mm. Den

anden nedenfor liggende celleutløper er ganske liten og sees kun paa

nogen faa snit.

Raums descendens.

Den ene av denne grens to recesser, recess sup., trænger sig

gjennem en ca. 4 mm. lang og i mm. bred aapning ind mellem crus ase. II

og concha intermed. pr. med. og danner præparatets bullacelle. Cellens

lumen viser sig paa snittene fra dens forreste parti kun som en T-formet

kanal, hvis to utlopere strækker sig bakover parallelt med orbitavæggen.

Følges frontalsnittene i dorsal retning, sees bullacellens to forgreninger at

utvides kolbeformet. Den øverste av disse avsnøres hurtig som en egen

celle, som kan følges bakover langs orbitavæggen i et par mm. 's længde

(fig. 7). Den nederste, som repræsenterer recessens direkte fortsættelse,

beholder forbindelsen med denne paa ca. 20 snit, hvorefter' den tilsidst

deles i to smaa cellelumina, som snart taper sig.

Den anden forgrening fra ram. desc, recess, inf, er i sin helhet

aapnet paa fig. 4. Dens overste parti, hiatus semi lun., kan skimtes

paa fig. 3 som en skraat forløpende spalte av ca. 10 mm. 's længde.

Den forreste del av hiatus har en bredde av i i ^/o mm., mens dens

bakerste avsnit er adskillig trangere, ca. Vo mm. (fig. 5— 7). In-

fundi bularspalten er paa de fleste frontalsnit saa trangt bygget.
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at væggene næsten ligger i kontakt med hverandre. Dens begrænsning

fremgaar av frontalsnittene (fig. 5— 7). Fra infundibulnm utgaar to

celleforgreninger. Den ene skyter sig forover fra den nederste del av

spalten i dens overgang til antrum som en smal, Ca. 2 mm. lang, spalte-

formet utløper (fig. 4). Den anden celle utgaar fra den øverste del

av infundibulum. Denne del av spalten forgrener sig T-formet i to ut-

lopere (fig. 5), en ovenfor og en nedenfor hiatus. ' Den ene celleutloper

ovenfor hiatus pneumaticerer den forreste del av bulla ethm., og den anden

forgrening nedenfor hiatus utfylder den øverste del av proc. uncinat.

(fig. 4). Begge celler strækker sig 2—3 mm. bakover og har en gjennem-

snitlig høide av 2 mm. og en bredde av i mm. Følges snittene for-

over, sees de to celleutlopere at forenes foran hiatus til én uregelmæssig

konfigurert, ca. 2 mm. bred og indtil 7 mm. hoi kavitet, som trænger sig

ca. 7 mm. frem parallelt med recess, ase. mellem denne og orbita. Kavi-

teten deles helt fortil i to smaa terminalceller. Ost. max. er beliggende

paa bunden av infundibularspalten, som er ca. 8 mm. dyp ved aapningens

forreste og ca. 6 mm. ved dens bakerste endepunkt (fig. 6 og 7). Ostiet

er 5 mm. langt, ca. i mm. bredt i dets forreste parti, men smalere

længere bakover. Sin. max. har en længde av 23 mm. (fig. 4), hvorav

4— 5 mm. strækker sig frem foran ost. max. Hulens profil er fortil, om-

kring ost. max., pære- eller kolbeformet og maaler en høide av ca. 6 mm.

og en bredde av ca. 4 mm. Længere baktil antar hulens cirkumferens en

trekantet form med en høide av ca. 6 mm. og en bredde av ca. 8 mm.

Tilsidst præsenterer kavitetens tversnit sig som en skraatstillet oval (fig. 11).

Hulens begrænsning fremgaar av frontalsnittene (fig. 5

—

ri).

I iste hovedfure sees otte benprocesser, som er omta'.t under

fig- 5-7-

Proc. uncinat. danner fortil en tynd benlamelle, som begrænser den

forreste store infundibularutløper medialt. Lamellen forenes opad med crus

ase. II til en »crus ase«, som strækker sig opover til lam. cribr. I den

nederste del av benprocessen sees en liten fortykkelse, som nærmest svarer

til agger nasi. Den er paa dette præparat litet utviklet og taper sig

hurtig (fig. 5— 7).

2den og 3 d j e h o V e d f u r e , m e a t u s superior,

begrænses nedad av concha med., 2den hovedmusling, og opad av

concha sup., .^.de hovedmusling. Furen maaler en længde av 20 mm.

og en bredde av i— i ^^ "in^-

Den 2den hovedfure, som er blotlagt paa fig. 3 og 4, synes paa

dette præparat at forgrene sig opad i to cell, asc.es. Den forreste
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celle maaler en længde av ca. 6 mm., en høide av 8— 10 mm. og en

bredde av indtil 5 mm. Den forlænges fortil i en ca. i mm. lang

celleutløper, som trænger sig forover langs lam. cribr. Den anden

kavitet, som med sit forreste parti har skutt sig frem mellem den

førstnævnte celle og orbitavæggen, har en længde av ca. 6 mm. og

en hoide av ca. 7 mm., men er betydelig smalere end den anden,

ca. 2 mm. Begge celler staar i forbindelse med ram. desc. II, den

forreste gjennem en 2 mm. lang og i mm. bred aapning, den bakerste

gjennem det i mm. lange og ^'o— i rn™- brede ostium, som ligger umid-

delbart bakenfor den forreste celles utmunding. Da de to kaviteter kom-

municerer med den 2den hovedfures ram. desc, skulde det synes naturlig,

at begge celler var utviklet fra ram. ase. II. Frontalsnittene viser imidler-

tid, at saa ikke er tilfældet. Alene den bakerste celle repræsenterer cell,

ase. II (fig. 8

—

II), mens det forreste, store cellelumen stammer fra cell,

ase. III, som her mot sedvane har skutt sig frem foran cell. ase. II

og endog trængt sig saa langt forover, at den har krydset den bakerste

celleutløper fra recess, ase. I.

Cell. ase. III begrænses medialt av crus ase. IV (fig. 9 og 10).

Dens laterale begrænsning dannes forfra bakover av orbitavæggen og

av basallamellen til crus ase. III (fig. 10 og 9). Cell. ase. II begrænses

medialt av crus ase. III og IV (fig. 8) og længere baktil desuten av crus

ase. V og \'I (fig. II). Dens laterale begrænsning dannes av orbita-

væggen (fig. 8— II).

Av de to furers nedre grener viser ram. desc. III sig ikke paa

voksmodellen. Den sees paa snittene langs den nedre rand av concha

sup. som en flat, ca. i ^U mm. lang fordypning mellem crus desc. III og IV

(fig. 8, 9 og 10). Ram. desc. II er derimot vel utviklet og i sin største

utstrækning aapenstaaende. Den strækker sig i ca. 14 mm. 's længde helt

henimot nasopharynx. Umiddelbart bakenfor cell. ase. deles den i to

recesser (fig. 8), hvorav recess, sup. hurtig taper sig. Fra recess, inf.

utgaar derimot to celleutløpere, som strækker sig bakover langs basal-

lamellen til crus desc. II (fig. 8 og 9).

Saavel i 2den som i sdje hovedfure kan paayises lamelleformede

bendannelser. I 2den hovedfure kan sees tre, hvorav de to er om-

talt under fig. 8 og 9. Den redje har ikke muslingeform. Den staar frem

fra orbitavæggen umiddelbart nedenfor lamelle II og viser sig paa ca. 10

snit, hvorefter den smelter sammen med lamelle II. I sdje hovedfure

findes kun én benlamelle (fig. 7).
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Den 4de ho\-edfure, meatus supre m us,

er bred og aapenstaaende og maaler en længde av ca. 12 mm., en bredde

gjennemsnitlig av ca. 2 mm. og en dybde av 2— 3 mm. (fig. 11). Den

begrænses nedad av den 4de og opad av den 5te hovedmusling. Fra

denne fure utgaar ingen celleforgreninger.

Av præparatets tre næsefurer svarer meat. med. til iste hoved-

fure, meat. sup. til 2 den og 3 dj e og m eat. su pr. til 4de hoved -

fure. Den 5te hovedfure er ikke utviklet.

Paa dette præparat sees fem hov ed m uslinger, 2den, 3d je, 4de,

5te og 6te, hvis forlep og indbyrdes relationer er omtalt under beskrivelsen

av frontalsnittene.

Det viser sig av snittene, at concha med. opbygges av den 2den

hoved musling, concha sup. av den 4de (og 3dje) og concha su pr.

av den ste og delvis av den 6te hovedmusl ing.
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III Avsluttende oversigt med resumé.

I tilslutning til beskrivelsen av præparatene vil en samlet oversigt

over ethmoidalavsnittets furer og lamelledannelser være av interesse. Re-

sultatet av de undersøkeiser, som her er fremlagt, vil i denne forbindelse

nærmere bli omtalt.

Den avsluttede oversigt er i det store og hele tat ordnet paa samme

maate som beskrivelsen av det enkelte præparat.

Det ethmoidale avsnit

av den laterale næsevæg er paa alle de undersekte præparater betydelig

storre end den maxillære del av næsevæggen. Høideforholdet mellem de

to avsnit er i det iste leveaar gjennemsnitlig som i : 2,1 og i det 2det

leveaar som i : 1,8. Paa et enkelt præparat (præp. X, s. 176) hos et 14

mndr. gml. pikebarn, hvor overkjævehulen er usedvanlig litet utviklet, er

forholdet mellem de to avsnit som i : 2,4.

I s t e h o V e d f u r e , meatus médius.

Den nedre del av denne næsefure maaler fra underkanten av concha

med. til overtlaten av concha inf paa de fleste præparater 2—3 mm. i det

iste og 3—4 mm. i det 2det leveaar. Spalten mellem concha med. og

lateralvæggen er i det iste leveaar relativt trang, Vo-— i mm. Paa et enkelt

præparat maales en vidde av 2—3 mm. I det 2det leveaar har den del

av meat, med., som ligger foran ost. max., en gjennemsnitlig bredde av

i— I '/o mm., og det parti av den iste hovedfure, som er beliggende

bakenfor ostiet, en bredde av 2—3 mm., i et enkelt tilfælde av 3—4 mm.

Det avsnit av iste hovedfure, som fra concha med. fæstet strækker sig

bakover mot hiatus og bulla ethm., trænger sig i en længde fra 2—6 mm.

som furens

ramus ascendens
opover mot lam. cribr. og danner en eller flere (indtil 10) cellulære ut-

vidninger. Paa to præparater (præp. I, s. 39, og præp. VII, s. 121) sees

kun en cell. ase. Paa fire næsehalvdeler deler ram. ase. sig i to celle-

utløpere, som er skarpt avgrænset fra hverandre (f. eks. præp. IX, s. 160).

Paa seks præparater utgaar fra recess, ase. flere celler. I disse tilfælde

dannes der som regel en større cell. ase. ant. i recessens direkte fort-

sættelse, samt en cell. ase. post., som trænger sig frem fra den bakerste

del av recessen. Den forreste store kavitet forgrener sig atter i flere ut-

løpere (præp. V, s. 91, og VI, s. io6|.
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Cell. asc. post, kan av og til strække sig saa langt bakover, at dens

ostium blir liggende i samme frontalplan som ost. max. Naar man be-

tragter f. eks. præp. XII (s. 206), hvor cellens aapning endog ligger baken-

for maxlUærostiet, sees kaviteten att være skutt saa langt baktil, at det

skulde S3'nes urimelig at opfatte den som en cell. asc. Det fremgaar

imidlertid av frontalsnittene, at det er fra ram. ase, dette hulrum utgaar.

Forholdet er for saa vidt av interesse, at der ogsaa hos det voksne

individ forekommer kaviteter, som strækker sig langt bakover mellem bulla

ethm. og lam. cribr. eller mellem bulla ethm. og concha med. Hvorvidt

disse celler skriver sig fra ram. asc. og altsaa bor opfattes som forreste

ethmoidalceller, eller de stammer fra recess, sup. og følgelig bør opfattes

som mindre ethmoidalceller, kan ofte være umulig at avgjøre. Paa de præ-

parater, som her er undersekt, viser det sig, at de hulrum, som efter sin

beliggenhet at dømme nærmest skulde svare til de omtalte celler hos det

voksne individ, altid stammer fra ram. asc.

Cellernes størrelse maaler i det iste leveaar en længde av iVo— 6 mm.,

gjennemsnitlig ca. 4 mm., en høide av 2— 8 mm., gjennemsnitlig ca. 4 mm.,

og en bredde av i ^o—4 nim., gjennemsnitlig ca. 2 mm. I det 2det leve-

aar er længden 2—9 mm., gjennemsnitlig ca. 5 mm., beiden 4— 10 mm.,

gjennemsnitlig ca. 6 mm., og bredden 1—5 mm., gjennemsnitlig ca. 3 mm.

Sammenlignet med de størrelsesforhold, som Ô.nodi har angit for de »forreste«

ethmoidalceller, er de her anførte tal for det iste leveaars vedkommefide

relativt smaa, mens de for det 2det leveaars vedkommende stemmer godt

overens med det resultat, Onodi er kommet til.

Paa de fleste næsehalvdeler har en av recessens større hulrum allerede

i det iste leveaar trængt sig opover mot pandebenets spongiosa for at

markere den vordende frontalhule.

Det er allerede under indledningen omtalt, at pandehulen ifolge Killian

kan utvikles paa to maater, enten efter den »direkte« eller efter den »in-

direkte« modus.

Paa tre av de præparater, som her er undersøkt, synes recess, asc. I

at være under fremrykning mot frontalbenet (præp. VII, s. 121, præp. X,

s. 174 og præp. XII, s. 205). Pandehulens fremtrængen skulde altsaa være

foregaat efter den »direkte« modus. For de nævnte tre præparaters ved-

kommende utmunder kaviteten foran hiatus.

Paa seks næsehalvdeler (præp. II, s. 58, præp. III, s, 74, præp. V, s. 91,

præp. IX, s. 160, præp. XI, sid. 188 og præp. XIII, s. 221) er celledelingen

saavidt langt fremskredet, at pandehulen sandsynligvis vilde ha trængt sig

frem fra en av frontalcellerne og altsaa være utviklet efter den »indirekte«

modus. Paa disse præparater er cellernes ostier beliggende dels ovenfor
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Og dels foran den øverste del av hiatus, Paa en næsehalvdel (præp. Ill,

s. 74) staar de to største frontalceller i forbindelse med infundibularspalten

gjennem en flat fure, som strækker sig nedover fra cellerne mot den

øverste del av hiatus.

Undersøkes nu til sammenligning en del præparater av voksne in-

divider, vil man ogsaa her finde næsehalvdeler med sterkt utviklede frontal-

celler, hvor ostierne aapner sig direkte i meat. med. Av og til ser man

imidlertid, at celleostierne staar i forbindelse med den øverste del av

infundibularspalten gjennem en lignende aapen rende, som den netop om-

talte paa præp. III. Denne rendeformede fordypning er imidlertid som

regel helt overfladisk og kommunicerer ikke med de dypere liggende deler

av infundibularspalten. Infundibulum fortsættes opover og lateralt for hiatus

og avsluttes i almindelighet i en cellulær utvidning.

Paa de fleste præparater vil de topografiske forhold i den forreste

del av meat. med. kunne forklares paa den av Killian angivne maate.

Av og til finder vi imidlertid næsehalvdeler, hvor frontalhulens fremtrængen

hverken lar sig forklare gjennem den direkte eller indirekte modus. Disse

tilfælde skal nærmere omtales i forbindelse med recess, sup. og infundibular-

spalten.

Ram. ase. I med dens forgreninger begrænses medialt av crus ase. II

og lateralt av orbitas benvæg og concha intermed. pr. sup. Grænseskillet

mellem frontalcellerne er ikke altid skarpt markert. De smaa intercellulære

septa, som adskiller dem, sees paa de fleste næsehalvdeler kun som tynde

benprocesser uten muslingebygning. Det er imidlertid en benlamelle, som

i denne forbindelse bør omtales, og det er concha intermed. pr. sup.

Den øverste del av denne benproces, som fortil strækker sig helt op til

lam. cribr., danner det mest fremtrædende av alle de intercellulære frontal-

septa. Er der kun en cell, ase, markerer denne lamelle cellens begrænsning

baktil, idet den lægger sig ind til crus ase. II og skiller frontalcellen fra

infundibulum (præp. VII, s. 121). Er der to cell, asc.es, opbygger ben-

lamellen grænseskillet enten i forening med crus ase. II (præp. XI, s. 188)

eller sammen med en av de frontale lamelledannelser (præp. X, s. 174). Er

der flere cell, asc.es, skiller concha intermed. pr. sup. den bakerste cell. ase.

fra den forreste store kavitet, idet den lægger sig ind til crus ase. II

og forener sig med den (præp. V, s. 91 og præp. VI, s. 196). Som

allerede nævnt er de øvrige intercellulære frontalsepta litet fremtrædende.

Kun i to tilfælde viser disse benprocesser antydning til lamelleform. Paa

begge næsehalvdeler (præp. Ill, s. 76 og præp. X, s. 176) springer den

lille frontale bimusling frem fra den øverste del av crus ase. II og forener

sig med concha intermed. pr. sup.
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1

De frontale lanielledannelser har speciel interesse ogsaa derved, at

KiLLiAN under sin omtale av disse benprocesser har fremkastet den tanke,

at de muligens repræsenterte de infundibulære bim uslingers crur.

asc.ia. Killian uttaler i denne forbindelse: »meine bisherigen Studien

haben mir darüber keinen bestimmten Aufschluss gebracht«. Det vil frem-

gaa av, hvad der her er anført, at den øverste del av concha intermed.

pr. sup., som svarer til lamellens crus ase, paa alle de undersøkte næse-

halvdeler danner et av de frontale in tercellulærsepta. Som vi

senere skal se, fortsættes derimot de øvrige infundibulare lamelledannelser

ikke som intercellulære septa mellem frontalcellerne, men derimot som

det benede grænseskille mellem de forreste infund ibularcel 1er.

Ramus descendens

danner den største del av meat. med. og forgrener sig paa alle

næsehalvdeler T-formet i to recesser, recess, sup. og inf Recess, sup.

trænger sig op mellem concha intermed. pr. med. eller inf. og crus ase. II

og er i almindelighet beliggende langt baktil i meat, med., ikke sjelden

bakenfor ost. max. (præp. III, s. 75 og præp. V, s. 92). Recessens aapning

præsenterer sig paa de fleste præparater som en kort spalte av et par mm. 's

længde og ^^2

—

i mm. 's bredde. I et enkelt tilfælde maales ostiets længde

til 4 mm. Recess, sup. pneumaticerer bulla ethm. og deles i en eller

flere (indtil 3) utløpere, hvorav dog kun en eller to har utvidet sig til

celler. Paa de alier fleste præparater dannes kun en kavitet, som da re-

præsenterer præparatets bul la celle. Kaviteten "

er paa enkelte næse-

halvdeler forgrenet T-formet eller vifteformet med utløpere baade forover

og bakover. Som regel danner den et større sammenhængende hulrum,

hvorfra der da utgaar mindre forgreninger. Bullacellen kan naa adskillig

utvikling. Hos et i aar gml. pikebarn maaler den saaledes en længde av

7 mm., en hoide av 10 mm. og en bredde av 5 mm. (præp. VII, s. 125).

Paa de fleste næsehalvdeler er den imidlertid betydelig mindre. Cellen

begrænses lateralt av orbitavæggen. Dens mediale begrænsning dannes

fortil av concha intermed. pr. sup. og med. (præp. VIII, s. 146) og længere

baktil av concha intermed. pr. med. (præp. VII, s. 125) eller av concha

intermed. pr. inf. (præp. VI, s. iio).

Foruten bullacellen sees paa tre præparater ogsaa en anden kavitet

utgaaende fra recess, sup., fra recessens forreste parti. Paa en av disse

næsehalvdeler (præp. IX, s. 161 og 162) pneumaticerer den cellulære utvidning

hele det forreste og øverste parti av bulla ethm., medialt begrænset av

concha intermed. pr. inf og crus ase. II og lateralt av orbitavæggen.

Cellen danner et 7 mm. langt, 9 mm. høit og 6 mm. bredt hulrum Paa

to andre præparater har den cellulære utløper ikke naadd langt i utvikling

Vid.-Selsk. Skrifter. 1. M.-N. Kl. 1914. No. i. Ifi
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Og sees paa frontalsnittene kun som en smal spalte, hvis øverste parti

præsenterer en kolbeformet utvidning.

KiLLiAN anbefaler at betegne det hulrum ^ som utvikles fra recess,

sup., for »ce Hu la su per io r«, et navn, som da skulde erstatte det saa almin-

delig benyttede »bullacel le«. Da det imidlertid viser sig, at der fra

recess, sup. av og til utvikles to større kaviteter, synes det rimelig at

beholde det gamle hævdvundne navn »buUacelle« paa den cellulære utvid-

ning, som konstant pneumaticerer den bakerste og nederste del av bulla

ethm. Den anden celle, som er lokalisert til det forreste og øverste parti

av bulla ethm., kan da hensigtsmæssig betegnes som cell. sup. -. Man vil

derved undgaa at faa samme navn paa to forskjellige kaviteter.

Den anden av den nedre grens to store recesser, recess, in f., trænger

sig ned mellem bulla ethm. og proc. uncinat. Dens spalteformede, skraat

stillede aapning, hiatus semilun., maaler paa de fleste præparater en længde

av 8— 10 mm. og en bredde av Vo— i mm. Den relativt længste spalte

findes hos et fuldbaaret pikebarn, hvor den var 8 mm. lang. Hiatus be-

grænses nedad av proc. uncinat. Dens øvre begrænsning dannes fortil av

concha intermed. pr. sup. og længere baktil av concha intermed. pr. med. og inf.

Det parti av recessen, som er beliggende nedenfor hiatus semilun. og benæv-

nes infund i bulum, utbrer sig vifteformet opover, fremover og riedover.

Infundibularspalten skyter sig paa de fleste præparater opover mellem

concha intermed. pr. sup. og orbitavæggen, men naar i almindelighet ikke

saa høit som den medialt liggende recess, ase. Den forreste og øverste

del av næsevæggen pneumaticeres som regel fra recess, ase. At saa ikke

altid er tilfældet, viser imidlertid tre præparater (præp. I, s. 38 og 41, præp.

VI, s. 106, 107 og 108 og præp. VIII, s. 139, 140 og 142). Man vil paa to av disse

(præp. VI og VIII) se, at infundibulum strækker sig adskillig hoiere opover

mot lam. cribr. end den øverste frontalcelie. Spalten har endog trængt sig

op i den nederste del av frontalbenets spongiosa. Paa begge næsehalvdeler

har infundibularspalten skutt cell. ase. tilside og har utvidet sig saadan i

bredden, at den utfylder hele mellemrummet mellem den øverste

del av concha med. og orbitavæggen. Paa præp. I ligger den iste

hovedfures ram. -ase. tilbake i utvikling. Den forreste del av næsevæggen

pneumaticeres paa denne næsehalvdel utelukkende av infundibularspaltens

utløpere, som begrænses lateralt av lamelledannelserne i iste hovedfure og

medialt av proc. uncinat. (præp. I, s, 40 og 41). Spaltens øverste utløper

sees allerede at nærme sig lam. cribr.

^ KiLLiAN taler i denne forbindelse kun om en celle.

- I de sjeldne tilfælde, hvor der fra recess, sup. utvikles flere kaviteter, fik man en buUa-

celle og flere cell, sup.es.



1914- No. I. DEN LATERALE NÆSEVÆGS ETHMOIDALAVSNIT. 243

De tre præparater har sin store interesse derved, at de tydelig peker

i retning- av, at frontalhulen maa kunne utvikles ogsaa paa anden maate

end den av Killian angivne, fra recess, ase, og at kavitetens dannelse

ogsaa maa kunne foregaa fra den iste hoved fures ram. d esc. At saa

maa være tilfældet, blir \'derligere bestyrket ved undersøkelse av præparater

fra voksne individer, hvor frontalhulens dannelse allerede er avsluttet. Til

sammenligning hitsættes to fotografier, som begge er hentet fra Gording's

»Anatomiske undersokelser av ductus nasofrontalis og ostierne i midtre

næsegang«.

Fig. 16.

Venstre næsehalvdel av en 6i-aarig kvinde.

recess, ase. I

Recess, ase. I strækker sig paa dette præparat opover mot lam. cribr.

mellem bulla ethm. og concha med.fæstet og danner tre smaa utbugtninger,

som sees i den øverste del av recessen. Sin. front, staar i direkte for-

bindelse med infundibularspalten (sonde). Hvis pandehulen her var utviklet

efter Killl\.ns indirekte modus, altsaa fra en av frontalcellerne, maatte en

av disse under utviklingen ha trængt sig frem fra recessen for senere at

være traadt i forbindelse med infundibularspalten. Herimot taler imidlertid

det faktum, at recess, ase. og frontalcellerne præsenterer sig uten nogen-

somhelst forbindelse med de lateralt og ovenfor liggende hulrum. Recessen

og dens utløpere ligger øiensN'nlig tilbake i utvikling. De to frontalceller,

som først og fremst skulde skyte sig frem mot pandebenets spongiosa, sees

kun som utbugtninger av recessen. Naar hertil kommer, at infundibularspalten

er usedvanlig bred og aapen og gaar kontinuerlig over i pandehulen uten
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indsnevring mellem spalten og hulen, synes det ikke rimelig, at frontal-

hulen paa dette præparat skulde være dannet fra den litet utviklede recess,

ase. Det ligger nærmest at anta, at det er den enormt utviklede infundi-

bularspalte, som her har trængt sig op mellem frontalbenets lameller, og

at pandehulen altsaa er dannet fra den iste hovedfures ram. desc, fra

dens recess, inf.

Fig. 17.

Høire næsehalvdel av et voksent individ.

sin. front.

cell, bullae ethm.

infundibularcelie

Paa denne næsehalvdel findes der i det hele tat ikke nogetsomhelst

spor av ram. ase. Infundibulum er derimot ogsaa her relativt vel utviklet

og danner en cellulær utvidning, som gjennem et tykt benlag er skilt fra

den ovenfor liggende pandehule. Denne kavitet mangler enhver forbin-

delse med midtre næsegang, men kommunicerer gjennem en bred aapning

med bullacellen. Det maa i dette tilfælde være den nedre grens recess,

sup., dens bullacelle, som har skutt sig frem som præparatets sin. front.

I forbindelse med det sidst beskrevne fotografi vil fig. 18 være av

interesse. Dette billede viser den forreste del av den rekonstruerte høire

næsehalvdel hos et 14 mndr. gml. pikebarn. Voksmodellen selv er kas-

sert og kan ikke benyttes til detaljstudium, men den vil dog i grove træk

kunne tjene til sammenligning med fig. 17.
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, celleutløper

fra recess, sup. I

-recess, asc. I

-hiatus semilun.

Man ser av fotografiet, at der oventbr recess, asc. I trænger sig en

større celle frem mot frontalbenet. Kaviteten, som stammer fra den baken-

for liggende recess, su p.I, repræsenterer sandsynligvis den vordende frontal-

hule paa dette præparat, hvor recess, asc. staar tilbake i utvikling.

Sammenlignes nu præp. I. VI og MII med fig. 16, 17 og 18, synes

den slutning at ligge nær, at frontalhulen ikke alene kan utvikles

fra den iste hov ed fur es ram. ase, men også a fra dens ram.

desc, enten det nu er i nfu n di b u lar spaltens recess, inf, eller

det, sandsynligvis i sjeldne tilfælde, er utlopere fra recess,

sup., som sk\-ter sig frem mot frontalbenets spongiosa.

Infundibularspalten forgrener sig fortil i 2—3 utløpere. Disse be-

grænses medialt av proc. uncinat. og lateralt av orbitavæggen og ben-

lamellerne i iste hovedfure. De er i almindelighet ganske smaa med en

længde- og høidediameter, som sjelden overstiger 3 mm., og en bredde-
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diameter av et par mm. Paa et enkelt præparat (præp.VlI, s. 122) maaler

den øverste av disse celler en tverdiameter av ca. 5 mm. I et tilfælde

(præp. XIII, s. 222) pneumaticerer en av de forreste infundibularceller den

øverste del av proc. uncinat. i en utstrækning av ca. 10 mm.

Den del av infundibularspalten, som fra hiatus strækker sig nedover

til ost. max., begrænses raedialt av proc. uncinat. og lateralt av de to

nederste conchae intermed.ae. Av disse danner concha intermed. pr. inf

den laterale begrænsning for spaltens bakerste halvdel. Paa to næsehalvdeler

(præp. I, s. 43 og II, s. 62) opbygges den nederste del av den laterale infun-

dibularvæg av corp. max. Infundibulum aapner sig nedad i ost. max.

Ost. max. er beliggende i den forreste del av infundibulum paa bunden

av spalten og begrænses medialt av den nederste del av proc. uncinat.

Dens laterale begrænsning dannes paa præp. I og II av corp. max. og

paa de øvrige præparater av concha intermed. pr. inf. eller av de nedenfor

liggende lamelledannelser (præp. XIII, s. 227). Paa flere næsehalvdeler

strækker ostiet sig frem foran hiatus. Avstanden fra overkjævehulens

aapning til hiatus semilun. maaler i almindelighet 6—8 mm. ved dens

forreste og 4 — 6 mm. ved dens bakerste endepunkt. Hos et 16 mndr.

gml. pikebarn er spaltens dybde kun 4 resp. 2 mm. Antrum er her av

usedvanlig størrelse og ligger næsten i kontakt med bulla ethm. (præp. IX,

s. 161 og 164). Maxillærostiets størrelse er meget varierende. Som regel

maaler aapningen en længde av 2— 4 mm. og en bredde av '/o— i mm.

Det længste ostium findes hos et 14 mndr. gml. pikebarn (7 mm.) og det

relativt korteste hos et 24 mndr. gml. guttebarn (1,8 mm.). Hos et 3 mndr.

gml. guttebarn er aapningen kun ca. ^/2 mm. i tversnit. Maxillærostiet

aapner sig i den forreste del av overkjævehulen.

Sin. max. maaler for to præparaters vedkommende (præp. I og II)

en længde av ca. 7 mm., dens høide ca. 2 mm. og dens bredde i — 2 mm.

Paa de øvrige næsehalvdeler fra det iste leveaar er overkjævehulens

længde 13— 20 mm., gjennemsnitlig 17 mm., dens høide 5— 12 mm.,

gjennemsnitlig 7 mm., og dens bredde 3— 5 mm., gjennemsnitlig 3'/o mm.

I 2det leveaar er længden 12—23 mm., gjennemsnitlig 19 nun., holden

7

—

1 1 mm., gjennemsnitlig 'j^j^mm., og bredden 4— 6 mm., gjennemsnitlig

5 mm. Overkjævehulen har naadd længst i utvikling hos et 16 mndr.

gml. pikebarn (præp. IX, s. 161), hvor den 21 mm. lange kavitet under

den største del av sit forlop maaler en høide og bredde av 10— 12 resp.

6 mm. Den relativt mindste overkjævehule findes hos et 18 mndr. gml.

pikebarn, hvor kavitetens længde er 12 mm. og dens høide og bredde 5

resp. 3 mm. (præp. X, s. 175). En sammenligning med Ônodi's præpa-

rater viser, at disse maal som helhet er større end de av 0.\odi opgivne.
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I to tilfælde (præp. I, s. 39 og II. s. 59I naar overkjævehulen kun saavidt

frem til den forreste del av ost. max. Paa alle de øvrige næsehalvdeler

trænger antrum sig foran ostiet, i det iste leveaar 2—3 mm. og i det 2det

leveaar 3—5 mm. Kavitetens profil er paa de fleste præparater pæreformet

eller ovalt i dens forreste parti (foran ost. max.). Hoidediameterne er her

adskillig større end breddediameterne. Længere baktil, bakenfor maxillær-

ostiet, antar hulens tversnit en mere avrundet form, id€t dens bredde stadig

forøkes i forhold til høiden. Tilsidst sees dens profil kun som en fiat-

trykt, skraat stillet eller liggende oval. Overkjævehulens mediale begræns-

ning dannes fortil i en utstrækning av 2—3 mm. av benvæggen i duet.

nasolacrym. Forovrig begrænses denne del av hulen medialt av den

øverste del av væggen i meat. inf. og lateralt av orbitavæggen. Mens

antrumgulvet i den forreste del av hulen paa de fleste præparater ligger

relativt lavt, enten i tlugt med næsegulvet eller 2—3 mm. ovenfor dette,

hæves gulvet længere baktil, saa kavitetens bakerste parti kommer i høide

med den midtre næsegang. Denne del av antrum begrænses da ikke

længere av meat, inf, men av meat. med. Paa et præparat dannes dens

mediale begrænsning delvis av meat. sup. (præp. V, s. 96, 97 og 98). Paa

de to næsehalvdeler av et fuldbaaretguttebarn ligger den største del av antrum-

gulvet hoit, saa overkjævehulens mediale begrænsning" væsentlig opbygges

av næsevæggen i meat. med. Overkjævehulens gulv tangerer tandsækken

paa flere av præparatene fra 2det leveaar. I det før omtalte tilfælde, hvor

antrum hadde naadd en usedvanlig størrelse (præp. IX. s. i6r og 164),

staar ogsaa den forreste del av hulen i kontakt med den nedenfor liggende

tandsæk.

ZccKERKANDL augir, at antrum i 2det leveaar har trængt sig ned »bis

zu dem Ansätze des Muschelbeines«. Denne angivelse stemmer ikke helt

overens med resultatet av disse undersøkeiser. Selv paa de to præparater

av et fuldbaaret guttebarn naar den forreste del av hulen nedenfor basal-

lamellen til concha inf. Paa alle de andre næsehalvdeler ligger den største

del av overkjævehulen langt nedenfor concha inf.'s basallamelle.

Den iste hovedfure med sine forgreninger, frontalcellerne, de midtre

ethmoidalceller, infundibularcellerne og sin. max., pneumaticerer den forreste

halvdel av næsevæggen like fra næsegulvet og helt op til lam. cribr. Celle-

utløpere fra iste hovedfure krydses baktil med utløpere baade fra 2den

og 3dje hovedfure (præp. XIII, s. 225).

Grænseskillet mellem furens utløpere dannes av en række ben-

processer, som springer frem fra orbitavæggen og optrær i \ekslende

antal fra tre til otte, gjennemsnitlig seks paa hvert præparat. Den ana-
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tomiske bygning av disse benprocesser er av særlig interesse derved, at

de alle i større eller mindre grad viser musli n ge bygning.

Den iste hovedfures benlameller er av hensyn til oversigten

deltito grupper. Til den ene gruppe henregnes de tre store ben-

processer, som svarer til de dannelser, som av Killian er betegnet som

bimuslinger eller »conchae intermediae«. Av disse benlameller er concha

intermed. pr. sup. allerede omtalt i forbindelse med de frontale benlameller.

Den infundibulare del av bimuslingen opb3'gger sammen med de to andre

conchae intermed.ae benskelettet i bulla ethm. Enten deltar alle tre ben-

lameller i opbygningen eller kun to av dem. I det første tilfælde dan-

nes den forreste og øverste del av bulla ethm. av concha intermed. pr. sup.

og med. og bullaens bakerste og nederste parti av concha intermed. pr. inf.

I det andet tilfælde, hvor bulla ethm. kun opbygges av to bimuslinger,

dannes dens øverste del av concha intermed. pr. sup., og dens nederste

parti enten av concha intermed. pr. med. eller inf Hvis det er concha
intermed. pr. med., som deltar i opbygningen, sees concha intermed. pr.

inf kun som en bred mere eller mindre fremstaaende benprominens, som

trænger sig frem fra orbitavæggen og begrænser infundibularspalten late-

ralt (præp. III, s. 78). Er det concha intermed. pr. inf, som deltar

i opbygningen, viser concha intermed. pr. med. sig paa snittene kun som en

litet fremtrædende benlamelle. Denne danner da det intercellulære septum

mellem bullacellens forreste utløpere (præp. IX, s. 162). Av og til kan

benprocessen i det hele tat ikke med sikkerhet paavises (præp. XII, s. 210).

De store lamelledannelser eller bimuslinger, som her er omtalt, strækker

sig gjennem den iste hovedfure i næsten hele dens længde. Deres muslinge-

bygning er paa de fleste præparater meget uttalt. Den \-iser sig paa en hel

række frontalsnit av de forskjellige næsehalvdeler. Concha intermed. pr.

sup. sees saaledes vel utviklet paa præp. V (s. 93) og paa præp. XI (s. 191);

concha intermed. pr. m ed. paa præp. VIII (s. 147) og paa præp. III (s. 78).

Den nederste lamelle, concha intermed. pr. inf, viser ikke altid saa

utpræget muslingebygning som de to andre benprocesser. Paa en række

næsehalvdeler præsenterer denne concha intermed. sig, som allerede om-

talt, kun som en bred hvælvet benprotuberans paa infundibularspaltens

laterale væg. Uridersøkes en del præparater, vil man imidlertid paa enkelte

av disse kunne se, at den nederste del av benprocessen forlænges i en

spids kant eller en liten bøiet benlamelle (præp. V, s. 93, præp. XI, s. 191).

At den sidste repræsenterer bimuslingens lam. recurv., fremgaar bl. a. av

præp. XII (s. 210), hvor benlamellen forlænges i en lang, vel utviklet

lam. recurv.
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Til den 2den gruppe benlameller i iste hovedfure henregnes de

smaa lamell edann eiser, som optrær i den forreste del av furen

og danner de intercellulære septa mellem infundibularcellerne, samt de

benprocesser, som i furens bakerste parti opbygger det benede grænse-

skille mellem buUacellens utlopere.

De av den 2den gruppes benlameller, som er lokalisert til furens

forreste avsnit, svarer sandsynligvis til de »leistenförmige Fortsätze«,

som KiLLiAN har fundet i den forreste del av iste hovedfures recess, inf.

mellem proc. uncinat. og lateralvæggen. Disse benprocesser har paa flere

præparater lamellebygning (præp. I, s. 41 og præp. VIII, s. 143). Be-

tragter man f. eks. de smaa, kommaformede lamelledannelser paa præp. I,

viser det sig, at de alle har samme anatomiske bygning. De ligner hver-

andre i den grad, at det av det enkelte snit ikke er mulig at avgjøre,

hvilke det er, som fortsætter sig bakover som conchae intermed.ae, og hvilke

det er, som taper sig længere baktil i orbitavæggen, uten at utvikles

til den mest karakteristiske muslingeform. (SmI. paa s. 41, lamelle II og IV

med lamelle I og III, som repræsenterer de forreste utlopere av concha

intermed. pr. sup. og med.).

Det vil av ovenstaaende fremgaa, at de smaa benprocesser i furens

forreste parti er bygget efter samme grundtype som de store lamelle-

dannelser. Endvidere ser vi, at den samme benproces, som fortil

kun præsenterer en liten, kolbe for m et opsvulmning av sit

perifere parti, længere baktil kan skyte frem en karakte-

ristisk, vel ut viklet lam. recur v. Det samme forhold kan for enkelte

præparaters vedkommende ogsaa gjøres gjældende for benprocesser, som

i sit forreste parti ikke viser spor av lamelleform. Lamelle II paa præp. III

(s. 76) viser sig saaledes som en jevnt tyk benproces, mens den længere

baktil (s. 78) har en meget uttalt lamelleform.

Paa enkelte næsehalvdeler danner de infundibulære benlameller længere

baktil muslingeformede fremspring, som staar frem fra den laterale antrum-

væg. Herigjennem trænges slimhinden ind mot kavitetens lumen, saa den

forreste del av hulen indsnevres adskillig (lamelle V paa præp. VI, s. 108).

Av og til markerer disse benprocesser grænseskillet mellem antrum og den

nederste del av infundibulum, idet de begrænser maxillærostiet lateralt

(præp. XIII, s. 227).

De av den 2den gruppes benlameller, som sees i den bakerste del

av iste hovedfure, mangler ofte lamelleform. Paa en del præparater er

denne imidlertid vel utviklet (præp. VI, s. iio og præp. VIII, s. 149).

Det viser sig i det hele tat, at 1 am el leby gn i nge n hos ensbe lig-

gende benprocesser paa det ene præparat kan være litet
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fremtrædende, mens den paa det andet præparat kan være
utvilsom med skarpt markert lam. recurv. Benprocessene i den

bakerste del av iste hovedfure kan enten springe frem fra orbitavæggen

Uten forbindelse med furens lamellesystem forøvrig, eller de repræ-

senterer fortsættelsen av de foran liggende bimuslinger, concha intermed.

pr. sup. og med. Som allerede omtalt forenes nemlig under opbygningen

av bulla ethm. concha intermed. pr. sup. med concha intermed. pr. med., og

i tilfælde av, at bulla ethm. opbygges av tre benlameller, forenes denne

bimusling atter med concha intermed. pr. inf Herunder taper den ovenfor

liggende benproces sin lam. recurv., som smelter sammen med benlamellen

nedenfor. Den centrale (orbitale) del av de heiere liggende benprocesser,

concha intermed. pr. sup. og med., fortsættes imidlertid bakover for enten

at tape sig i orbitavæggen eller for længere baktil at sky te frem

en liten, kolbeformet lam. recurv. I sidste tilfælde dannes altsaa

paa sæt og vis en ny la m elle formet benproces. Denne deltar som

regel i begrænsningen av bullacellens bakre utløpere, idet dens lam. recurv.

forenes med crus ase. II (præp. VIII, s. 149).

2den h o \- ed fure, meatus superior, fissura

ethmoidalis inferior,

maaler en længde av 15

—

20 mm. og en bredde av ' .,
— 3 mm. Furen begrænses

nedad av concha med., den 2den, og opad av concha sup., den ßdje— 5te

hovedmusling. Av disse deltar den 3dje paa flere præparater kun i begræns-

ningen av furens forreste parti. De forreste 2—3 mm. av furen trænger sig som

ramus a s c e n d e n s

opover mot lam. cribr., medialt begrænset av crus ase. III—V og lateralt

av crus ase. II og orbitas benvæg. Pra ram. ase. utgaar en, eller i enkelte

tilfælde ogsaa to større celler foruten mindre utløpere. Cell. ase. viser sig

at være mere eller mindre utviklet paa alle næsehalvdeler undtagen i et til-

fælde (præp. I). Den trange recess, ase. har her endnu ikke dannet nogen

cellulær utvidning. Cell. ase. II maaler en gjennemsnitlig længde av ca.

8 mm., en høide av ca. 6 mm. og en bredde av ca. 4 mm. Kaviteten har

den mindste størrelse paa præp. II (fuldbaaret guttebarn) 4X2X1- ^'2 rnrn-

og den største utstrækning paa præp. XII, et 24 mndr. gml. guttebarn

(12X7X3 rnro-l- I t;t tilfælde (præp. XI, s. 188) danner ram. ase. to kavi-

teter, en »cellula ascendens anterior« og »posterior«, hver paa

6 mm. 's længde, 7 mm. 's høide og 3— 3 mm. 's bredde.

Ramus descendens

forgrener sig paa to maater. Enten fortsættes hovedluminet fremover

eller bakover som cellulære utløpere (præp. VI, s. 113 og præp. V, s. 99)
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og danner en >cellula descendens anterior« og >posterior<, eller der

trænger sig fra hovedluminet mindre forgreninger utover mot orbitavaeggen

(præp. \'II. 5. 126 og præp. XIII, s. 229). De sidst nævnte celleutlepere utgaar

fra ram. desc. umiddelbart bakenfor ram. ase. og er, som nævnt under den

historiske indledning, av KiLLLAN betegnet som >rece5sus superior og infe-

rior*. Disse recesser utvider sig til celler, hvis størrelse paa de fleste

præparater ikke overskrider en længde-, heide og breddediameter- av

4— 5. 3—4 og 2—3 mm., og som av og til kan forenes til et noget større

hulrum Ipræp. \'II, s. 128 og 129). Cellernes begrænsning og indbyrdes

relationer er nærmere omtalt under beskrivelsen av præparatene. Med

hensyn til recess, sup. uttaler Killlan, at der fra recessen, som for en stor del

er obliterert, utgaar en cell. sup. At denne celle av og til kan anta impo-

nerende dimensioner, sees av præparat X (s. 175 og 178) og præp. XI (s. 189

og 198). Ka\nteten maaler paa præp. X en længde, høide og bredde av

10, 8 og 4 mm. og utfylder den største del av det parti av næsevæggen,

som nedad begrænses av meat sup. og opad av lam. cribr. Cell. sup. s ta ar

her opad i aapen forbindelse med furens cell. ase. Det viser

sig altsaa, som fremhævet av Seydl 1.1891», at to celleutløpere fra de

forskjellige grener (ram. ase. og desc.) inden samme fure kan

kommunicere med hverandre. Cell. inf. er mindre av størrelse

end cell. sup. Paa et enkelt præparat, præp. XI (s. 189», hvor den har

naadd relativt langt i utvikling, maaler cellen 6X4X4 mm.

Foruten de to omtalte celleforgreninger i den forreste del av ram. desc. ut-

gaar paa et par næsehalvdeler ogsaalængerebaktili ram. desc. to lignende

utlopere, altsaa en »cellula superior og inferior posterior« (præp.

VII. s. 122 og 1281. Antallet av celleutløpere fra ram. desc. varierer som regel

fra to— fire. Paa tre næsehalvdeler (præp. XII. s. 213) sees kun én utløper.

Av ovenstaaende fremgaar, at meat. sup. er rikt forgreneL Killiax

omtaler kun tre celler i forbindelse med 2den hovediure, cell. ase. samt

cell. sup. og inf. Man maa imidlertid paa disse præparater skjelne mellem

en -.cellula ascendens anterior« og »posterior«, endvidere mellem

en »cellula descendens anterior« og »posterior- og endelig mel-

lem en »cellula superior og inferior anterior^ og »posterior«.

De lamelleformede bendannelser i 2den hovedfure optrær

i vekslende antal 1—5. gjennemsnitlig 2—3. Av disse benprocesser er

det en, som viser sig paa alle præparater. Benlamellen, som paa de

fleste næsehalvdeler er betegnet som lamelle I, danner grænseskillet

mellem furens ram. ase. og desc. og har uttalt muslingebygning I præp. II.

s. 64 og præp. XII, s. 213). Lamelle I taper sig paa enkelte præparater

relativt hurtig i orbitas benvæg. I de fleste tilfælde forener den sig



252 REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

imidlertid med den 3 dj e hovedmuslings lam. recur v., som fra under-

kanten av concha sup. trænger sig utover mot iateralvæggen, for sammen

med den at danne den nedre begrænsning for den del av cell. ase. II,

som ligger bakenfor furens ram. ase. (præp. II, s. 65 og præp. IX, s. 165).

Følges frontalsnittene bakover, sees de to bendannelser, lam. recurv. III

og lamelle I, undertiden helt at miste sin muslingekarakter, saa de kun

viser sig som en fin benramme omkring cell. ase. (præp. IX, s. 167).

Paa en række præparater, f. eks. paa præp. II (s. 65 og 66) skilles

den ßdje hovedmuslings lam. recurv. fra sin basallamelle og forener sig

med lamelle I. Denne benproces danner i disse tilfælde længere baktil

basallamellen for crus desc. III.

Den anden konstant optrædende benproces er paa frontalsnittene be-

tegnet som lam elle II. Ogsaa denne viser likesom lamelle I utpræget

muslingebygning (præp. XIII, s. 229 og 231). Benprocessen danner grænse-

skillet mellem recess, sup. og inf. og kan paavises paa alle næsehavdeler

undtagen i et tilfælde, hvor recess, sup. og inf mangler utvikling (præp. XII).

Er disse to celleutløpere litet utviklet, taper lamelle II sig hurtig i orbita-

væggen. Paa de fleste præparater strækker den sig imidlertid langt bak-

over. Under sit forlep i dorsal retning forenes den likesom lamelle I

med en av hovedmuslingene, som regel med den 3dje (præp. VI,

s. 113 og præp. VII, s. 129). Paa denne maate danner lamellen sammen

med vedkommende hovedmusling den benede indramning for cell. sup.

eller inf. Efterat cellen har lukket sit lumen baktil, skilles hovedmuslingens

lam. recurv. fra sin basallamelle, som smelter sammen med orbitavæggen.

Hovedmuslingens lam. recurv. forenes med lamelle II, som længere baktil

danner basallamellen for hovedmuslingens crus desc. (præp. \',

s. 96 og 97).

Foruten lamelle I og II optrær paa en del av præparatene et par andre

lamelleformede benprocesser, som opbygger intercellulære septa mellem celle-

forgreninger fra furens ofte rikt forgrenede ram. desc. (præp. IV, s. 84).

Disse benprocesser forenes som regel ikke med andre muslingedannelser. De

springer frem fra orbitavæggen, danner grænseskillet mellem de smaa celle-

utløpere og taper sig, efterat disse har lukket sit lumen, atter i orbitas

benvæg. Av og til ser man imidlertid, at de kan træ i forbindelse med

hovedmuslingene og fortsætte sig bakover som basallamellen for ved-

kommende hovedmuslings crus desc. Paa præp. I er saaledes dette til-

fældet, idet den 2den hovedfures lamelle III forenes med den 3dje hoved-

muslings lam. recurv. (s. 48 og 49).

Av hensyn til oversigten er den iste og 2den hovedfures lamelle-

system omtalt hver for sig, tiltrods for at benprocessene i de to furer
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staar i nær relation til hverandre. Benlatnellerne i iste hovedfure

fortsætter sig nemlig for en stor del over i 2den hovedfure. Som allerede

omtalt opbygges den bakerste del av bulla ethm. av concha intermed.

pr. med. eller inf. Bimuslingen forenes bakenfor recess ase. II med lam.

recurv. II eller med den nederste del av 2den hovedmuslings lam.

basil. Ipræp. VI, s. 112) og danner længere dorsalt basallamellen

til crus des c. II. Efter at være skilt fra sin lam. recurv. fortsætter

den 2den hovedmuslings basallamelle videre bakover og præsen-

terer sig paa de fleste præparater som den 2den hovedfures lam el le I

(præp. I. s. 47 og præp. II, s. 64I. Dette forhold, som sees paa en række

præparater, er det enkleste.

Ikke sjelden kompliceres de anatomiske forhold paa overgangen mellem t

iste og 2den hovedfure derigjennem, at vedkommende bimusling fra iste

hovedfure deler sig i to benlameller, som fortsættes bakover og deltar

i opbygningen av den 2den hovedfures lamellesystem (præp. XI, s. 193).

Dertil kommer, at den 2den hovedmuslings crus ase. (dens lam. basil.)

paa enkelte præparater under sit forløp gjennem den bakerste del av iste

hovedfure lægger sig ind til orbita væggen og av sætter smaa

benprocesser. Disse fortsætter sig i dorsal retning som den

2den hovedfures lameller. Dette er saaledes tilfældet med præp. VIII,

hvor alle de tre lamelledannelser i den 2den hovedfure repræsenterer

fortsættelsen bakover av den 2den hovedmuslings lam. basil. Is. 150. 151 og

beskr. 5. 152I. De smaa lameller mellem bullaceliens bakerste

utlepere dettar ogsaa av og til i opbygningen av den 2den hovedfures

lamelledannelser. Enten smelter de sammen med de deler av lam. basil. II,

som fortsættes bakover (lamelle VI og VII paa præp. VIII, s. 150 og 151), eller

de kan følges som intercellulære septa over i 2den hovedfure. Her optrær de,

efterat vedkommende cellelumina har lukket sig, atter som lamelledannelser,

hvis muslingekarakter kan være mere uttalt end i iste hovedfure Ipræp.

XIII. s. 229).

Hvad der her er omtalt med hensyn til lamelledannelseme i iste og

2den hovedfure og deres indbyrdes relationer, gir kun en oversigt over

lamellesxstemets opbygning i grove træk. Frontalsnittene viser, at der

forekommer kombinationer, som under denne fremstilling ikke er nævnt.

Det vil imidlertid av ovenstaaende fremgaa, at lamellerne i iste og 2den

hovedfure er intimt forbundet med hverandre. Det ene lamellesystem

gaar over i det andet. Ogsaa Killian har ganske forbigaaende omtalt

disse forhold. Han henleder saaledes opmerksomheten paa enkelte »smaa

uregelmæssigheter« i basallamellemes opbygning. Saaledes fandt han, at

der fra den 2den hovedmuslinsrs basallamelle strakte sig tverlameller bak-
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over til den 2den hovedfures recess, asc. og desc. og fra den 3dje hoved-

muslings basallamelle forover mot recess, asc. II. Betydningen av disse

tverlameller vil tilstrækkelig fremgaa av, hvad der her er anført.

Paa grund av den intime sammenhæng mellem ben^amellerne i den

laterale næsevæg er det tvilsomt, om betegnelsen »bimusling« i den be-

tydning, den er anvendt av Killian, er helt korrekt for menneskets ved-

kommende. Det synes ialfald rimelig kun at anvende dette uttryk for de

lamelledannelser, som ikke deltar i opbygningen av hovedmuslingene, alt-

saa for de mindst utviklede benlameller. Det maa forøvrig indrømmes, at'

heller ikke dette inddelingsprincip er helt tilfredsstillende, da ogsaa de

mindste benprocesser av og til indgaar i hovedmuslingenes opbygning

(præp. 1, s. 48 og 49). I dette arbeide er de muslingeformede benprocesser

fortrinsvis betegnet som »lameller«. De kjendte benævnelser »hoved- og

bimuslinger« er imidlertid av hensyn til oversigten bibeholdt, idet betegnelsen

»bimusling« kun er anvendt om de av Killian paaviste muslingedannelser.

Hvorvidt de benlameller, som her er beskrevet, er homologe med

Sevdl's »bimuslinger« eller Zuckerkandl's »laterale Riechwulstreihe«, faar

staa hen. Avgjørelsen av dette sporsmaal vil alene kunne naaes paa

grundlag av utstrakte anatomiske undersøkeiser. Saa meget kan dog siges,

at benlamellerne hos mennesket i deres anatomiske bygning i høi grad

minder om pattedyrenes »bimuslinger«, disse dannelser, som

ogsaa Paulli omtaler og beskriver som muslingedannelser

Uten lam. recur v., hvor kun basallamellen staar tilbake.

Som før nævnt under den historiske indledning hævder Killian i til-

slutning til Seydl, at de småle ribbeformede fremspring, som av og til

sees i den 2den hovedfure, skriver sig fra furens bimusling og ikke, som

av ZucKERKANDL antat, fra den ßdje hovedmusling. »Den 2den hoved-

fures bimusling« synes nærmest at svare til den 2den hovedfures

lamelle II. Dette fremgaar specielt av præp. V (s. 96), hvor denne ben-

proces trænger slimhinden frem mot furens lumen i form av en valk, som

strækker sig bakover langs den forreste halvdel av 2den hovedfure. Paa

samme præparat sees imidlertid ogsaa en anden benlamelle (s. 97—99).

Den danner et. betydelig mere prominerende fremspring, som er

lokalisert til den bakre halvdel av 2den hovedfure, altsaa til det parti av

furen, som er mest aapenstaaende, og hvor følgelig de anatomiske forhold

i de dypere liggende deler desto lettere vil vise sig.

Den sidst omtalte benlamelle skriver sig imidlertid ikke fra nogen bi-

musling, men fra den 3dj e ho vedmusli ng. Denne muslingedannelse optrær

paa flere præparater paa denne maate og danner ribbeformede fremspring.

Disse har paa de fleste næsehalvdeler naadd saa langt i sin utvikling, at
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de trænger sig helt frem til ethmoidalavsnittets mediale flate som præ-

paratets concha sup. (præp. X. s. i8i), men av og til sees de kun som
litet fremstaaende benlameller i dypet av den 2den hovedfure (præp. XIII,

s. 233). Da lamelle II i 2den hovedfure kun paa et eneste præparat præ-

senterer sig, som ovenfor beskrevet, som en valkformet dannelse, svnes

det derfor rimelig at anta. at »den 2den hovedfures bimusling« i de fleste

tilfælde svarer til den 3d je ho ved musling.

Den 3d je hovedfure

begrænses nedad og lateralt av den 3dje og opad og lateralt av den 4de hoved-

musling. Furen findes paa alle de undersøkte præparater undtagen paa et,

præp. \'. Den 3dje hovedfure er i de fleste tilfælde litet fremtrædende og sees

som regel ikke paa fotografierne av præparat eller voksmodel. Den viser sig

derimot paa frontalsnittene som en flat, 2—3 mm. lang, rendeformet for-

dypning, som strækker sig langs underkanten av concha sup. (præp VI,

s. 113) Concha sup. deler sig paa disse næsehalvdeler nedad i to utiøpere,

lam. recurv. III og IV, som danner furens laterale og mediale begrænsning.

Den 3dje hovedfures ram. ase. kan i de tilfælde, hvor dens ram. desc. er

saa litet utviklet, ikke paavises, undtagen paa en næsehalvdel Ipræp. XIII,

s. 221 og 231). hvor furens ram. ase. ut\-ider sig til en stor. vel ut\iklet

cell. ase. Denne har skutt sig op mellem crus ase. III og IV, idet den

har trængt sig frem foran cell, ase II, og maaler en længde av 6 mm., en

høide av 7 mm. og en bredde av 5 mm.

Paa tre næsehalvdeler danner den 3dje hovedfure meat, su pr. og paa

to præparater fiss. ethm. sup. med en længde av 6

—

ro mm., en bredde av

I— 2 mm. og en dN-bde av indtil 4 mm. I tre av disse tilfælde (præp. I,

s. 39, præp. II, s. 58 og præp. VIII, s. 139 og 153) utgaar fra furens

forreste parti en recess, resp. cell. ase.

Paa to av præparatene kan paavises en lamelleformet bendannelse i

den bakerste del av cell. ase. III Ipræp. \"III, s. 153 og præp. XIII, s. 227I.

Den 4de hovedfure

begrænses nedad av den 4de og opad av den 5te hovedmusling. Furen

mangler paa fem præparater enhver ut\ikling, men viser sig derimot paa alle

de øvrige næsehalvdeler. I fire tilfælde præsenterer den sig som præparatets

meat. supr. og maaler en længde av 6— 12 mm., en bredde av ^
^—3 mm.

og en dybde av ^0—3 mm. Paa to næsehalvdeler danner den 4de hoved-

fure præparatets fiss. ethm. supr. Paa to præparater skjules furen under

den nedre rand av concha sup. I et av disse tilfælde skyter den frem
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en ram. ase, som har trængt sig op mellem crus ase. IV og V som en

vel utviklet cell. ase. (5X5X3 mm.), (præp. VII, s. 121 og 128).

Den 5te hovedfure

begrænses nedad av den 5te og opad av den 6te hovedmusling. Furen sees

kun paa tre næsehalvdeler. Paa to av disse præsenterer den sig som præparatets

meat. supr. og maaler en længde og bredde av indtil 8 resp 2 mm. Paa

et av præparatene (præp. WW, s. 121 og 129) danner dens ram. ase. mellem

crus ase. V og VI en vel utviklet cell, ase, som i en størrelse av

4X5X2 mm. pneumaticerer en stor del av den laterale næsevægs bakerste

parti.

Det vil av ovenstaaende fremstilling fremgaa, at de tre over.ste hoved-

furer, den sdje, 4de og 5te hovedfure, paa fire næsehalvdeler danner fem

cellulære utvidni nger, utgaaende fra deres ram. asc.es, tildels

av betragtelig størrelse. Naar Killian finder, at den kavitet, som

utvikles fra den 3dje hovedfure, »den øverste næsegangs celle«, frem-

kommer ved sekundær utvidning saavel av furens ram. ase. som dens

ram. desc, stemmer dette fund ikke overens med resultatet av disse under-

søkeiser. Med hensyn til 4de og 5te hovedfure uttaler Killian, at de

dypere liggende deler av disse utviskes og forsvinder. Det vil fremgaa av

ovenstaaende, at dette ialfald paa de her beskrevne præparater ikke er til-

fældet. De bakerste ethmoidalceller utgaar ikke alene fra

2den og sdje, men ogsaa fra 4de og 5te hov ed fure. Cellerne

maaler gjennemsnitlig en længde av ca. 5 mm., en hoide av ca. 5 mm. og

en bredde av ca. 3 mm. Deres størrelse svarer saaledes omtrent til den

av Ônodi opgivne.

Hovedmuslingene.

Under den historiske indledning er omtalt, at Killian i den laterale

næsevæg hos det menneskelige foetus har paavist seks hovedmuslinger.

Til disse henregner Killian ogsaa

process u SU ncinatus,

idet han betragter denne benproces som den iste hovedmuslings crus desc,

en opfatning, som paa grundlag av embryologiske undersøkeiser er be-

stredet av Peter {1906). I denne fremstilling er proc. uncinat. beskrevet i

sammenhæng med iste hovedfure ^som infundibularspaltens mediale be-

grænsning. Naar concha med. er betegnet som 2den hovedmusling,

er det for saa meget som mulig at benytte en kjendt, tildels allerede

hævdvunden benævnelse. Det ligger utenfor dette arbeides ramme

nærmere at gaa ind paa det tvilsomme spørsmaal med hensyn til proc.
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uncinaL. et spersmaal, som sands3'nlig\-i5 vil kræve yderligere embrvo-

logiske og komparativ- anatomiske undersøkeiser. Her skal kxin paapekes

enkelte eiendorameligheter ved benpfocessens anatomiske bygning, som
kan være av interesse. Det fremgaar av frontalsnittene (kfr. bl. a. præp. I,

s. 40 og 41), at proc. uncinat. opad forenes med crus ase. II til en fælles

benlamelle, som strækker sig helt over til lam. cribr. Det \Tser sio^ des-

uten. at benprocessen paa snittene fra den forreste del av den laterale

næsevæg i flere tilfælde har uttalt lamellebygning. Paa disse præparater

præsenterer proc. uncinat. sig altsaa som en lamelleformet ben-

dannelse, hvis relation til crus ase. II nærmest ligner en

hovedmusling. Eiendommelig for proc. xmcinat. er den fortjkkelse, som

i den øverste del av benprocessen formidler dens forbindelse med lateral-

væggen, og som repræsenterer fortsættelsen bakover av brusklaget neden-

for concha med.fæstet. Grænsen mellem denne ofte sterkt utprægede

fortykkelse, som nærmest svarer til agger nasi og benprocessens nederste

parti, dannes av en overfladisk fure, som paa enkelte præparater kan være

fremtrædende og paa andre næsehalvdeler helt kan mangle.

Den 2den hovedmusling, concha media,
sees paa alle næsehalvdeler og er uten sammenligning den mest utviklede

av alle næsens muslingedannelser. Dens crus ase. strækker sig i den

forreste del av næsen parallelt med orbitas benvæg helt op til lam. cribr.,

idet den med sin basallamelle danner den mediale begrænsning for den

iste hovedfures cellulære utløpere. Længere baktil trænges crus ase II

over mot orbitavæggen av den 2den hovedftires cell. ase. H, som skjter

sig frem bakfra. Dens basallamelle er fæstet til orbitas benvæg i steil,

skraa stilling i retning forfra og opad, baktu og nedad. Den 2den hoved-

musling trær under sit forlop i forbindelse med de fleste lamelledannelser

i iste hovedfure. Concha interme d. pr. sup. forenes saaledes paa en

række præparater If. eks. præp. IX, s. 160 og beskr. s. 170) med hoved-

muslingens crus ase , og concha intermed. pr. med. eller inf. danner i

2den hovedfure basallamellen til dens lam. recur\-. Ipræp. VI, s. 112I. I

den bakerste del av iste hovedfure kan crus ase. II nærme sig orbita-

væggen og lægge sig ind til de smaa benprocesser mellem bulla-

cellens udøpere (præp. MII, s. 150). Det er allerede omtalt, hvordan den

2den hovedmuslings basallamelle av og til kan delta i opb\'gningen av

lamelles y steraet i 2den hovedfure.

Den 3d je hovedrausling

viser sig paa snittene fra den forreste del av meat, sup., hvor basaila-

mellen til dens crus ase. paa de fleste næsehalvdeler er smeltet sammen

Vid.-Selsk- Skrifter. I. M.-N. KL 1914. No. i. 17
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med crus ase. IV og V til en benbjelke. Den nederste utløper av crus

ase. III, dens lam. recurv., sees paa frontalsnittene av alle præparater, idet

concha sup. resp. supr. nedad deler sig i to eller flere smaa benlameller.

Den lateralt liggende av disse svarer til lam. recurv. III. Denne benproces

begrænser den forreste del av 2den hovedfure opad og danner desuten den

laterale begrænsning for den 3dje hovedfure, som strækker sig langs under-

kanten av concha sup. Under sit forløp bakover forener den ßdje hovedmusling

sig med en av de smaa, lamelleformede benprocesser i 2den hovedfure

for at begrænse den bakerste del av cell. ase. II eller cell. sup. II nedad.

Længere baktil kan hovedmuslingen tape sig i benrammen omkring ved-

kommende celle eller i orbitas benvæg. Som regel skilles dens lam. recurv.

fra sin lam. basil, og trænger sig frem fra orbitavæggen som crus des c. III.

I enkelte tilfælde naar imidlertid, som allerede før antydet, ikke crus

desc. III saa langt frem, at den sees paa præparatets overflate. Den viser

sig i dypet av meat. sup. enten i form av den valkformede dannelse, som

præsenterer sig paa præp. V (s. 97) eller i form av den lille benlamelle,.

som staar frem fra orbitavæggen paa præp. XIII (s. 233).

Den 3dje hovedmusling danner paa fem næsehalvdeler benskelettet

i concha sup. resp. concha ethm. med. Paa tre præparater (præp. I, II og VIII)

opbygges denne concha saavel av hovedmuslingens crus ase. som av dens

crus desc. Crus ase. III er paa disse næsehalvdeler saa sterkt utviklet, at

dens lam. recurv. i hele hovedmuslingens længde trænger sig frem til

ethmoidalavsnittets mediale flate (præp. I, s. 47). Paa de to andre præpa-

rater, III og X, dannes concha sup. derimot væsentlig av hovedmuslingens

crus desc, mens dens crus ase. dækkes av concha sup. 's nedre kant

(præp. III, s. 73).

Den 4de hovedmusling

sees paa alle de undersøkte præparater og har i de fleste tilfælde naadd

adskillig længere i utvikling end den 3dje. Dens benlamelle viser sig paa

frontalsnittene fra den forreste del av meat, sup., hvor basallamellen til

dens crus ase. paa enkelte præparater kan følges helt op til lam. cribr.

I de fleste tilfælde er imidlertid dens crus ase. smeltet sammen med crus

ase. III og V. Hovedmuslingen præsenterer sig paa flere præparater kun

som en av de smaa utløpere, som repræsenterer den nederste forgrening

av concha sup. resp. supr. (præp. VI, s. 113). Den 4de hovedmusling

danner paa seks næsehalvdeler (knfr. bl. a. præp. IV, s. 83) benskelettet

i concha sup. og paa fire næsehalvdeler (knfr. bl. a. præp. VIII, s. 153)

benskelettet i concha supr. resp. concha ethm. sup.

Paa de næsehalvdeler, hvor meat. sup. og supr. fortil forenes til en fure

(præp. III, s. 72 og X, s. 173), opbygges den nedre rand i den conchadannelse.
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som ligger foran meat, supr., av sdje, 4 de og 5te ho vedmusl ing,

hvorav som regel den 4de er mest utviklet. Længere baktil, efterat den
3dje hovedmusling har trængt sig frem fra dvpet av meat. med. som

crus desc. III eller concha sup., fortsættes den 4de og 5te hoved-

musling Uten avbrytelse bakover og opbygger sammen concha supr., idet

snart den 4de, snart den 5te hovedmusling er mest fremtrædende. Det

viser sig altså a, at den muslingedannelse, som paa disse næse-

halvdeler ligger foran meat, supr., og som nedad begrænses
av meat. sup. og opad av lam. cribr., rettelig bør henregnes
til concha supr. og ikke til concha sup.

Likesom den 3dje hovedmusling kan ogsaa den 4de av og til lægge

sig ind til en av benlamellerne i 2den hovedfure og forenes med den for

atter at trænge sig frem fra orbitavæggen som crus desc. IV (præp. XIII,

s. 233).

Den 5te hovedmusling,

som allerede delvis er omtalt i forbindelse med den 4de, sees likesom denne

paa alle præparatene. Hovedmuslingen danner paa to præparater ben-

skelettet i concha sup. (præp. V, s. 99 og præp. MI, s, 128). Paa tre

præparater Ipræp. I\', s. 85, præp. VI, s. 113 og præp. III, s. 81) op-

b^'gger den 5te hovedmusl. den største del av concha supr. Paa fem

næsehalvdeler deltar den sammen med den 4de og 6te hovedmusl. i op-

bygningen av sidstnævnte cojicha og paa to præparater i dannelsen av

concha ethm. supr. Hovedmuslingens lamelleform er paa enkelte præpa-

rater vel utviklet (knfr. præp. I\', s. 85). Yed dette fund bekræftes rigtig-

heten av Killian's antagelse, at ogsaa den 5te hovedmusling er bvgget

efter samme princip som de øvrige.

Den 6te hovedmusling

opbygger paa to præparater benskelettet i concha supr. Hovedmuslingen

kan forøvrig paavises paa samtlige næsehalvdeler undtagen en. Den sees

paa frontalsnittene fra den bakerste del av næ'sevæggen ofte kun i form

av en liten bentap, som stikker ned fra lam. cribr. parallelt med crus ase. V.

I flere tilfælde præsenterer imidlertid den 6te hovedmusling uttalt

lamelleform (præp. VII, s. 131 og præp. XIII, s. 233).

Paa enkelte præparater er overgangen mellem benlamellens indrullede

og basale del ikke markert. Dette er forøvrig ikke alene tilfældet med

den 6te, men ogsaa med den 4de og 5te og tildels med den 3dje

hovedmusling.
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Naar man betragter den laterale næsevæg paa de 13 præparater, som

her er beskrevet, viser det sig, at der paa ethmoidalavsnittets mediale flate

paa to av præparatene sees to conchae og to furer, paa ni tre conchae

og tre furer og paa to fire conchae og fire resp. fem furer. Det vil være

av interesse at faa en oversigt over, fra hvilke hovedmuslinger og hoved-

furer disse dannelser i hvert enkelt tilfælde særlig har sit utspring. Jeg

har derfor i de tre nedenstaaende schemaer sammenstillet mine under-

søkelsesresultater paa dette punkt.

De tre opstillede schemaer, ordnet efter antallet av conchae og furer,

viser, hvordan forholdet stiller sig.

Schema I. To conchae og to furer.

Concha med. Concha sup. Meat. med. Meat. sup.

Præp. V.

Præp. IX.

2den h.-m. ^ 5te h.-m.

—»—
I

4. (5. og 6.) »

iste h.-f. -

I ste »

2. og 4. h.-f.

2. og 3.

1 h.-m. ^= hovedmuslinc

- h.-f. = hovedfure.

Concha med. dannes paa begge præparater av 2den hovedmusling.

Concha sup. dannes paa det ene præparat av den 5te hovedmusling,

og paa det andet væsentlig av den 4de.

Meat. med. svarer paa begge præparater til iste hovedfure, og

Meat. sup. paa det ene præparat til 2den og 4de hovedfure, og paa

det andet til 2den og 3dje.

Schema II. Tre conchae oe: tre furer.

Præp.
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Som det fremgaar av ovenstaaende schema, svarer

concha med. paa alle præparater til den 2den hovedmusling,

concha sup. opbygges paa tre præp. av den 3dje hovedmusling,

» » 4de s

» » 5te T>

væsentlig av 4de hovedmusling,

concha SU pr. » » et ^^ » » 4de >

» » 5te »

av 5te og 6te hovedmusling,

kun av 6te og

av 4de, 5te og 6te »

Av furerne dannes :

meat. med. paa alle præp. av iste hovedfure,

meat. sup. » » » » 2den » (paa seks av de ni præp. om-

fatter meat. sup. ogsaa 3dje hovedfure og paa et præp. des-

uten den 4de hovedfure).

meat. supr. paa tre præp. av ßdje hovedfure,

3 » fire » » 4de »

» 5 to 2> » 5te »

Schema III. Fire conchae oa: fire—fem furer.

s
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avgjøre, hvilke hovedfurer og hovedmuslinger det er, som

avtegner sit relief paa ethmoidalavsnittets mediale flate.

Sammenlignes mine resultater med det av Killian opstillede schema, vil

det sees, at de ikke helt lar sig underordne under dette, som altsaa ikke

er uttømmende. Killian angir f. eks. under forutsætning av, at concha

supr. er tilstede, at concha sup. opbygges av den 3dje hovedmushng.

Schema II og III viser os, at concha sup. resp. concha et h m. med.

paa fem næsehalv deler er dannet av den sdje hovedmusling,

paa fire præparater av den 4de, paa et præp. av den 5te hoved-

musling og paa et av den 4de og 5te hovedmusling. Hvor

varierende forholdet er, fremgaar tilstrækkelig av præp. III og IV, høire

og venstre næsehalvdel av samme barn. Paa det ene præparat dannes

concha sup. av den sdje og paa det andet av den 4de hovedmusling.

Paa de præparater, hvor meat. sup. og supr. fortil forenes til en fure,

dannes det småle ribbeformede fremspring, som svarer til concha sup.

eller den midtre ethmoidalmusling, som regel av den ßdje hoved-

musling (præp. III, s. 73 og præp. X, s. 173). Heller ikke dette for-

hold er imidlertid konstant. Paa præp. XI (s. 187) opbygges concha sup.

ikke av den 3dje, men av den 4de hovedmusling. Zuckerkandl's

opfatning av, at den midtre ethmoidalmusling kan tjene som holdepunkt

under inddelingen av ethmoidalavsnittets lamelledannelser, holder derfor

neppe stik. Naar derimot samme forf i sin »Anatomie der Nasenhöhle«

hævder, at kun den nedre ethmoidalmusling eller concha med. med sikker-

het kan utpekes, mens der for alle de øvrige muslingers ved-

kommende mangler typiske kjendemerker, er han i fuld over-

ensstemmelse med resultatet av disse undersøkeiser.

Som allerede omtalt under den historiske indledning fremhæver

Killian, at præparatets conchadann eiser svarer til

hovedmuslingens crur. desc.ia.

Grænsen mellem den 2den hovedmuslings crus ase. og desc. mar-

keres av Killian ved en linje, som trækkes fra den forreste nedre

kant av concha med. (Muschelknie) bakover og opover til det sted, hvor

recess, ase. skilles fra recess, inf av »eine kleine von der Seitenlamelle

entspringende Leiste«. Stedet svarer sandsynligvis til overgangen mellem

den 2den hovedfures ram. ase. og desc. og den lille »Leiste« til furens

] a m e 1 1 e I. Gaar man ut fra denne forutsætning, maa den del av lam.

basil. II, som i steil, skraa stilling fra ram. ase. II strækker sig opover

mot lam. cribr., betragtes som hovedmuslingens crus ase, mens den del

av basallamellen, som ligger bakenfor ram. ase. Il, maa regnes til hoved-

muslingens crus desc, en opfatning, som er fuldt overensstemmende med
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resultatet av disse undersøkeiser. Som for omtalt viser det sig nemlig

paa alle præparater, at den 2den hovedmuslings lam. recur\-. paa over-

gangen mellem ram. ase. og desc. skilles fra sin basaliamelle og fortsætter

videre bakover som hovedmuslingens crus desc.

Det samme hensyn, som er bestemmende for opfatningen av crus

desc, maa imidlertid ogsaa gjeres gjældende for dens lam. recurv. saa-

ledes, at kun den del av hovedmuslingens lam. recurv., som ligger bak en for

ram. ase. II. henregnes til crus desc. II. Folgen herav vil imidlertid

være, at den av Killian angivne grænselinje ikke kan anvendes til at

markere grænsen mellem den 2den hovedmuslings crus ase. og desc.

i s i n h e 1 h e t. Skal denne fremgangsmaate anvendes, blir resultatet

derav, at næsten hele præparatets concha med. maa opfattes som den

2den hovedmuslings crus desc. I virkeligheten er forholdet det. at den

forreste halvdel av concha med. svarer til hoved-

muslingens crus ase, mens kun den bakerste halvdel

svarer til dens crus desc.

De høiere liggende hovedmuslingers entr. asc.ia sees paa

snittene som parallelt løpende, delvis sammensmeltede benlameller. Disse

danner den mediale begrænsning for næsevæggens bakre ethmoidalceller

og strækker sig helt op til lam. cribr. Under sit forlop bakover lægger

basallamellerne sig ind til orbitavæggen og smelter sammen med den.

Muslingens nederste utløpere, deres lam. recurv.ae forenes som regel med

en av lamelledannelserne i 2den hovedfure, hvorefter de atter trænger sig

frem fra orbitas benvæg som hovedmuslingenes c rur. de scia. Overgangen

mellem crus ase. og desc. er ikke som for den 2den hovedmuslings ved-

kommende jevnt skraa, men brat, stellt fori op en de.

Ser man nu efter paa frontalsnittene, hvor stor del det er av concha

sup., som opbygges av vedkommende hovedmuslings crus desc, viser det

sig, at der av denne conchas bakerste parti er ca. 5 mm., som svarer til

hovedmuslingens crus desc. Da gjennemsnitslængden av concha sup. er

ca .13 mm., vil det herav fremgaa, at den overveiende del av præ-

paratets concha sup. ikke dannes av vedkommende hoved-

muslings crus desc, men av dens crus ase. Kun paa de næsehalv-

deler, hvor meat. sup. og supr. fortil forenes i en fure, opbygges

benskelettet i concha sup. væsentlig av hovedmuslingens crus desc.

Med hensyn til concha supr. viser frontalsnittene, at crus desc. paa

fem præparater i det hele tat ikke med sikkerhet lar sig paavise. Paa de

øvrige næsehalvdeler danner crus desc benskelettet kun for den bakerste

del av concha sup. i en utstrækning av 3—4 mm. De anatomiske

dannelser, som paa præparatets ethmoidale flate præsenterer
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sig som conchae, opbygges derfor i sin største utstrækning

ikke av ho vedmuslingenes crur. desc.ia, men av deres crur.

asc.ia.

For furernes vedkommende stiller forholdet sig anderledes, da den

bakre begrænsning av en fures ram. resp. recess, ase. dannes av den

ovenfor liggende hovedmuslings 677/5 ase. Som følge herav vil den

største del av præparatenes næseganger svare til hovedfurernes

nedre grener, til deres ram.desc.es.

RESUME.

Paa de aller fleste av de undersøkte næsehalvdeler kan paavises fem

hovedfurer og seks hovedmuslinger (d. v. s. fem hovedmuslinger og

proc. uncinat.).

Av præparatenes næsefurer, som i sin største utstrækning dannes av

hovedfurernes ram. desc.es, svarer i alle tilfælde meat. med. til iste hoved-

fure. Meat. sup. omfatter paa samtlige præparater 2den hovedfure. Hvilke

ethmoidalfurer det forøvrig er, som deltar i dannelsen av meat. sup. og

supr., kan ikke avgjøres uten specielle undersøkeiser.

Fra hoved furerne utgaar alle de cellulære hulrum, som pneumaticerer

den laterale næsevæg. Den i ste hovedfure pneumaticerer næsevæggens

forreste halvdel og danner frontalcellerne med frontalhulen, de midtre

ethm. celler, samt infundibulum med infundibularcellerne og sin. max. Av

de hulrum, som utgaar fra denne fure, utvikles sin. front, i de fleste til-

fælde fra dens ram. ase, men den kan ogsaa trænge sig frem fra furens

ram. des c, saavel fra denne grens recess, sup. som fra dens recess, inf.

Fra den iste hovedfures recess, sup. dannes foruten bullacellen av og til

ogsaa en cell, sup., som kan pneumaticere den største del av bulla ethm.

Fra 2den, sdje, 4de og 5te hovedfure pneumaticeres den

bakerste halvdel av næsevæggen, idet der fra disse furer utgaar en

del hulrum, som svarer til de »bakre« og »bakerste« ethmoidalceller. De

fleste av disse utvikles fra 2den hovedfure, som ofte er rikt forgrenet med

celleutløpere saavel fra dens ram. ase. som fra dens ram. desc. Ogsaa

fra de tre øverste furer, fra deres ram. asc.es, trænger der sig imidlertid

paa en række præparater frem store og vel utviklede kaviteter.

Av præparatenes conchae, som væsentlig er dannet av hoved-

muslingenes crur. asc.ia, svarer paa alle de undersøkte næsehalvdeler concha

med. til 2den hovedmusling. Hvilke hovedmuslinger det forøvrig er, som

avtegner sit relief paa ethmoidalavsnittets mediale flate, kan ikke avgjøres

uten specielle undersøkeiser. Foruten de seks hovedmuslinger kan i den
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laterale næsevæg paavises en række mindre benprocesser, som ut-

springer fra lam. cribr. og fra orbitavæggen, og som alle viser mere eller

mindre uttalt muslingebygning. Disse benlameller opbygger de intercellulære

septa for furernes celleutløpere, idet de dels forenes med hverandre ind-

byrdes og dels smelter sammen med de store lamelledannelser for at delta

i opb3-gningen av hovedmuslingenes crur. desc.ia. Benprocessene optrær

i størst antal i iste hovedfure, hvor de bl. a. opbygger bulla ethm., men

sees desuten konstant i 2den og av og til ogsaa i 3dje hovedfure.
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SCHLUSSUBERSICHT UND ZUSAMMENFASSUNG.

A. Das angewandte Verfahren.

Nur wenige Verfasser haben sich eingehender mit der Entwicklung

des Ethmoidalabschnittes während des späteren Teils des intrauterinen

und des ersten Abschnittes des extrauterinen Lebens beschäftigt — also

der Entwicklungsstufe, wo die meisten Zellen in der ethmoidalen Nasen-

wand angelegt werden und das interzellulare Lamellensystem sich bildet.

Unsere gegenwärtige Auffassung dieser Verhältnisse beruht in erster

Linie auf Killians Arbeit, der wesentlich makroskopische ^ Untersuchungen

zu Grunde liegen. Diese stammen zudem ausschliefslich aus der Embryonal-

periode, also einem Entwicklungsstadium, wo der Verknöcherungsvorgang

bei mehreren Muschelbildungen noch wenig vorgeschritten ist. Dies ist

z. B. sowohl mit der 5. und 6. Hauptmuschel wie auch mit den Neben-

muscheln der Fall. Killian äußert in dieser Verbindung; »Die Neben-

muscheln im Bereiche des absteigenden Astes der ersten Hauptfurche

habe ich im knorpeligen Zustande meist in plumper und nur wenig muschel-

ähnlicher Form gesehen«, und ferner » in den Fällen, in welchen

die fraglichen drei Nebenmuscheln zu einer einheitlichen Knorpelmasse

verschmolzen waren, können doch Verknöcherungsvorgänge die ursprüng-

liche Dreiteilung wieder erkennen lassen«. Beide Aeufaerungen deuten

darauf hin, daß systematische Untersuchungen aus einer späteren Ent-

wicklungsperiode, wenn die Verknöcherung weiter vorgeschritten ist, von

Interesse sein dürften.

Derartige Untersuchungen sollten wohl auch deshalb berechtigt er-

scheinen, weil Killians im übrigen so gründliche Arbeit doch nicht in

jeder Hinsicht als erschöpfend bezeichnet werden kann. Nicht zum mindesten

gilt dies von den Nebenmuscheln und ihrem Verhältnis zu den Hauptmuscheln.

Dafs in Bezug auf die Nebenmuscheln noch Unklarheit herrscht, geht aus

Paullis Bemerkung (1899) hervor: »Bei den Feten, die ich in Schnittserien

untersucht habe, konnte ich überhaupt nicht den KiLLiAN'schen conchae

intermediae Entsprechendes finden, und nachdem ich meine Präparate mit

Killian's Abbildungen verglichen habe, erscheint mir die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen zu sein, dafs hier eine Verwechslung mit der begin-

nenden Entwickluns: von cellulae ethmoidales vorliegt.«

1 „Makroskopisch" ist hier im Gegensatz zu Schnittuntersuchungen gebraucht.
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Der Zweck dieser Arbeit ist, erstens festzustellen, welche

gesetzmäßigen \'erhältnisse sich nach der Geburt
während des Aufbaus des Ethmoidalabschnittesder
lateralen Nasenwand mit dessen L a m e 1 1 e n s } s t e m
geltend machen, und zweitens Klarheit zu schaffen

über die Grö fse und das gegenzeitige \* erhält nis der

einzelnen Hohlräume.
Das Material, das dieser Arbeit zu Grunde liegt, besteht aus 40 Nasen-

hälften, von denen 16 in Serien geschnitten und als Wachsmodelle rekon-

struiert sind, 13 in Serien geschnitten, aber nicht rekonstruiert und 11

nur dekalziniert zum Zwecke makroskopischer Untersuchung. \'on den

beschriebenen 13 Xasenhälften stammen 8 von Mädchen im Alter von

7— 24 Monaten, und 3 von Knaben im Alter von 3 ^ o— 24 Monaten.

Zwei Präparate stellen die rechte und linke Nasenhälfte bei einem aus-

getragenen Kinde dar. \'on den übrigen 26 Nasenhälften stammen 24 aus

den beiden ersten Lebensjahren und nur 2 aus dem dritten her.

Die Präparate sind nach folgendem \'erfahren behandelt worden:

Die frisch ausdissezierten Nasenhälften sind in 4 ° Formollösung

(3— 6 Tage) fixiert worden, worauf sie

1 1 in 70 0/0 Alkohol zur Feindissezierung und zum Photographieren gelegt

wurden. Nachdem das Präparat in Wasser ausgepült war, wurde es

2) dekalziniert in 5— 10*^0 Salpetersäurelösung (4 Wochen— 2 Monate),

hierauf

3) mehrere Tage lang ausgewaschen mit darauftblgender Neutralisation

in gesättigter NaSo4-Lösung,

4) in Alkohol von steigender Konzentration bis absolutem Alkohol- Aether

(3— 6 Wochen) deshydriert und

5) in sehr dünne Zelloidinlösung gebracht, in der sie 3— 4 Tage hegen

blieben. Nach und nach wurde mehr Zelloidin hinzugefügt, bis die

Flüssigkeit dick wie Sirup geworden, und darauf während eines Zeit-

raums von 4—8 Wochen zu fester Konsistenz verdampft war. Der

fertige Zelloidinblock wurde dann auf der Asbestplatte immer in der-

selben Stellung fixiert, so dafs die Schnittführung bei allen Nasenhälften

vom hintersten Teil (der Sphenoidalregion) des Präparates begann.

61 Die im Zelloidin eingebetteten Nasenhälften wurden auf Jung's Tauch-

mikrotom in Serien von 0,1 mm. dicken Schnitten zerlegt. Die

Schnitte wurden immer in der Frontalebene angelegt.

7) Anfangs wurde die Färbung des ganzen Präparates mit alkoho-

lischer Karminlösung versucht. Die zwei Nasenhälften (Præp. VIII
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und XIII), die nach diesem Verfahren behandelt wurden, färbten

sich dabei gut mit scharf hervortretenden Knochenlaniellen. Diese

Färbung mit Karminlösung mißlang indessen vollständig bei den

übrigen Nasenhälften, so dafe jedes einzelne Präparat nach folgendem

Verfahren, das sich schließlich alz zweckdienlich bewährte, umgefärbt

werden mußte:

a) Die frisch geschnittenen Serienschnitte wurden in 2-5 o/o alkoholische

Salzsäurelösung zum Entfärben (etwa 3 Tage lang) gelegt. Nach

dem Entfärben wurden die Schnittpräparate in

b) 70 Alkohol zum Ausspülen angebracht und

c) in wässeriger NaSo^-Lösung bis zu neutraler Reaktion (24 Stunden

oder länger) ausgewaschen, worauf

d) die Schnitte in wässerigem Indigokarmin gefärbt wurden. Die Kon-

zentration der Lösung mußte für jedes einzelne Präparat besonders

abgepaßt werden, von i— 20—30 bis zu i— 70— 80. Das \'er-

weilen in der Färbeflüssigkeit schwankte zwischen etwa 6 und 24

Stunden. Nachher wurden die Schnittpräparate in

e) Alkohol von steigender Konzentration bis zu absolutem Alkohol

und Benzinalkohol gelegt, um schließlich

f) in Toluol abgeklärt und in Xyloldamar eingebettet zu werden.

8) Die Rekonstruktion der Schnitte in Wachs ging in der gewöhnlichen

Weise vor sich. Die Schnitte wurden in fünffacher Vergrößerung

abgezeichnet, und die Wachsplatten in einer Dicke von 5X0,1 mm.

= 0,5 mm. gewalzt. Aus den Photographien wird hervorgehen, daß

die Größe des Wachsmodells der fünft'achen Größe der Präparate

entspricht.

Das hier skizzierte \'erfahren hat eine Untersuchung der Knochen-

lamellen in ihrer ganzen Länge ermöglicht. Durch Dissektion der Wachs-

modelle habe ich versucht, ein einigermaßen naturgetreues Bild von den

plastischen Verhältnissen der Zellen zu geben.

Das Verfahren hat aber seine schwachen Seiten sowohl in Bezug auf

die Zelloidineinlagerung wie auch auf die Schnittführung. Die Zelloidinein-

bettung wird dadurch erschwert, daß das Zelloidin selbst in den dünnsten

Lösungen nicht die großen Hohlräume ausfüllt, sondern nur als ein

schmaler Rahmen der Zellwand entlang liegen bleibt, ohne immer eine

genügende Stütze für die dünnen Knochenlamellen und deren Schleim-

häute zu bilden. Die Schnittführung wird bei den großen Nasenhälften

auch dadurch erschwert, daß die Teile des Präparates, die reichlich mit

Bindegewebe versehen sind, den größten Widerstand gegen das Messer
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leisten, das deshalb leicht abspringt. Diese Schwierigkeiten, die sich nicht

völlig überwinden liefsen, haben bewirkt, daß die Schnitte nicht immer

so gleichmässig ausgefallen sind, wie es wünchenswert gewesen wäre.

Bei einzelnen Schnittpräparaten ist leider auch die Schleimhaut von ihrer

Unterlage losgerissen worden.

Während der Zelloidineinbettung schrumpfen die Präparate mehr oder

weniger ein. Diese Einschrumpfung scheint übrigens in den meisten Fällen

unbedeutend zu sein. Bei einzelnen Nasenhälften aus dem i. Lebensjahr

betrug sie zufolge Messung etwa i mm. in beiden Ebenen.

Aus dem hier angeführten wird hervorgehen, dafe die Angaben über

die Grötäe der Zellen nur verhältnismäßigen Wert haben, und dafs die

Mafse, die angegeben werden, nicht als absolute Gröfaen aufzufassen sind.

Diesem Verhältnis ist indessen keine gröfaere Bedeutung beigemessen

worden. Erstens sind es die gegenseitigen \'erhältnisse zwischen

den Furchen und ihren zellulären Ausläufern, die hier in erster Linie

Interesse haben, und aufaerdem wird die Ungenauigkeit, die bei der

Gröfsenangabe der Zellen mit in Betracht zu ziehen ist, kaum sehr

beträchtlich sein.

Die Präparate sind in natürlicher Gröfae photographiert, die Wachs-

modelle in halber Gröfse und die Frontalschnitte 2 ^ o mal vergrößert.

Dies geschah in der Absicht, gleichartige Größenverhältnisse bei den Photo-

graphien der Wachsmodelle und der Frontalschnitte zu erzielen.

Retouchierung ist in bedeutender Ausdehnung bei allen Photographien

der Wachsmodelle angewendet worden, wo die plastischen Verhältnisse

sonst nicht deutlich genug hervorgetreten wären. Bei den Frontalschnitten

stellt sich dieses Verhältnis etwas anders. In der Regel sind hier die

Photographien hinreichend klar gewesen. Bei einigen hat es sich aber

doch als nötig herausgestellt, die Umrisse der Knochenlamellen mit einem

feinen Tuschpinsel nachzuziehen, da es trotz wiederholter Versuche nicht

möglich war, diese auf den Photographien so scharf hervortretend zu erhalten

wie auf den gefärbten Schnitten.

In der Beschreibung der einzelnen Nasenhälfte habe ich erst eine

Uebersicht über die Abmessungen des Präparates gegeben, seinen Längen -

und Höhendurchmesser, sowie das Größenverhältnis zwischen dem Pars

max. und ethm. In dieser \'erbindung muß hinzugefügt werden, daß unter

der Länge der Nasenwand der horizontale Abstand von dem Punkte zu

verstehen ist, wo der vorderste Rand der Concha med. sich mit dem Proc.

front, vereinigt, also von der Crista ethm. bis zum vordersten Rand des

Corp. sphenoid. Die Höhe der Nasenwand ist von der Mitte des Nasen-

bodens bis zur Lam. cribr. gemessen, und die Höhe des Maxillarabschnittes
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vom Nasenboden bis an die oberste Kante des Proc, ethm. der

Concha inf.

Der Pars ethm. der Nasenwand ist in zwei Abschnitten beschrieben.

Im I. Abschnitt wird eigentUch nur eine Erläuterung der Photographien

gegeben: von dem Präparat in natürlicher Gröfae, von dem Wachsmodell,

von dem Wachsmodell mit den geöffneten Nasennebenlöchern, sowie von den

verschiedenen Frontalschnitten. Bei der Beschreibung der Wachs modelle

sind so viel wie möglich die allgemein gebräuchlichen, »alten« Ausdrücke

benutzt worden, wie Meat, med., sup. und supr., sowie Concha med.,

sup. und supr. Wo diese Bezeichnungen nicht hinreichten (Präp. I und II),

sind ZucKERKANDLs Benennungen Fiss. ethm. inf., med., sup. und supr.

gebraucht. Um einen Vergleich mit den Frontalschnitten zu erleichtern,

habe ich aufserdem überall die von Killian benutzten Ausdrücke hinzuge-

fügt. Die Furchen und Knochenlamellen der Frontalschnitte sind

in erster Linie mit den von Killian eingeführten Benennungen bezeichnet

unter Hinzufügung der alten Ausdrücke und bei den zwei ersten Präparaten

auch der von Zuckerkandl gebrauchten Bezeichnungen.

Der 2. Abschnitt der Beschreibung ist eine übersieht der ana-

tomischen Verhältnisse, die im i Abschnitt nicht hinreichend erläutert

sind. Aufserdem ist hier die Gröfae der Zellen angegeben.

Eine j>Zellänge« ist, immer im Sagittalplanum und ihre »Breite« stets

im Frontalplanum gemessen.

Der Höhen- und Breitendurchmesser der Oberkieferhöhle ist durch den

vordersten Teil des Ost. max. gelegt.

Namenabkürzungen sind in dieser Arbeit in beträchlicher Ausdehnung

angewendet worden. Im grofsen ganzen werden die gewöhnlich benutzten

Abkürzungen aus dem Text hervorgehen. Hervorgehoben mufà indessen

werden, dafs römische Zahlen in Verbindung mit Ram. (Ramus), Recess.

(Recessus), Cell. (Cellula), Crus sowie Lam. basil, und recur v. (Lamina

basilaris und recurvata) immer die betreffende Haupt fure he bzw. Haupt-

muschel bezeichnen. Die Cell. asc. I ist demnach = die Cellula ascendens

der I. Hauptfurche, die Lam. basil. II = die Lamina basilaris der 2. Haupt-

muschel, das Crus asc. III = das Crus ascendens der 3. Hauptmuschel

U.S.W. »Lamellenförmig« ist in derselben Bedeutung benutzt wie »muschel-

förmig«.

Sowohl bei der Besprechung der Präparate wie in der Schlufsübersicht

sind die Bezeichnungen Crus asc. und desc. (Crus ascendens und descen-

dens) häufig benutzt. Das Crus asc. bezeichnet den vordersten Teil einer

Hauptmuschel, den Teil des Knochens, der mit der Orbitalwand parallel

oder in steiler-schräger Richtung sich gegen das Dach der Nasenhöhle
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aufwärts schiebt und sich aut' der Lam. cribr. oder auf dem obersten Teil

der Orbitalwand inseriert. Das Crus desc. ist als Bezeichnung für den dorsal

liegenden Teil des Muschelknochens benutzt, der in gröfeerer oder geringerer

Ausdehnung von der Knochenwand der Orbita in der Regel in horizon-

taler Stellung hervorragt. Für die Concha med. der 2. Hauptmuschel

werden die Frontalschnitte von der i. Hauptfurche das Crus ase. der

Muschel zeigen, und die Schnitte von der 2. Hauptfurche deren Crus desc.

(vgl. übrigens die Schlussübersicht S. 300). Sowohl das Crus ase. wie das

Crus desc. haben ihre Lam. basil, und recurv. Die Richtung, in der die

Basallamelien gegen die Lam. cribr. oder die Orbitalwand verlaufen, ist

für die Frage, ob es sich um das Crus ase. oder desc. handelt, ent-

scheidend. Ist erst die Lam. basil, der Hauptmuschel auf einem Frontal-

schnitt deutlich ausgeprägt, so wird damit die Sache in der allermeisten

Fällen klar sein.

Die eingerollten Lamellen, die Lam.ae recurv.ae geben dem Ethmoidal-

abschnitt sein eigentümliches Relief und entsprechen den Conchae des

Präparates. Bei einer Reihe von Frontalschnitten läfst sich die Lam. basil,

der Hauptmuschel leicht von deren Lam. recurv. unterscheiden. Nicht

selten ist jedoch der Uebergang zwischen der Lam. basil, und recurv. ohne

scharfe Grenze. Infolgedessen sind die Benennungen Crus ase. und desc.

hin und wieder benutzt, ohne zwischen ihren basalen und eingerollten

Lamellen zu sondern. Es wird demnach aus dem Zusammenhang hervor-

gehen, dafe z. B. die Bezeichnung Crus ase. ab und zu in der Bedeutung

als der Basallamelle des Crus ase. angewendet sein kann.

Aus Rücksicht auf ein \'ergleichen mit den Wachsmodellen sind die

großen Lamellenbildungen der Frontalschnitte als Hauptmuscheln bezeichnet.

Bei Beschreibung der Schnitte sind dagegen die Ausdrücke Crus ase.

und desc. oft benutzt, um besonders deutlich zu machen, welcher Teil

der Hauptmuschel auf dem Schnitte zu sehen ist.

B. Gesamtübersicht über die Furchen und Lamellenbildungen

des Ethmoidalabschnittes.

Der ethmoidale Abschnitt

der lateralen Nasenwand ist bei allen untersuchten Präparaten bedeutend

größer als der maxillare Teil. Das Höhenverhältnis zwischen den beiden

Abschnitten ist im i. Lebensjahr durchschnittlich wie i : 2.1 und im 2.

Lebensjahr wie i : 1.8. Bei einem einzigen Præparat von einem 14 Monate

alten Mädchen, wo die Oberkieferhöhle ungewöhnlich wenig entwickelt ist,

beträgt das \'erhältnis zwischen den beiden Abschnitten i : 2.4.
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I. Hauptfurche, Meatus médius.

Der untere Teil dieser Nasenfurche mifet vom unteren Rand der

Concha med. bis zur Oberfläche der Concha inf. an den meisten Präparaten

2— 3 mm. im i. und 3—4 mm. im 2. Lebensjahr. Die Spalte zwischen

der Concha med. und der Laterahvand ist im i. Lebensjahr verhältnis-

mässig eng, ^'o— I mm. Ein einziges Präparat hat eine Weite von

2 — 3 mm. Im 2. Lebensjahr hat der Teil des Meat, med., der vor

dem Ost. max. liegt, eine durchschnittliche Breite von i— i Vj mm., und

der Abschnitt der i. Hauptfurche, der hinter dem Ostium liegt, eine Breite

von 2—3 mm , in einem einzehien Falle von 3—4 mm.

Der Abschnitt der i. Hauptfurche, der sich von der Crista ethm. aus

rückwärts gegen den Hiatus und die Bulla ethm. erstreckt, schiebt sich in

einer Länge von 2—6 mm. als

der Ramus ascendens

(der Furche) aufwärts gegen die Lam. cribr. vor und bildet eine oder mehrere

(bis zu 10) zellulare Erweiterungen. Zwei Präparate (Präp. I, S. 39

und Präp. VII, S. 121) zeigen nur eine Cell. asc. Der Ram. ase. teilt

sich bei vier Nasenhälften in zwei Zellausläufer, die scharf voneinander

abgegrenzt sind (Präp. IX, S. 160). Bei sechs Präparaten gehen vom

Recess, asc. mehrere Zellen aus. In diesen Fällen bildet sich in der

Regel eine gröfsere Cell. asc. ant. in der direkten Fortsetzung des Recessus

sowie eine Cell. asc. post, die sich von dem hintersten Teil des Recessus

aus hervordrängt. Die vorderste große Höhle verzweigt sich w^ieder in

mehrere Ausläufer (Präp. V, S. 91 und VI, S. 106).

Die Cell. asc. post, kann sich ab und zu so weit nach hinten erstrecken,

daf3 ihr Ostium in demselben Frontalplan wie das Ost. max. liegen

bleibt. Betrachtet man z. B. das Präp. XII (S. 206), wo die Öffnung

der Zelle hinter dem Maxillarostium liegt, so sieht man die Höhle so weit

nach hinten gedrungen, dafe es schwer sein würde, sie als eine Cell. asc.

aufzufassen. Indessen geht aus den Frontalschnitten hervor, daß diese

Hohlräume von dem Ram. asc. ausgehen. Dieses Verhältnis ist insofern

von Interesse, als auch bei dem erwachsenen Individuum Hohlräume vor-

kommen, die sich weit nach hinten zwischen die Bulla ethm. und die Lam.

cribr, oder zwischen der Bulla ethm. und der Concha med. erstrecken. Inwie-

weit sich diese Zellen vom Ram. asc. herschreiben, und also als vorderste

Ethmoidalzellen aufzufassen sind, oder ob sie vom Recess, sup. herstammen

und demnach als mitdere Ethmoidalzellen aufgefasst werden müssen, —
das zu entscheiden, kann oft unmöglich sein. Bei den Präparaten, die

hier untersucht worden sind, zeigt es sich, dafs die Hohlräume, die ihrer
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Lage nach zu urteilen, eigentlich wohl den erwähnten Zellen beim er-

wachsenen Individuum entsprechen sollten, immer vom Ram. ase. her-

stammen.

Die Größe der Zellen beträgt im i. Lebensjahr der Länge nach iV'.,—

6

mm., durchschnittlich 4 nmi., in der Höhe 2— 8 mm., durchschnittlich etwa

4 mm. und in der Breite von i ^ o—4 mm., durchschnittlich etwa 2 mm.

hn 2. Lebensjahr sind die Zellen 2—9 mm. lang, durchschnitdich etwa 5 mm.,

4— 10 mm. hoch, durchschnittlich etwa 6 mm., und 1— 5 mm. breit, durch-

schnittlich etwa 3 mm. Verglichen mit den GröfeenVerhältnissen, die Ônodi

für die »vordersten« Ethmoidalzellen angegeben hat, sind die hier angeführten

Zahlen für das i. Lebensjahr verhältnismälaig klein, während sie für das

2. Lebensjahr mit dem Ergebnis von Oxodi, gut überein stimmen.

Bei den meisten Nasenhälften hat ein größerer Hohlraum des Recessus

sich bereits im i. Lebensjahr aufwärts gegen die Spongiosa des Stirnbeins

vorgedrängt, um die im Entstehen begriffene Stirnhöhle zu markieren.

Bereits in der Einleitung ist erwähnt worden, daß die Stirnhöhle nach

KiLLiAX sich auf zwei Weisen entwickeln kann, entweder nach dem »di-

rekten« oder nach dem »indirekten« Modus.

Bei drei der Präparate, die hier untersucht worden sind, wird die

Zelle, die gegen das Stirnbein im Vorrücken begriften zu sein scheint,

von dem Recess, ase. I gebildet (Präp. VII, S. 121, Präp. X, S. 174 und

XII, S. 205). Das \'orwärtsdringen der Stirnhöhle sollte also nach dem

»direkten« Modus vor sich gegangen sein. In diesen drei Fällen mündet

der Hohlraum vor dem Hiatus aus.

Bei sechs Nasenhälften (Präp. II, S. 58, Präp. Ill, S. 74, Präp. V, S. 91,

präp. IX, S. 160, Präp. XI, S. 188, Präp. XIII, S. 221) ist die Zellteilung

weit vorgeschritten. Die Stirnhöhle würde wahrscheinlich bei ihnen von

einer der Frontalzellen aus vorgedrungen sein und sich also nach dem »indi-

rekten« Modus entwickelt haben. Bei diesen Präparaten liegen die Ostien

der Zellen entweder oberhalb des obersten Teiles des Hiatus oder vor

demselben. In einem Falle (Präp. III, S. 74) stehen die beiden größten

Frontalzellen in \'erbindung mit der Infundibularspalte durch eine flache

Furche, die sich abwärts von den Zellen aus gegen den obersten Teil

des Hiatus hin erstreckt.

Untersucht man nun zum \'ergleich einige Präparate von Erwachsenen,

so wird man auch hier Nasenhälften mit stark entwickelten Frontalzellen

finden, wo die Ostien sich direkt in den Meat. med. öff"nen. Indessen sieht

man nicht selten, daß die Zellostien mit dem obersten Teil der Infundibular-

spalte in Verbindung stehen durch eine ähnliche oiTene Rinne, wie die

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. i. 18
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eben erwähnte bei dem Präp. III. Diese rinnenförmige X'ertiefung ist jedoch

in der Regel nur ganz oberflächlich und steht auch in keiner \'erbindung

mit den tiefer liegenden Teilen der Infundibularspalte. Das Infundibulum

setzt sich nach oben und lateral vom Hiatus fort und endet im allgemeinen

in eine zellulare Erweiterung.

Gewöhnlich werden sich die topographischen \'erhä!tnisse im vordersten

Teil des Meat. med. leicht in der von Killian angegebenen Weise

erklären lassen. Ab und zu finden wir indessen Nasenhälften, wo das

Vordringen der Stirnhöhle sich weder nach dem direkten, noch dem

indirekten Modus erklären läat. Diese Fälle sollen in \'erbindung mit dem

Recess, sup. und der Infundibularspalte näher besprochen werden.

Der Ram. ase. I mit seinen \'erzweigungen wird medial von dem Crus

ase. II und lateral von der Knochenwand der Orbita und von der Concha

intermed. pr. sup. begrenzt. Die Grenze zwischen den Frontalzellen ist

nicht immer scharf markiert. Die kleinen interzellularen Septen, die sie

voneinander trennen, sieht man an den meisten Nasenhälften nur als dünne

Knochenleisten ohne Muschelbau. Eine Knochenlamelle mufs jedoch in

diesem Zusammenhang erwähnt werden, und zwar die Concha intermed. pr.

sup. Der oberste Teil dieses Knochenfortsatzes, der sich bis ganz hinauf

zur Lam. cribr. erstreckt, bildet das am stärksten hervortretende aller inter-

zellularen Frontalsepten. Ist nur eine Cell. asc. vorhanden, so markiert

diese Lamelle die Begrenzung der Zelle nach hinten, indem sie sich das

Crus asc. II anlegt und die Frontalzelle von dem Infundibulum trennt

(Präp. VII, S. i2i). Sind zwei Cell.ae asc.es vorhanden, so baut die

Knochenlamelle die Grenze entweder in Verbindung mit dem Crus asc. II

(Präp. XI, S. i88), oder mit einer der frontalen Lamellenbildungen

zusammen (Präp. X, S. 174). Sind mehrere Cell.ae asc.es vorhanden, so

trennt die Concha intermed. pr. sup. die hinterste Zelle von dem vordersten

großen Hohlraum, indem sie sich das Crus asc. II anlegt und sich mit dem-

selben vereinigt (Präp. V, S. 91 und Präp. VI, S. 106). Wie schon erwähnt,

sind die übrigen interzellularen Frontalsepten wenig hervortretend. Nur in

zwei Fällen zeigen diese Knochenfortsätze Lamellenform, wenn dieselbe auch

nicht besonders ausgeprägt ist. An diesen beiden Nasenhälften (Präp. III, S. 76

und Präp. X, S. 176) springt die kleine frontale Nebenmuschel aus dem

obersten Teil des Crus asc. II hervor und vereinigt sich mit der Concha

intermed. pr. sup.

Die frontalen Lamellenbildungen haben spezielles Interesse auch da-

durch, dafa Killian bei seiner Besprechung dieser Knochenbildungen den

Gedanken verwirft, sie könnten möglicherweise die Crur. asc. ia der infun-

dibularen Neben musc h ein darstellen. Killi.\n sagt in dieser \'er-
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bindung: \Meine bisherigen Studien haben mir darüber keinen be-

stimmten Aufschluss gebracht.« Aus dem hier angeführten wird hervor-

gehen, dafs der oberste Teil der Concha intermed. pr. sup., der dem

Crus ase. der Lamelle entspricht, bei allen untersuchten Nasenhällten eins der

frontalen Interzellularsepten bildet. Wie wir später sehen werden,

setzen sich dagegen die übrigen infundibularen Lamellenbildungen nicht

als interzellulare Septen zwischen den Frontalzellen fort, sondern als

die knöcherne Grenze zwischen den vordersten Infundibular-

z eilen.

Der Ramus descendens

bildet den größten Teil des Meat. med. des Präparates und verzweigt sich

bei allen Nasenhälften T-förmig in zwei Rezesse, den Recess, sup. und inf.

Der Recess, sup. schiebt sich zwischen die Concha intermed. pr. med.

oder inf. und das Crus ase. II nach oben vor und liegt im allgemeinen

weit hinten im Meat, med., nicht selten hinter dem Ost. max. (Präp. III, S. 75

und Präp. Y, S. 92). Die Öffnung des Recessus tritt in den meisten

Präparaten als eine kurze Spalte von ein paar Millimeter Länge und ^ o— i

mm. Breite auf. In einem Einzelfall hat die Länge des Ostium 4 mm.

Der Recess, sup. pneumatisiert die Bulla ethm. und endigt in einem oder in

mehreren (bis zu 3) Ausläufern, von denen jedoch nur einer oder zwei sich

in Zellen erweitern. Auf den allermeisten Präparaten bildet sich nur ein

Hohlraum, der die Bu Ilazelle des Präparates darstellt. Der Hohlraum ist

bei einzelnen Nasenhälften T-förmig verzweigt, in anderen fächerförmig

mit Ausläufern sowohl nach vorn wie nach hinten versehen. In der Regel

aber bildet die Höhle einen größeren, zusammenhängenden Hohlraum, von

dem dann kleinere \'erzweigungen ausgehen. Die Bullazelle kann beträcht-

liche Entwicklung aufweisen. Bei einem i Jahr alten Mädchen hatte sie z. B.

eine Länge von 7 mm., eine Höhe von 10 mm. und eine Breite von 5 mm
(Präp. MI, S. 125). Bei den meisten Nasenhälften ist sie indessen bedeutend

kleiner (4 X 5 X 2). Die Zelle wird lateral von der Orbitalwand begrenzt.

Ihre mediale Begrenzung bilden nach vorn die Concha intermed. pr. sup.

und med. (Präp. \'III, S. 146) und weiter nach hinten die Concha intermed.

pr. med. oder die Concha intermed. pr.inf. (Präp. M, S. iio).

Aufaer der Bullazelle sieht man bei drei Präparaten noch eine zweite

Höhle, die vom Recess, sup. ausgeht und zwar von seinem vordersten

Teil. Bei einer dieser Nasenhälften (Präp. IX, S. 161 und 162) pneumatisiert

die zellulare Erweiterung den ganzen vordersten und obersten Teil der

Bulla ethm , medial begrenzt von der Concha intermed. pr. int. und dem

Crus ase. II, lateral von der Orbitalwand. Die Zelle bildet einen 7 mm.

langen, 9 mm. hohen und 6 mm. breiten Hohlraum. Bei zwei anderen
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Präparaten hat der zellulare Ausläufer keine so weit vorgeschrittene Ent-

wicklung erreicht und gibt sich auf den Frontalschnitten nur als eine

schmale Spalte zu erkennen, deren oberster Teil eine kolbenförmige Er-

weiterung darstellt.

KiLLiAN empfiehlt, den Hohlraum ^, der sich vom Recess, sup. aus ent-

wickelt, »Cellula superior« zu nennen, ein Name, der dann die so all-

gemein gebrauchte Bezeichnung »Bullazelle< ersetzen sollte. Da es sich

indessen zeigt, dafa vom Recess, sup. aus sich ab und zu zwei größere

Hohlräume entwickeln, erscheint es mehr praktisch, den alten eingebürgerten

Namen »Bullazelle« beizubehalten für die zellulare Erweiterung, die stets

den hintersten und untersten Teil der Bulla ethm. pneumatisiert. Die andere

Zelle, deren Lage auf den vordersten und obersten Teil der Bulla ethm.

beschränkt ist, kann dann zweckmäßig mit Cell, sup.- bezeichnet werden.

Dadurch würde es vermieden werden, daß man dieselbe Bezeichnung für

zwei verschiedene Hohlräume brauchen müßte.

Der andere der beiden großen Rezesse der unteren Verzweigung, der

Recess, inf., drängt sich zwischen die Bulla ethm. und den Proc. uncinat.

hinunter. Seine spaltenförmige, schräg gestellte Öffnung, der Hiatus

semilun mißt an den meisten Präparaten 8— 10 mm. in der Länge und

^2— I mm. in der Breite. Die verhältnismäßig längste Spalte findet sich

bei einem ausgetragenen Kinde, wo sie 8 mm. lang ist. Der Hiatus wird

nach unten vom Proc. uncinat. begrenzt. Seine obere Begrenzung bildet

nach vorn die Concha intermed. pr. med. und sup., besonders aber die

letztgenannte Knochenlamelle.

Der Teil des Recessus, der unterhalb des Hiatus semilun. liegt und

In fundi bul um genannt wird, breitet sich fächerförmig nach oben,

vorn und hinten aus.

Die Infundibularspalte drängt sich bei den meisten Präparaten nach

oben zwischen die Concha intermed. pr. sup. und die Orbitalwand hinauf,

aber reicht im allgemeinen nicht so hoch hinauf wie bis zu dem medial

liegenden Recess, ase. Der vorderste und oberste Teil der Nasenwand

wird in der Regel vom Recess, ase. aus pneumatisiert.

Daß dies aber nicht immer der Fall ist, zeigen drei Präparate (Präp. I,

S. 38 und 41, Präp. VI, S. 106, 107 und 108 und Präp. VIII, S. 139, 140

und 142). Bei zwei von denen (Präp. VI und VIII) wird man sehen,

daß sich das Infundibulum beträchtlich höher hinauf gegen die Lam. cribr. hin

erstreckt, als die oberste Frontalzelle. Die Spalte hat sich jedoch in den

^ KiLLiAN redet in dieser Verbindung nur von einer Zelle.

~ In den seltenen Fällen, wo sich vom Recess, sup. aus mehrere Hohlräume entwickeln,,

bekäme man eine Bullazelle und mehrere Cell, sup.es.
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untersten Teil der Spongiosa des Stirnbeins hinaufgedrängt. An beiden

Nasenhälften hat die Infundibularspalte die Cell. asc. zur Seite gedrängt und

sich derartig in der Breite ausgeweitet, dafs sie den ganzen Zwischen-
raum zu'ischen dem obersten Te il der Concha med. und
der Orbital wand pneumatisiert. Bei dem Präp. I ist die kleine Cell,

asc. post, in der Entwicklung zurückgeblieben. Der vorderste Teil der

Nasenwand wird bei dieser Nasenhälfte ausschliefalich von den

Ausläufern der Infundibularspalte pneumatisiert, die lateral von den La-

mellenbildungen in der i. Hauptfurche und medial von dem Proc. uncinat.

begrenzt wird (Präp. I, S. 40 und 41). Die obersten Ausläufer der Spalte

nähern sich schon der Lam. cribr.

Die drei Präparate sind insofern von großem Interesse als sie deutlich

darauf schliefàen lassen, dafa die Stirnhöhle sich auch in anderer Weise

mufs entwickeln können, als in der von Killlan angegebenen, d. h. vom

Recess, asc. aus, und daß die Bildung des Hohlraumes auch vom Ram. de s c.

der I.Haupt furche aus sich muß entwickeln können. Dafa dies wirklich

zutrifft, wird man außerdem auch noch bei einer Untersuchung von Prä-

paraten erwachsener Individuen bestätigt finden, wo die Bildung der Stirn-

höhle bereits abgeschlossen ist. Zum \"erg]eich fügen wir hier zwei Photo-

graphien bei, die beide aus Gording's »Anatomiske undersøkeiser av ductus

nasofrontalis og ostierne i midtre næsegang« stammen.
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Fig. i6.

Linke Nasenhälfte einer 6i -jährigen Frau.

Recess ase. I

Der Recess, ase. I erstreckt sich auf diesem Präparat aufwärts gegen die

Lam. cribr., zwischen der Bulla ethm. und der Crista ethm. und bildet drei

kleine Ausbuchtungen, die man im obersten Teil des Recessus sieht. Der Sin.

front, steht in direkter Verbindung mit der Infundibularspalte (Sonde). Hätte

sich die Stirnhöhle hier nach Killians indirektem Modus entwickelt, also

von einer der Frontalzellen aus, so müßte eine dieser Zellen während

der Entwicklung vom Recessus aus vorgedrungen und später mit der

Infundibularspalte in Verbindung getreten sein. Hiergegen spricht indessen

die Tatsache, dafs der Recess, ase. und die Frontalzellen keine Verbindung

mit den lateral und oberhalb liegenden Hohlräumen aufweisen. Der Recessus

und seine Ausläufer sind augenscheinlich in der Entwicklung zurückgeblieben.

Die zwei Frontalzellen, die sich in erster Reihe gegen die Spongiosa des

Stirnbeins vorgedrängt haben sollten, sind nur als zwei kleine Einsenkungen

zu erkennen. Wenn weiter hinzukommt, dafa die hifundibularspalte un-

gewöhnlich breit und offen ist und ohne Verengung zwischen der Spalte

und der Höhle in die Stirnhöhle übergeht, so ist es nicht wahrscheinlich,

daß die Stirnhöhle bei diesem Präparat sich von dem wenig entwickelten

Recess, ase. aus entwickelt haben , sollte. Näher liegt es, anzunehmen,

daf3 sich hier die ungeheuer stark entwickelte Infundibularspalte zwischen

die Lamellen des Stirnbeins hinaufgedrängt hat, und dafa die Stirnhöhle

also vom Ram. desc. der i. Hauptfurche, und zwar von dessen Recess, inf.

aus, gebildet worden ist.
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Fig. 17.

Rechte Nasenhälfte eines erwachsenen Individuums.

Cell. Bullae ethm.

Sin. front.

Infundibiilarzeile

An dieser Nasenhälfte findet sich überhaupt keine Spur von einem Ram.

ase. Das Infundibulum ist dagegen auch hier verhältnismäßig gut entwickelt

und bildet eine zellulare Erweiterung, die durch eine dicke Knochenschicht

von der oberhalb liegenden Stirnhöhle getrennt ist. Diesem Hohlraum

fehlt jede Verbindung mit dem mittleren Nasengang, er steht aber durch

eine breite Öffnung mit der BuUazelle in Verbindung. In diesem Falle

muf3 es der Recess, sup. des unteren Zweiges, also seine

B u 1 1 a z e 1 1 e sein, die sich als der Sin. front, vorgedrängt hat.

In Verbindung mit der zuletzt besprochenen Photographie dürfte

Fig. 18 von Interesse sein. Dieses Bild zeigt den vordersten Teil der

rekonstruierten rechten Nasenhälfte bei einem 14 Monate alten Mädchen.

Das Wachsmodell erwies sich als unbrauchbar und eignete sich deshalb

nicht zum Studium von Einzelheiten, aber die Abbildung wird trotzdem in

groben Zügen eine Vergleichung mit Fig. 17 ermöglichen.
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f, Sin. front.

-Recess, ase. I

Hiatus semilun.

Aus der Photographie ersieht man, dar3 sich oberhalb des Recess, ase. I

eine größere Zelle gegen das Stirnbein hervordrangt. Der Hohlraum, der

von dem dahinter liegenden Recess, sup. herstammt, stellt wahrscheinlich

die in Bildung begriffene Stirnhöhle dar. Der Recess, ase. ist hier in der

Entwicklung zurückgeblieben.

Vergleicht man nun die Präparate I, \"I und MII mit den P'iguren i6,

17 und 18, so scheint der Schlufa nahezuliegen, dafa die Stirnhöhle
sich nicht nur vom R a m. a s c. der i , H a u p t f u r c h e aus
entwickeln kann, sondern auch \-on ihrem Ra m. d e s c.

,

sei es nun, àaù es der Recess, inf. derlnfundibular-
spalte ist, oder, wahrscheinlich in seltneren P" allen,

Ausläufer vom Recess, sup. sind, die sich gegen die

Spongiosa des Stirnbeins vordrängen.
Die Infundibularspalte verzweigt sich nach vorn in 2—3 Auslaufer.

Diese werden medial vom Proc. uncinat. und lateral von der Orbitalwand
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1

und den Knochenlamellen in der i. Hauptfurche begrenzt. Sie sind

gewöhnlich ganz klein und haben einen Höhen- und Längendurchmesser,

die selten 3 mm. übersteigen, und einen Breitendurchmesser von ca. zwei

Millimetern. An einem einzigen Präparat (Präp. VII, S. 122) mifst die

oberste dieser Zellen im Querschnitt etwa 5 mm. In einem Falle (Präp.

XIII, S. 222) pneumatisiert eine der vordersten Infundibularzellen den

obersten Teil des Proc. uncinat. in einer Ausdehnung von etwa 10 mm.

Der Teil der Infundibularspalte, der sich vom Hiatus nach u n t e n

bis zum Ost. max. erstreckt, wird medial vom Proc. uncinat. und lateral

von den beiden untersten Conchae intermed.ae begrenzt. Von diesen bildet

die Concha intermed. pr. inf. die laterale Begrenzung für die hintere Hälfte

der Spalte. Bei den zwei Nasenhälften (Präp. I, S. 43 und II, S. 62) wird der

unterste Teil der lateralen Infundibularwand von dem Corp. max. aufgebaut.

Das Infundibulum öffnet sich nach unten in das Ost. max. Das Ost. max.

liegt im vordersten Teil des Infundibulum auf dem Boden der Spalte und

wird medial von dem untersten Teil des Proc. uncinat. begrenzt. Seine

laterale Begrenzung wird bei den Präparaten I und II vom Corp. max.

gebildet, und bei den übrigen von der Concha intermed. pr. inf. oder

von den darunter liegenden Lamellenbildungen (Präp. XIII, S. 227). Bei

mehreren Nasenhälften erstreckt sich das Ostium bis vor den Hiatus. Der

Abstand von der Öffnung der Oberkieferhöhle bis zum Hiatus semilun.

mißt gewöhnlich 6—8 mm. an dessen vorderstem und 4—6 mm. an dessen

hinterstem Endpunkt. Bei einem 16 Monate alten Mädchen beträgt die

Tiefe der Spalte nur 4 bzw. 2 mm. Das Antrum ist hier von ungewöhn-

licher Gröfee und tangiert fast die Bulla ethm. (Präp. IX, S. 161 und 164).

Die Größe des Maxillarostiums schwankt sehr stark. In der Regel hat

die Öffnung eine Länge von 2—4 mm. und eine Breite von ^ o— i m''"-

Das längste Ostium fand ich bei einem 14 Monate alten Mädchen (7 mm.)

und das verhältnismäßig kürzeste bei einem 24 Monate alten Knaben

(1.8 mm.). Bei einem 3 Monate alten Knaben beträgt die Öffnung nur

etwa ^
-2 mm. im Durchschnitt. Das Maxillarostium öffnet sich in den

vordersten Teil der Oberkieferhöhle.

Der Sin. max. hat bei zwei Präparaten (Präp. I und II) eine Länge von

etwa 7 mm., eine Höhe von etwa 2 mm. und eine Breite von i — 2 mm.

Bei den übrigen Nasenhälften aus dem i. Lebensjahr beträgt die Länge

der Oberkieferhöhle 13— 20 mm., durchschnittlich 17 mm., ihre Höhe

5— 12 mm., durchschnittlich 7 mm., und ihre Breite 3 — 5 mm., durch-

schnittlich 3^ .) mm. Im 2. Lebensjahr beträgt die Länge 12—23 mm.,

durchschnittlich 19 mm., die Höhe 7— 11 mm., durchschnittlich 7^2 rnrn->

und die Breite 4—6 mm., durchschnittlich 5 mm. Die Oberkieferhöhle ist
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am weitesten in der Entwicklung vorgeschritten bei einem 16 Monate alten

Mädchen (Präp. IX, S. 161), wo der 21 mm. lange Hohlraum im gröfaten

Teil seines Verlaufes eine Höhe und Breite von 10— 12, bzw. 6 mm.

erreicht hat. Die verhältnismäfaig kleinste Oberkieferhöhle fand ich bei

einem 18 Monate alten Mädchen, wo die Länge des Hohlraumes 12 mm.,

seine Höhe und Breite 5, bzw. 3 mm. messen (Präp. X, S. 175). Ein

Vergleich mit Ônodis Präparaten zeigt, dafs diese Mafse im großen ganzen

größer sind als die von ihm angegebenen.

In zwei Fällen (Präp. I, S. 39 und II, S. 59) reicht die Oberkieferhöhle

nur gerade bis an den vordersten Teil des Ost. max. heran. Bei allen

übrigen drängt sich das Antrum vor das Ostium, und zwar 2—3 mm. im

1. Lebensjahr und 3—5 mm. im 2. Lebensjahr. Das Profil des Hohl-

raumes ist gewöhnlich birnförmig oder oval in seinem vorderen Teil

(vor dem Ost. max.). Die Höhendurchmesser sind hier beträchtlich gröfser

als die Breitendurchmesser. Weiter rückwärts, hinter dem Maxillarostium,

nimmt der Querschnitt der Höhle eine mehr abgerundete Form an, in-

dem ihre Breite immer mehr wächst im \'erhältnis zur Höhe. Schließlich

sieht das Profil wie ein flach gedrücktes, schräg gestelltes oder liegendes

Oval aus. Die mediale Begrenzung der Oberkieferhöhle wird nach vorn

in einer Ausdehnung von 2—3 mm. durch die Knochenwand im Ductus

nasolacrym. gebildet. Im übrigen wird dieser Teil der Höhle medial von

dem obersten Teil der Wand im Meat. inf. und lateral von der Orbital-

wand gebildet. Während der Antrumboden im vordersten Teil der Höhle

bei den meisten Präparaten verhältnismäßig tief liegt, entweder in Flucht

mit dem Nasenboden oder 2— 3 mm. oberhalb desselben, hebt sich der

Boden weiter nach hinten etwas, so daß der hinterste Teil des Hohlraumes

von dem mittleren Nasengang begrenzt wird. In einem Falle wird die

mediale Begrenzung des Antrums durch den Meat. sup. gebildet (Präp. V,

S. 96, 97 und 98). Bei einem ausgetragenen Kinde liegt der größte Teil des

Antrumbodens hoch, so daß die mediale Begrenzung der Oberkieferhöhle

von der Nasenwand im Meat. med. aufgebaut wird. Der Boden der Ober-

kieferhöhle tangiert den Zahnsack bei mehreren der Präparate aus dem

2. Lebensjahr. In dem früher erwähnten Falle (Präp. IX, S. 161 und 164),

wo das Antrum eine ungewöhnliche Größe erreicht hatte, steht auch der

vorderste Teil der Höhlen mit dem darunter liegenden Zahnsack in Be-

rührung.

ZucKERKANDL gibt an, daß das Antrum im 2. Lebensjahr bis zu dem

Ansätze des Muschelbeines hinabgedrungen sei. Diese Angabe stimmt

aber nicht überein mit dem Ergebnis der vorliegenden Untersuchuns^en.
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Selbst bei dem neugeborenen Kinde erreicht der vorderste Teil der Höhle

unten die Basallamelle der Concha inf. Bei allen den anderen Nasen-

hälften liegt der gröfste Teil der Oberkieferhöhle weit unterhalb der Basal-

lamelle der Concha inf.

Die I. Hauptfurche mit ihren Verzweigungen, den Frontalzellen, den

mittleren Ethmoidalzellen, den Infundibularzellen und dem Sin. max., pneu-

matisiert die vordere Hälfte der Nasenwand direkt vom Nasenboden an bis

ganz hinauf an die Lam. cribr. Zellauslaufer von der i. Hauptfurche her

kreuzen sich nach hinten zu mit Ausläufern sowohl von der 2. wie auch

der 3. Hauptfurche (Präp. XIII, S. 225).

Die Grenze zwischen den Ausläufern der Furche bildet eine

Reihe von K n o c h e n 1 a m e 1 1 e n , die von der Orbitalwand aus hervor-

ragen und in wechselnder Anzahl von drei bis acht, im Durchschnitt

sechs, an jedem Präparat auftreten. Der anatomische Bau dieser

Knochenbildungen ist von besonderem Interesse dadurch, dats sie sämtlich

in höherem oder geringerem Grade Muschelbau aufweisen.

Die Knochen lam eilen der i. Hauptfurche sind der

Übersichtlichkeit halber in zwei Gruppen geteilt. Zu der einen

Gruppe werden die drei grofaen Kno c hen forts ätze ge-

rechnet, die den von Killian als Nebenmuscheln oder »Conchae inter-

mediae« bezeichneten Knochenbildungen entsprechen. Von diesen Knochen-

lamellen ist die Concha intermed. pr. sup. bereits in Verbindung mit den

frontalen Knochenlamellen besprochen worden. Der infundibulare Teil

der Nebenmuschel baut zusammen mit den beiden anderen Conchae inter-

med.ae das Skelett in der Bulla ethm auf. Entweder nehm.en alle drei

Knochenlamellen an diesem Aufbau teil, oder nur zwei derselben. Im

e r s t e r e n Falle wird der vordere und obere Teil der Bulla ethm, von

der Concha intermed. pr. sup. und med. gebildet, und der hintere und

untere Teil der Bulla von der Concha intermed. pr. inf. Im zweiten

Falle, wo die Bulla ethm. nur von zwei Nebenmuscheln aufgebaut wird,

bildet die Concha intermed. pr. sup. ihren oberen Abschnitt und die Concha

intermed. pr. med. oder inf. ihren unteren Abschnitt. Wenn die Concha

intermed. p r. med. am Aufbau teilnimmt, sieht man die Concha intermed.

pr. inf. nur als einen breiten, mehr oder weniger hervorragenden Knochen-

fortsatz, der sich von der Orbitalwand aus vordrängt und die Infundibular-

spalte lateral begrenzt (Präp. III, S. 78). Ist es dagegen die Concha

intermed. p r. inf., die am Aufbau mitwirkt, so zeigt sich die Concha

intermed. pr. med. auf den Schnitten nur als eine wenig hervortretende

Knochenlamelle. Diese bildet dann das interzellulare Septum zwischen den
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vorderen Ausläufern der Bullazelle (Präp. IX, S. 162). Ab und zu läßt sich

der Knochenfortsatz überhaupt nicht mit Sicherheit nachweisen (Präp. XII,

S. 210).

Die großen Lamellenbildungen oder Nebenmuscheln, die hier be-

sprochen werden, erstrecken sich durch die i. Hauptfurche hindurch fast

in ihrer ganzen Länge. Ihr Muschelbau ist bei den meisten Präparaten

sehr ausgeprägt. Er zeigt sich bei einer ganzen Reihe von Frontal-

schnitten der verschiedenen Nasenhälften. Die Concha intermed. pr. sup.

sieht man z. B. gut entwickelt bei dem Präp. V (S. 93) und Präp. XI

(S. 191), die Concha intermed. pr. med. bei dem Präp. VIII (S. 147)

und III (S. 78). Die unterste Lamelle, die Concha intermed. pr. inf.,

zeigt dagegen nicht immer einen so deutlich ausgeprägten Muschelbau wie

die beiden anderen Knochenfortsätze. Bei einer Reihe Nasenhälften kommt

diese Concha intermed., wie schon erwähnt, nur als eine breite, gewölbte

Knochenwulst an der lateralen Wand der Infundibularspalte zum Vorschein.

Untersucht man einige der Präparate, so wird man indessen an einzelnen

sehen können, dafs der unterste Teil des Knochenfortsatzes sich zu einer

spitzen Kante oder einer etwas gebogenen Knochenlamelle verlängert

(Präp. V, S. 93, Präp. XI, S. 191). Daß letztere die eingerollte Lamelle

der Nebenmuschel darstellt, geht u. a. aus dem Präp. XII (S. 210) hervor,

wo die Knochenlamelle sich zu einer langen, gut entwickelten Lam. recurv.

verlängert.

Der 2. Gruppe von Knochenlamellen in der i. Hauptfurche werden

die kleinen Lamellenbildungen zugerechnet, die in dem

vordersten Teil der Furche auftreten und die interzellularen Septen

zwischen den Infundibularzellen bilden, sowie die Knochenfortsätze, die

im hintersten Abschnitt der Furche die knöcherne Grenze zwischen

den Ausläufern der Bullazelle aufbauen.

Diejenigen Knochenlamellen der 2. Gruppe, deren Lage auf den

vordersten Abschnitt der Furche beschränkt ist, entsprechen wahr-

scheinlich den »leistenförmigen Fortsätzen«, die Killian im vordersten

Teil des Recess, inf. der i. Hauptfurche zwischen dem Proc. uncinat. und der

Lateralwand gefunden hat. Diese Knochenbildungen zeigen in mehreren

Fällen Lamellenbau (Präp. I, S. 41 und Präp. VIII, S. 143). Betrachtet

man z. B. die kleinen, kommaförmigen Lamellenbildungen des Präp. I,

so zeigt es sich, daf3 sie alle denselben anatomischen Bau haben. Sie

gleichen einander dermafsen, daft es sich nach dem einzelnen Schnitte

nicht entscheiden läßt, welche von ihnen sich nach hinten als die Conchae

intermed.ae fortsetzen und welche sich weiter rückwärts in der Orbital-

wand verlieren, ohne sich zu der für sie am meisten charakteristischen
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Muschelform zu entwickeln. (Vgl. Lamelle II und IV mit Lamelle I und

III, die die vordersten Ausläufer der Concha intermed. pr. sup. und med.

darstellen. S. 41).

Aus dem obigen wird hervorgehen, dafi die kleinen Knochenfortsätze

im vorderen Teil der Furche nach demselben Grundtypus
gebaut sind, wie die grofsen Lamellenbildungen. Ferner

sehen wir, daß derselbe Knochenfortsatz, der sich nach
vorn nur als eine kleine kolbenförmige An sc h wel-

lung sein es peripheren Teiles darstellt, weiter rück-

wärts sich als eine charakteristische Lam. recur v.

entwickeln kann. Dasselbe Verhältnis kann sich bei einzelnen

Präparaten auch für Knochenbildungen ohne Spur von Lamellenform

geltend machen. Die Lamelle II des Präp. III (S. 76) zeigt sich z. B. als ein

gleichmäßig dicker Knochenfortsatz, während sie mehr nach hinten (S. 78)

eine sehr deutlich ausgesprochene Lamellenform hat.

Ab und zu bilden die infundibularen Knochenlamellen weiter rückwärts

muschelförmige Vorsprünge, die aus der lateralen Antrumwand hervorragen.

Hierdurch wird die Schleimhaut gegen das Lumen des Hohlraums vor-

gebaucht, so daß der vorderste Teil der Höhle beträchtlich verengert

sein kann (Präp, VI, S. 108). Ab und zu markieren diese Knochenfortsätze

die Grenzlinie zwischen dem Antrum und dem untersten Teil des Infun-

dibulum, indem sie das Maxillarostium lateral begrenzen (Präp. XIII,

S. 227).

Den Knochenlamellen der 2. Gruppe, die man in dem hintersten

Teil der i. Hauptfurche sieht, fehlt oft die Lamellenform. An einigen

Präparaten ist diese indessen gut entwickelt (Präp. VI, S. iio und Präp.

VIII, S. 149). Es zeigt sich überhaupt, daf3 der Lamellenbau
bei gleichartig liegenden Knochenfortsätzen bei dem
einen Präparat wenig hervortretend sein kann, wäh-

rend er bei ein em andern mit seiner scharf ausge-

prägten Lam. recur V. gar nicht zu verkennen ist.

Die Knochen fortsätze im hintersten Teil der i. Hauptfurche können ent-

weder von der Orbitalwand aus ohne Verbindung mit dem Lamellen-

system der Furche im übrigen hervorspringen, oder sie stellen die Fort-

setzung der vor ihnen liegenden Nebenmuscheln, der Concha intermed.

pr. sup. und med., dar.

Wie schon erwähnt, vereinigt sich nämlich während des Aufbaus der

Bulla ethm.. die Concha intermed. pr. sup. mit der Concha intermed. pr. med.,

und falls die Bulla ethm. aus drei Knochenlamellen aufgebaut wird, vereinigt

sich diese Nebenmuschel wieder mit der Concha intermed. pr. inf. Hierbei
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verliert der oberhalb liegende Knochenfortsatz seine Lam. recurv., die mit

der darunterliegenden Knochenlamelle verschmilzt. Der zentrale (orbitale) Teil

der höher gelegenen Knochenfortsätze, die Concha intermed. pr. sup. und med.,

setzt sich indessen nach hinten fort, um sich entweder in der Orbitalwand

zu verlieren oder um weiter rückwärts eine kleine, kolben-

förmige lam. recurv. vorzudringen. Im letzteren Falle

bildet sich also gewissermaßen ein neuer lamellenförmiger
Knochenfortsatz. Dieser nimmt in der Regel an der Begrenzung

der hinteren Ausläufer der Bullazelle insofern teil, als seine Lam. recurv.

sich mit dem Crus ase. II vereinigt (Präp. VIII, S. 149).

Die 2. Hauptfurche, Meatus superior. Fissura
ethmoidalis inferior

hat eine Länge von 15— 20 mm. und eine Breite von Vo—3 mm. Ihre

Begrenzung wird nach unten von der Concha med., der 2. Hauptmuschel,

und nach oben von der Concha sup., der 3.— 5. Hauptmuschel, gebildet.

Die vordersten 2—3 mm. der Furche dringen als

der ramus ascendens

aufwärts gegen die Lam. cribr. vor, medial begrenzt vom Crus ase. III—V,

und lateral vom Crus ase. II und der Knochenwand der Orbita. Vom Ram.

ase. gehen eine, oder in einzelnen Fällen auch zwei größere Zellen

außer kleineren Verzweigungen aus. Die Cell. asc. erweist sich bei allen

Nasenhälften als mehr oder weniger gut entwickelt mit Ausnahme eines

Falles (Präp. I). Der schmale Recess, asc. hat hier noch keine zellulare

Erweiterung gebildet. Die Cell. asc. II hat eine durchschnittliche Länge

von etwa 8 mm., eine Höhe von etwa 6 mm. und eine Breite von etwa 4 mm.

Der Hohlraum hat die geringste Größe bei dem Präp. II (einem ausgetragenen

Kinde) 4X2X1^/0 mm., und die größte Ausdehnung bei dem Präp. XII

(einem 24 Monate alten Knaben) 12X7X3 mm. In einem Falle (Präp.

XI, S. 188) bildet der Ram. asc. zwei Hohlräume, eine »Cellula ascen-

dens anterior« und »posterior«, jede von 6 mm. Länge, 7 mm. Höhe

und 2— 3 mm. Breite.

Der Ramus descende ns

verzweigt sich auf zweierlei Weise. Entweder setzt sich das Hauptlumen

selbst nach vorn oder hinten als zellulare Ausläufer fort (Präp. VI, S. 113

und Präp. V, S. 99) und bildet dann eine »Cellula descendens anterior«

und »posterior«, oder von dem Hauptlumen aus drängen sich kleinere

Verzweigungen gegen die Orbitalwand vor (Präp. VII, S. 126 und Präp.

XIII, S. 229). Die letztgenannten Zellausläufer gehen vom Ram. desc. aus
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und sind, wie in der historischen Einleitung erwähnt, von Killian als

»Recessus superior« und »inferior« bezeichnet worden. Diese

Rezesse weiten sich zu Zellen aus, deren Gröfse gewöhnlich einen Längen-,

Höhen- und Breitendurchmesser von 4— 5 bzw. 3—4 und 2—3 mm.

nicht überschreitet, und die sich ab und zu vereinigen können zu einem

gröfseren Hohlraum (Präp. VII, S. 128 und 129). Die Begrenzung der Zellen

sowie ihre gegenseitigen Beziehungen sind bei der Beschreibung der Prä-

parate genauer besprochen worden. In bezug auf den Recess, sup. äufeert

Killian, dafà von dem Rezess, der zum grofeen Teil obliteriert ist, eine

Cell. sup. ausgeht. Dafj diese Zelle ab und zu mächtige Abmessungen

haben kann, sieht man aus den Präparaten X (S. 175 und 178) sowie XI

(S. 189 und 198). Der Hohlraum hat bei dem Präp. X eine Länge, Höhe

und Breite von bzw. 10, 8 und 4 mm. und pneumatisiert den größten Teil

derjenigen Partie der Nasenwand, die unten vom Meat. sup. und oben von

der Lam. cribr. begrenzt wird. Die Cell. sup. steht oben in

offener \^erbind ung mit der Cell. asc. der Furche.

Es zeigt sich also, wie schon von Seydl (1891) hervorgehoben worden

ist, dafà zwei Zellausläufer \-on den verschiedenen
Zweigen (Ram. asc. und desc.) innerhalb derselben Furche
miteinander in Verbindung stehen können. Die Cell,

inf. ist von geringerer Gröfae als die Cell. sup. Bei einem einzigen

Präparat (Präp. XI, S. 189), wo ihre Entwicklung verhältnismäfaig weit

vorgeschritten ist, mifst die Zelle 6x4x4mm.
Aufser den beiden besprochenen Zellverzweigungen im vordersten Teil

des Ram. desc. gehen bei einigen Nasenhälften auch weiter hinten

im Ram. desc. zwei ähnliche Ausläufer aus, also eine »Cellula superior«

und »inferior posterior« (Präp. VII, S. 122 und 128). Die Zahl der Zellaus-

läufer vom Ram. desc. schwankt in der Regel zwischen zwei und vier. Bei

drei Nasenhälften (vgl. Präp. XII, S. 213) sieht man nur einen Ausläufer.

Aus dem oben angeführten geht also hervor, dafe der Meat. sup. reich

verzweigt ist. Killian erwähnt nur drei Zellen in Verbindung mit der

2. Hauptfurche, die Cell. asc. sowie die Cell. sup. und inf Man mufs jedoch

bei unseren Präparaten zwischen einer »Cellula ascendens anterior«

und »posterior« unterscheiden, ferner zwischen einer »Cellula descen-

dens anterior« und »posterior« und schließlich noch zwischen einer

»Cellula superior« und »inferior anterior« und »posterior«.

Die lamellenförmigen Knochenfortsätze in der

2. Hauptfurche treten in wechselnder Anzahl von i— 5, durch-

schnittlich 2—3, auf. Von diesen Knochenfortsätzen ist einer bei allen

Präparaten vorhanden. Die Knochenlamelle, die bei den meisten Nasen-
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hälften als die Lamelle I bezeichnet ist, bildet die Grenze zwischen

dem Ram. ase. und desc. der Furche und zeigt ausgesprochenen Muschel-

bau (Präp. II, S. 64 und Präp. XII, S. 213). Die Lamelle I verliert sich

bei einzelnen Präparaten verhältnismäfeig rasch in der Knochenwand der

Orbita. In den meisten Fällen vereinigt sie sich indessen mit der Lam.

r e c u r V. der 3. H a u p t m u s c h e 1 , die von dem unteren Rande der

Concha sup. aus gegen die Lateralwand vordringt, um zusammen mit

dieser die untere Begrenzung des Teiles der Cell. asc. II zu bilden, die

hinter dem Ram. asc. der Furche liegt (Präp. II, S. 65 und Präp. IX, S. 165).

Verfolgt man die Frontalschnitte rückwärts, so sieht man, wie die beiden

Knochenfortsätze bisweilen ihren Muschelcharakter ganz verlieren, so dafe

sie nur als ein feiner Knochenrahmen um die Cell. asc. erscheinen (Präp. IX,

S. 167). Bei einer Reihe Präparaten, z. B. bei dem Präp. II (S. 65 und 66),

wird die Lam. recurv. der 3. Hauptmuschel von ihrer Basallamelle getrennt

und vereinigt sich mit der Lamelle I. Der Knochenfortsatz bildet in diesen

Fällen weiter hinten die Basallamelle des Crus desc. III.

Die 2. konstant auftretende Knochenbildung ist auf den Frontal-

schnitten als die Lamelle II bezeichnet. Auch sie zeigt ebenso wie die

Lamelle I ausgeprägten Muschelbau (Präp. XIII, S. 229 und 231). Der

Knochenfortsatz bildet die Grenze zwischen dem Recess, sup. und inf.

und läfst sich an allen Nasenhälften nachweisen mit Ausnahme eines Falles,

wo der Recess, sup. und inf. unentwickelt geblieben sind (Präp. XII). Sind

diese beiden Zellausläufer wenig entwickelt, so verliert sich die Lamelle II

rasch in der Orbitalwand. Bei den meisten Präparaten erstreckt sie sich

indessen weit nach hinten. Während ihres Verlaufes in dorsaler Richtung

vereinigt sie sich, ebenso wie die Lamelle I, mit einer der Hauptmuscheln,

in der Regel mit der 3. (vgl. u. a. Präp. VI, S. 113 und Präp. VII, S. 129).

Auf diese Weise bildet die Lamelle zusammen mit der betreffenden Haupt-

muschel die knöcherne Umrahmung der Cell. sup. oder inf. Nachdem die

Zelle ihr Lumen rückwärts geschlossen hat, trennt sich die Lam. recurv.

der Hauptmuschel von ihrer Basallamelle, die mit der Orbitalwand zusam-

menschmilzt. Die Lam. recurv. der Hauptmuschel vereinigt sich nun mit

der Lamelle II, die weiter rückwärts die Basallamelle des Crus

desc. der Hauptmuschel bildet (Präp. V, S. 96 und 97).

Außer den Lamellen I und II treten bei einigen Präparaten noch ein

paar andere lamellenförmige Knochenfortsätze auf, die interzelluläre Septen

aufbauen zwischen Zellverzweigungen, die von dem oft reich verzweigten

Ram. desc. der Furche ausgehen (Präp. IV, S. 84). Diese Knochenfortsätze

vereinigen sich in der Regel nicht mit anderen Muschelbildungen. Sie

entspringen aus der Orbitalwand, bilden die Grenze zwischen den
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kleinen Zellausläufern und verlieren sich, nachdem diese ihr Lumen ge-

schlossen haben, wieder in der Knochenwand der Orbita. Ab und zu

sieht man jedoch, daß sie mit den Hauptmuscheln in Verbindung treten

können und sich rückwärts als Basallamellen des Crus desc. der betreffenden

Hauptmuschel fortsetzen. Dies ist z. B. bei dem Präp. I der Fall, wo sich die

Lamelle III der 2. Hauptfurche mit der Lam. recurv. der 3. Hauptmuschel

vereinigt (S. 48 und 49).

Der Übersichtlichkeit wegen ist das Lamellensystem in der i. und

2. Hauptfurche jedesmal für sich besprochen worden, obwohl die Knochen-

bildungen in beiden Furchen in naher Beziehung zu einander stehen.

Die Knochenlamellen in der i. Hauptfurche greifen nämlich zum großen

Teil in die 2. Hauptfurche hinüber und setzen sich hier fort. Wie schon

erwähnt, baut sich der rückwärtige Teil der Bulla ethm. aus der Concha

intermed. pr. med. oder inf auf. Die Nebenmuschel vereinigt sich hinter

dem Recess, ase. II mit der Lam. recurv. der 2. Hauptmuschel
(Präp. VI, S. 112) und bildet weiter dorsalwärts die Basallamelle
des Crus desc. II. Nachdem sie sich von ihrer lam. recurv. getrennt

hat, setzt sich die Basallamelle der 2. Hauptmuschel weiter

nach hinten fort und erscheint bei den meisten Präparaten als die Lamelle I

der 2. Hauptfurche (Präp. I, S. 47 und Präp. II, S. 64). Dieses Ver-

hältnis ist das einfachste.

Nicht selten werden die anatomischen \'erhältnisse beim Übergang

zwischen der i. und 2. Hauptfurche dadurch mehr verwickelt, daß die

betreffende Nebenmuschel von der i. Hauptfurche aus sich in zwei
Knochenleisten teilt, die sich nach hinten fortsetzen und am Aufbau

des Lamellensystemes der 2. Hauptfurche teilnehmen (Präp. XI, S. 193).

Hierzu kommt, daß das Crus ase. der 2. Hauptmuschel (ihre Lam. basil.)

bei einzelnen Präparaten während seines Verlaufes durch den hintersten

Teil der i . Hauptfurche sich an die Orbital wand anlegt und
dort kleine Knochenfortsätze absetzt. Diese setzen

sich dann in dorsaler Richtung als Lamellen der

2. Hauptfurche fort. Dies ist z. B. bei dem Präp. VIII der Fall,

wo alle drei Lamellenbildungen in der 2. Hauptfurche die rückwärtige

Fortsetzung der Lam. basil, der 2. Hauptmuschel darstellen (S. 150

und 151). Die kleinen Lamellen zwischen den hintersten

Ausläufern der Bullazelle nehmen ebenfalls ab und zu am

Aufbau der Lamellenbildungen der 2. Hauptfurche teil. Entweder ver-

schmelzen sie mit den Teilen der Lam. basil. II, die sich nach hinten

fortsetzten (Präp. VIII, Lamelle VI und VII, S. 150 und 151), oder sie

lassen sich als interzellulare Septen bis in die 2. Hauptfurche hinein

Vid.-Selsk. Skrifter. L M.-N. Kl. 1914. No. i. 19



2go REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

verfolgen. Hier treten sie, nachdem die betreffenden Zellumina sich ge-

schlossen haben, wieder als Lamellenbildungen auf, deren Muschelcharakter

hier ausgeprägter sein kann, als in der i. Hauptfurche (Präp. XIII, S. 229).

Was an dieser Stelle über die Lamellenbildungen in der i. und

2. Hauptfurche und über ihre gegenseitigen Beziehungen gesagt ist, gibt

nur eine Übersicht über den Aufbau des Lamellensystemes in groben

Zügen. Die Frontalschnitte zeigen, daf3 Kombinationen vorkommen, die

hier nicht erwähnt sind. Es wird indessen aus dem obigen hervorgehen,

dafe die Lamellen in der i. und 2. Hauptfurche miteinander innig ver-

bunden sind. Das eine Lamellensystem geht in das andre hinüber. Auch

KiLLiAN hat ganz flüchtig diese Verhältnisse berührt. So lenkt er z. B. die

Aufmerksamkeit auf einzelne »kleine Unregelmäfaigkeiten« hin, die er im

Aufbau der Basallamellen beobachtet hat. Er fand nämlich, dafs sich von

der Basallamelle der 2. Hauptmuschel aus Ouerlamellen rückwärts nach

dem Recess, ase. und desc. der 2. Hauptfurche erstreckten, und von der

Basallamelle der 3. Hauptmuschel aus vorwärts gegen den Recess, ase. II.

Die Bedeutung dieser Ouerlamellen wird aus dem, was hier angeführt

worden ist, deutlich genug hervorgehen.

Wegen des innigen Zusammenhangs zwischen den Knochenlamellen

in der lateralen Nasenwand erscheint es zweifelhaft, ob die Bezeichnung

»Nebenmuschel« in der Bedeutung, wie sie Killian gebraucht, für den

Menschen ganz korrekt ist. Es erscheint wenigstens folgerichtig, diesen Aus-

druck nur für die Lamellenbildungen anzuwenden, die nicht am Aufbau

der Hauptmuscheln teilnehmen, also für die am wenigsten entwickelten

Knochenlamellen. Immerhin mufa zugegeben werden, daß auch dieses Ein-

teilungsprinzip nicht völlig befriedigend ist, weil selbst die kleinsten Knochen-

fortsätze ab und zu beim Aufbau der Hauptmuscheln eine gewisse Rolle

spielen können (Präp. I, S.48 und 49). In dieser Abhandlung sind die muschel-

förmigen Knochenfortsätze vorzugsweise als »Lamellen« bezeichnet worden.

Die bekannten Benennungen »Haupt- und Nebenmuscheln« sind indessen

der Übersichtlichkeit wegen beibehalten worden, doch wird die Bezeich-

nung »Nebenmuschel« nur auf die von Killian nachgewiesenen Muschel-

bildungen angewendet.

Inwieweit die Knochenlamellen, die wir hier beschrieben haben,

homolog mit Seydl's »Nebenmuscheln« oder mit Zuckerkandl's »late-

raler Riech w^ulstreihe« sind, wollen wir dahingestellt sein lassen.

Eine Beantwortung dieser Frage wäre nur auf Grund ausgedehnter Unter-

suchungen möglich. Aber soviel läfet sich doch sagen, daß die Knochen-

lamellen beim Menschen in ihrem anatomischen Bau in hohem Grade

an die »Nebenmuscheln« der Säugetiere erinnern, diesen
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Bildungen, die auch Paulli erwähnt und als Muschelbildungen

ohne Lam. recurv. beschreibt, bei denen blofs die Basallamelle

noch übrig ist.

Wie schon in der historischen Einleitung erwähnt wurde, behauptet

KiLLLAN im Anschlufa an Seydl, dafe die schmalen rippentormigen \'or-

sprünge, die man ab und zu in der 2. Hauptfurche sieht, sich von der

Nebenmuschel der Furche herschreiben und nicht, wie Zlxkerkandl

annimmt, von der 3. Hauptmuschel. ^Die Xebenmuscheln der 2.

Hauptfurche« scheint der Lamelle H der 2. Hauptfurche zu ent-

sprechen. Das geht besonders aus dem Präp. V (S. 96), hervor, wo dieser

Knochenfortsatz die Schleimhaut vorwärts drängt gegen das Lumen der

Furche in Form einer Wulst, die sich der vorderen Hälfte der 2. Haupt-

furche entlang erstreckt. Gleichseitig sieht man indessen auch noch eine

andere Knochenlamelle (S. 97— 99). Diese Knochenleiste tritt sehr stark

hervor und ist in ihrer Lage auf die hintere Hälfte der 2. Hauptfurche

beschränkt, also auf den Teil der Furche, der am meisten oftensteht, und

wo folglich die anatomischen \'erhältnisse in den tiefer liegenden Teilen

sich um so deutlicher zeigen werden. Die zuletzt besprochene Knochen-

iamelle rührt indessen von keiner Nebenmuschel her, sondern von der

3. Hauptmuschel. Diese Muschelbildung tritt bei mehreren Präparaten

in der beschriebenen Weise auf und bildet rippenförmige Vorsprünge,

die fast überall so weit entwickelt sind, dafà sie ganz bis an die mediale

Fläche des Ethmoidalabschnittes vordringen als die Concha sup. des Prä-

parates (Präp. X, S. 181); ab und zu sieht man sie aber nur als eine wenig

hervortretende Knochenlamelle in der Tiefe der 2. Hauptfurche (Präp. XIII,

S. 233). Da die Lamelle II in der 2. Hauptfurche nur in einem einzigen

Falle in der beschriebenen Weise zur Erscheinung kommt, nämlich als

eine wulstartige Bildung, dürfte es deshalb richtig sein, anzunehmen, dafs

»die Nasenmuschel der 2. Hauptfurche« gewöhnlich der 3. Haupt-
muschel entspricht.

Die 3. Haupt furche

wird nach unten und lateral von der 3. und nach oben von der 4. Haupt-

muschel begrenzt. Die Furche findet sich bei allen untersuchten Präparaten,

dem Präp. \' ausgenommen. Sie ist in den meisten Fällen wenig hervor-

tretend und in der Regel auf Photographien des Präparates oder Wachs-

modelles nicht zu sehen. Dagegen zeigt sie sich auf den Frontalschnitten

als eine flache, 2—3 mm. lange, rinnenförmige Vertiefung, die sich des

unteren Randes der Concha sup. entlang erstreckt (Präp. VI, S. 113). Die
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Concha sup. teilt sich unten in zwei Ausläufer, die Lam. recurv. III und

IV, die die laterale und mediale Begrenzung der Furche bilden. Der Ram.

ase. der 3. Hauptfurche läftt sich in den Fällen, wo ihr Ram. desc. nur so

wenig entwickelt ist, nicht nachweisen, einem Präparate ausgenommen

(Präp. XIII, S. 221 und 231), wo der Ram. ase. der Furche sich in eine

grofse, gut entwickelte Cell. asc. erweitert. Diese hat sich aufwärts zwischen

das Crus. asc. Ill und IV eingeschoben, indem sie sich vor die Cell. asc. II

gedrängt hat; sie hat eine Länge von 6 mm., eine Höhe von 7 mm. und

eine Breite von 5 mm.

An drei Nasenhälften bildet die 3. Hauptfurcheden Meat. supr. und

an zwei die Fiss. ethm. sup. Die Furche hat hier eine Länge von

6— 10 mm., eine Breite von i—2 mm. und eine Tiefe von ca. 4 mm.

und wird dann nach unten von der Concha sup. und nach oben von der

Concha supr. begrenzt. An den Präparaten I (S. 39), II (S. 58) und VIII (S. 139

und 153) geht vom vordersten Teil der Furche ein gut entwickelter Recess,

bzw. eine Cell. asc. aus.

Bei zwei der Präparate läfst sich eine lamellenförmige Knochenbildung

im hintersten Teil der Cell, asc, III nachweisen (Präp. VIII, S. 153 und

Präp. XIII, S. 227).

Die 4. H a u p t f u r c h e

wird unten von der 4. und oben von der 5. Hauptmuschel begrenzt.

Während die Furche bei fünf Präparaten jeder Entwicklung entbehrt, tritt

sie bei allen den übrigen auf. In vier Fällen erscheint sie als der

Meat. supr. und hat eine Länge von 6—12 mm., eine Breite von

V2—3 mm. und eine Tiefe von V2—3 mm. In zwei bildet die 4.

Hauptfurche die Fiss. ethm. supr. In zwei verbirgt sich die Furche

unter der unteren Kante der Concha sup. und in einem Falle drängt sich

der Ram. asc. IV zwischen das Crus. asc. IV und V und bildet eine gut

entwickelte Zelle, 5X5X3 mm. (Präp. VII, S. 121 und 128).

Die 5. H a u p t f u r c h e

wird unten begrenzt von der 5. und oben von der 6. Hauptmuschel. Die

Furche ist nur bei drei Nasenhälften zu sehen. Bei zwei tritt sie als der

Meat. supr. in Erscheinung und zeigt eine Länge und Breite von 8 bzw.

2 mm. In einem Falle (Präp. VII, S. 121 und 129) bildet ihr Ram. asc.

zwischen dem Crus asc. V und VI eine gut entwickelte Cell, asc,

die in einer Größe von 4X5X2 mm. einen grofaen Teil des hintersten

Abschnittes der lateralen Nasenwand pneumatisiert.
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Aus der vorstehenden Darstellung wird hervorgehen, dafà die drei

obersten Hauptfurchen, die 3., 4. und 5., bei vier Nasenhälften fünf zellu-

lare Erweiterungen bilden, die von deren Ram. asc.es aus-

gehen und teilweise eine beträchtliche Größe erreichen.

Wenn Killlax findet, dafs der Hohlraum, der sich von der 3. Hauptfurche

aus entwickelt, »die Zelle des obersten Nasenganges«, durch sekundäre

Erweiterung sowohl des Ram. ase. wie Ram. desc. der Furche entsteht,

stimmt dieser Befund nicht mit dem Ergebnis der vorliegenden Unter-

suchungen überein. In bezug auf die 4. und 5. Hauptfurche äußert Kil-

LiAN, daß ihre tiefer liegenden Teile sich verwischen und verschwinden.

Aus dem obigen wird hervorgehen, daß dies jedenfalls bei den hier beschrie-

benen Präparaten nicht der Fall ist. Die hintersten Ethmoidal-

zellen gehen nicht nur von der 2. und 3., sondern auch
von der 4. und 5. Hauptfurche aus. Die Zellen messen durch-

schnittlich der Länge nach etwa 5 mm., in der Höhe etwa 5 mm. und in

der Breite etwa 3 mm. Ihre Größe entspricht demnach ungefähr der von

Onodi angegebenen.

Die Hauptmuscheln.

In der historischen Einleitung ist erwähnt, daß Killl\n in der lateralen

Nasenwand bei dem menschlichen Fetus sechs Hauptmuscheln nach-

gewiesen hat. Zu diesen rechnet er auch

den processus unci nat us,

indem er diesen Knochenfortsatz als das Grus. desc. der i. Hauptmuschel

auffaßt, was aber auf Grund embryologischer Untersuchungen von Peter

(1906) bestritten worden ist. In der vorliegenden Abhandlung ist der

Proc. uncinat. im Zusammenhang mit der i. Hauptfurche als die mediale

Begrenzung der Infundibularspalte beschrieben. Wenn die Concha med.

nichtsdestoweniger als die 2. Hauptmuschel bezeichnet wird, geschieht dies,

um so viel wie möglich bekannte, teilweise bereits eingebürgerte Benenn-

ungen zu benutzen. Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit, auf

die zweifelhafte Frage betreffs des Proc. uncinat. näher einzugehen, eine

Frage, die wahrscheinlich weitergehende embryologische und vergleichende

anatomische Untersuchungen erfordern wird. Hier sollen nur einzelne

Eigentümlichkeiten am anatomischen Bau dieser Knochenbildung hervorge-

hoben werden, die von Interesse sein können. Aus den Frontalschnitten

(vgl. u. a. Präp. I, S. 40 und 41) geht hervor, daß der Proc. uncinat. sich

oben mit dem Grus asc. II zu einer gemeinsamen Knochenlamelle vereinigt,

die sich bis scanz hinauf an die Lam. cribr. erstreckt. Außerdem zeigt



294 REIDAR GORDING. M.-N. Kl.

es sich, dafe die Knochenbildung auf den Schnitten vom vordersten Teil

der lateralen Nasenwand in mehreren Fällen einen ausgesprochenen La-

mellenbau hat. Bei diesen Präparaten tritt also der Proc. uncinat. als eine

la m eilen förmige Knochenbildung in Erscheinung, die in ihrer

BeziehungzumCrus.asc.il am meisten einer Haupt-

muschel gleicht. Eigentümlich für den Proc. uncinat. ist die Ver-

dickung, die in dem obersten Teil des Knochenfortsatzes seine Verbindung

mit der Lateralwand vermittelt, und die die rückwärtige Fortsetzung der

Knorpelschicht unterhalb des Befestigungspunktes der Concha med. darstellt.

Die Grenze zwischen dieser oft stark ausgeprägten Verdickung, die am

ehesten agger nasi entspricht, und dem untersten Abschnitt des Knochen-

fortsatzes, wird von einer oberflächlichen Furche gebildet, die bei einzelnen

Präparaten ziemlich deutlich hervortritt, bei anderen Nasenhälften aber ganz

fehlen kann.

Die 2. Hauptmuschel, Concha media,

ist ohne Vergleich die am meisten entwickelte aller Muschelbildungen der

Nase. Ihr Crus. ase. erstreckt sich im vordersten Teil der Nase gleich-

laufend mit der Knochenwand der Orbita bis ganz hinauf zur Lam.

cribr., indem sie mit ihrer Basallamelle die mediale Begrenzung der zellu-

laren Ausläufer der i. Hauptfurche bildet. Weiter rückwärts wird das

Crus, ase. II gegen die Orbitalwand von der Cell. asc. II der 2. Haupt-

furche gedrungen. Ihre Basallamelle inseriert sich an der Knochenwand der

Orbita in steiler, schräger Stellung in der Richtung von vorn-aufwärts und

rückwärts-unten. Die 2. Hauptmuschel tritt während ihres Verlaufes in Ver-

bindung mit den meisten Lamellenbildungen in der i. Hauptfurche. Die

Concha in ter med. pr. sup. vereinigt sich bei einer Reihe von Prä-

paraten (z. B. Präp. IX, S. 160) mit dem Crus. asc. der Hauptmuschel. Die

Concha in termed, pr. med. und inf bilden in der 2. Hauptfurche

die Basallamelle der Lam. recurv. der Hauptmuschel (z. B. Präp. VI, S. 112).

Im hintersten Teil der i. Hauptfurche nähert sich die Lam, basil, II der

Orbitalwand und legt sich an die kleinen Knochenfortsätze zwischen den

Ausläufern der Bullazelle an (Präp. VIII, S. 150). Bereits ist ervyähnt worden,

wie die Basallamelle der 2. Hauptmuschel ab" und zu am Aulbau des

Lam ellensystem es in der 2. Hauptfurche teilnehmen kann.

Die 3. H a u p t m u s c h e 1.

Das Crus asc. der 3. Hauptmuschel sieht man auf den Schnitten vom

vordersten Teil des Meat, sup., wo die Knochenlamelle die mediale Be-

grenzung der Cell. asc. II bildet. Bei den meisten Nasenhälften ist das Crus,

asc. III mit dem Crus asc. IV und V zu einer Knochenlamelle verschmolzen.
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Nur den untersten Ausläufer dieser Hauptmuschel, die Lam. recurv., findet

man auf den Frontalschnitten aller Präparate, wo sich die Concha sup.,

bzw. supr. nach unten in zwei oder mehrere kleine Knochenlamellen teilt.

Die lateral liegende dieser Lamellen entspricht der Lam. recurv. III. Dieser

Knochenfortsatz bildet die obere Begrenzung der 2. Hauptfurche und die

laterale Begrenzung der 3., die sich des unteren Randes der Concha

sup. entlang erstreckt. Auf ihrem Wege nach hinten vereinigt sich die

3, Hauptmuschel mit einem der kleinen lamellenförmigen Knochenfortsätze

in der 2. Hauptfurche, um den hintersten Teil der Cell. asc. II oder der

Cell. sup. II nach unten abzugrenzen. Weiter rückwärts kann sich die

Hauptmuschel im Knochenrahmen um die betreffende Zelle oder in der

Knochenwand der Orbita verlieren. In der Regel trennt sich ihre Lam.

recurv. von ihrer Lam. basil, und drängt sich von der Orbitalwand

gegen das Crus desc. III hervor.

In einzelnen Fällen wird das Crus desc. 111 auf der Oberfläche des

Präparates nicht sichtbar. Es tritt in der Tiefe des Meat. sup. in

Erscheinung entweder in Form der wulstartigen Bildung, wie man sie bei

dem Präp. \' (S. 97), sieht, oder in Form der kleinen Knochenlamelle,

die bei dem Präp. XIII (S. 233), von der Orbitalwand hervorragt.

Die 3. Hauptmuschel baut nur in fünf Fällen das Skelett der Concha-

bildungen des Präparates auf. Die Hauptmuschel bildet in diesen Fällen das

Knochenskelett in der Concha sup. bzv. der Cconcha ethm. med. Bei den

Präparaten I, II und Vlll wird die Concha sowohl von dem Crus asc. wie

von dem Crus desc. der Hauptmuschel aufgebaut. An den beiden anderen

Nasenhälften wird die Concha sup. dagegen wesentlich aus dem Crus

desc. der Hauptmuschel gebildet, während ihr vorderster Teil vom unteren

Rande der Concha sup. bedeckt ist.

Die 4. H a u p t m u s c h e 1

wird bei allen untersuchten Präparaten gesehen und ist gewöhnlich in ihrer

Entwicklung weiter vorgeschritten, als die 3. Ihre Knochenlamelle wird auf

den Frontalschnitten vom vordersten Teil des Meat. sup. sichtbar, wo sich

die Basallamelle zu ihrem Crus asc. in einzelnen Fällen bis ganz hinauf

zur Lam. cribr. verfolgen läfst. In der Regel ist jedoch ihr Crus asc. mit

dem Crus asc. III und V verschmolzen. Die Hauptmuschel ist gewöhnlich

nur als einer der kleinen Ausläufer zu sehen, die die unterste \'erzweigung

der Concha sup. bzw. supr. darstellen (Präp. \'I, S. 113). Die 4. Haupt-

muschel bildet bei sechs Präparaten (z. B. Präp. M, S. 83) das Skelett in

der Concha sup. und bei vier (z.B. Präp. MII, S. 153 1 in der Concha

supr. bzw. Concha ethm. sup.
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Bei den Nasenhälften, wo der Meat. sup. und supr. sich nach vorn in eine

Furche vereinigen (Präp. III, S. 72 und X, S. 173), wird der untere Rand in

der Conchabildung, der vor dem Meat. supr. liegt, von der 3., 4. und 5.

Hauptmuschel aufgebaut, von denen die 4. in der Regel am weitesten

entwickelt ist. Weiter nach hinten, nachdem die 3. Hauptmuschel sich

aus der Tiefe des Meat. med. als das Crus desc, III bzw. als die Concha sup.

vorgedrängt hat, setzen sich die 4. und 5. Hauptmuschel ohne Unter-

brechung nach hinten fort und bauen zusammen die Concha supr. auf,

indem bald die 4., bald die 5. Hauptmuschel mehr hervortritt. Es zeigt

sich also, dafs die Muschelbildung, die bei diesen Nasen-

hälften vor dem Meat. supr. liegt und unten vom Meat. sup.

und oben von der Lam. cribr. begrenzt wird, richtigerweise

als die Concha supr. aufzufaszen ist und nicht als die

Concha sup.

Ebenso wie die 3. Hauptmuschel kann auch die 4. sich ab und zu

eine der Knochenlamellen in der 2. Hauptfurche anlegen und sich mit dieser

vereinigen, um sich wieder von der Orbitahvand aus als das Crus

desc. IV vorzudrängen (Präp. XIII, S. 233).

Die 5. Hauptmuschel

die bereits teilweise in Verbindung mit der 4. besprochen worden ist, sieht

man ebenso wie die letztere, bei allen Präparaten. Die Hauptmuschel

bildet an zwei Nasenhälften das Skelett der Concha sup. (Präp. V, S. 99

und Præp. VII, S. 128). In drei Fällen (Präp. IV, S. 85, Präp. VI, S. 113

und Präp. III, S. 81) baut die 5. Hauptmuschel den größten Teil der Concha

supr. auf Die Lamellenform der Hauptmuschel ist bei einzelnen Präpa-

raten sehr gut entwickelt (z. B. Präp. IV, S. 85). Durch diesen Befund wird

die Richtigkeit von Killians Annahme bestätigt, dafa auch die 5. Haupt-

muschel nach demselben Grundsatz aufgebaut ist wie die übrigen.

Die 6. Hauptmuschel

baut bei zwei Präparaten (Präp. VII S. 131 und Präp. XII 'S. 214) das

Skelett in der Concha supr. auf. Die Hauptmuschel läfst sich

übrigens mit einer einzigen Ausnahme bei sämtlichen Nasenhälften nach-

weisen. Auf den Frontalschnitten des hintersten Teiles der Nasenwand

sieht man sie oft nur in Form eines kleinen Knochenzapfens, der von der

Lam. cribr. aus parallel zum Crus ase. V nach unten hervorragt. In

mehreren Fällen zeigt jedoch die 6. Hauptmuschel ausgesprochene

Lamellen form (Präp. VII, S. 131 und Präp. XIII, S. 233).
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Der Uebergang zwischen dem eingerollten und basalen Teil der

Knochenlamelle ist bei einzelnen Präparaten nicht ausgeprägt. Dies ist

übrigens nicht nur bei der 6. Hauptmuschel der Fall, sondern auch bei

der 4. und 5. und teilweise auch bei der 3. Hauptmuschel.

Betrachtet man die laterale Nasenwand bei den 13 Präparaten, die

hier beschrieben sind, so zeigt es sich, daß auf der medialen Fläche des

Ethmoidalabschnittes bei zwei Präparaten zwei Conchae und zwei Furchen

zu sehen sind, bei neun drei Conchae und drei F^urchen und bei zwei

vier Conchae und fünf Furchen. Es dürfte von Interesse sein, eine Ueber-

sicht darüber zu haben, von welchen Hauptmuscheln und Hauptfurchen

diese Bildungen in jedem Einzelfalle in erster Reihe ausgehen. Ich habe

deshalb in den 3 nachstehenden Schemas meine Untersuchungsergebnisse

in dieser Hinsicht zusammengestellt.

Die drei aufgestellten Uebersichten, die nach der Anzahl der Conchae

und Furchen angeordnet sind, zeigen, wie sich das Verhältnis bei unseren

Präparaten stellt.

S c h e m a I. Zwei Conchae und zwei Furchen.

Concha med. Coucha sup. Meat. med. I Meat. sup.

Präp. V 2. H.-M.i ! 5. H.-M. 1 ' i. H.-F.2 2. und 4. H.-F. 2

» VI I 2. »
;
4.; (5. undo.) » ,1. » 2. und 3. »

concha med. wird bei den beiden Präparaten von der 2. Hauptmuschel

gebildet;

concha sup. wird bei dem einen Präparat von der 5. Hauptmuschel ge-

bildet und bei dem andern wesentlich von der 4.

meat. med. entspricht bei den beiden Präparaten der i. Hauptfurche und

meat. sup. bei dem einen Präparat der 2. und 4. Hauptfurche und bei

dem andern der 2. und 3. Hauptfurche.

1 H.-M. ^ Hauptmuschel.
'- H.-F. = Hauptfurche,
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Schema II. Drei Conchae und drei Furchen.

Präp.

III

IV

VI

VII

VIII

X
XI

XII

XIII

Concha
med.

Concha
sup.

Concha
supr.

Meat,

med.
Meat,

sup.

Meat,

supr.

2. H.-M. 3. H.-M. '5.(4+ 6)H.-M."i.H.-F. 2

4. »
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Schema III. \'ier Conchae und vier— fünf Furchen.

Präp.
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oder der mittleren Ethmoidalmuschel entspricht, von der 3. Hauptmuschel
gebildet (Präp. III, S. 73 und Präp. X, S. i'-3). Auch dieses Verhältnis ist

indessen nicht konstant. Das Präp. XI (S. 187) zeigt z. B. wie die Concha sup.

nicht von der 3., sondern von der 4. Hauptmuschel aufgebaut wird. Zucker-

kandl's Auffassung, daft die mittlere Ethmoidalmuschel als Anhaltspunkt bei

der Einteilung der Lamellenbildungen des Ethmoidalabschnittes dienen kann,

ist deshalb kaum stichhaltig. Wenn dagegen derselbe Verfasser in seiner

»Anatomie der Nasenhöhle« behauptet, dafe nur die untere Ethmoidal-

muschel oder die Concha med., sich mit Sicherheit nachweisen lasse,

während für alle die übrigen Muscheln typische Kenn-
zeichen fehlten, so stimmt dies vollständig mit dem Ergebnis unserer

Untersuchungen überein.

Wie schon in der historischen Einleitung bemerkt worden ist, hebt

KiLLiAN hervor, daft dieConchabildungendes Präparates
den Crur. desc.ia entsprechen.

Die Grenze zwischen dem Crus ase. und desc. der 2. Haupt-

muschel bezeichnet Killian durch eine Linie, die er von der vordersten

unteren Kante der Concha med. (Muschelknie) rückwärts-aufwärts bis zu

der Stelle zieht, wo der Recess, ase. vom Recess, inf. durch »eine kleine

von der Seitenlamelle entspringenden Leiste« getrennt wird. Die Stelle

entspricht wahrscheinlich dem Übergang zwischen dem Ram. ase. und desc.

der 2. Hauptfurche, und »die kleine Leiste« der Lamelle I der Furche. Geht

man von dieser Voraussetzung aus, so mufe der Teil der Lam. basil. II der

in steiler, schräger Stellung von dem Ram. ase. II sich aufwärts gegen die Lam.

cribr. erstreckt, als das Crus ase. der Hauptmuschel angesehen werden, während

der Teil der Basallamelle, der hinter dem Ram. ase. II liegt, zum Crus

desc. der Hauptmuschel gerechnet werden mu6, eine Auffassung, die sich

in voller Übereinstimmung mit dem Ergebnis der vorliegenden Unter-

suchungen befindet. Wie bereits erwähnt, zeigt es sich nämlich bei allen

Präparaten, dafe die Lam. recurv. der 2. Hauptmuschel an der Übergangs-

stelle zwischen dem Ram. ase. und desc. von ihrer Basallamelle sich trennt

und sich weiter rückwärts als das Crus desc. der Hauptmuschel fortsetzt.

Diese Betrachtung, die für die Auffassung des Crus desc. entscheidend

ist, mufà sich indessen auch bei der Lam. recurv. geltend machen, und

zwar in der Weise, daß nur der Teil der Lam. recurv. der Hauptmuschel,

der hinter dem Ram. ase. II liegt, zum Crus desc. II gerechnet werden

kann. Die Folge hiervon wird aber sein, daft sich die von Killian an-

gegebene Grenzlinie nicht in ihrem ganzen Ver lauf auch als Grenze

zwischen dem Crus ase. und desc. der 2. Hauptmuschel verwenden läftt. Ein

solches Verfahren würde nämlich dazu führen, daft man fast die ganze
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Concha med. als das Crus desc. der 2. Hauptmuschel aufzufassen hätte.

In der Wirklichkeit verhält sich jedoch die Sache so, dafa die vordere

Hälfte der Concha med. dem Crus ase. der Haupt m use h el ent-

spricht und nur die hintere Hälfte deren Crus desc.

Die höher liegenden Crur. as ci a der Hauptmuscheln sieht

man auf den Schnitten als gleichlaufende, teilweise miteinander verschmol-

zene Knochenlamellen. Diese bilden die mediale Begrenzung der hinteren

Ethmoidalzellen der Nasenwand und erstrecken sich bis ganz hinauf an die

Lam. cribr. Während ihres Verlaufes nach hinten legen sich die Basallamellen

an die Orbitalwand an und schmelzen mit derselben zusammen. Die unter-

sten Ausläufer der Muscheln, und zwar deren Lam. recurv.ae, vereinigen

sich in der Regel mit einer der Lamellenbildungen in der 2. Hauptfurche,

um sich von der Orbitalwand aus als die Crur. desc. i a der Hauptmuscheln

wieder hervorzudrängen. Der Übergang zwischen dem Crus ase. und desc.

ist nicht wie bei der 2. Hauptmuschel gleichmäfaig abgeschrägt, sondern

verläuft steil und jäh abfallend.

Sieht man nun auf den Frontalschnitten nach, wie grofser Teil der

Concha sup. vom Crus. desc. der betreffenden Hauptmuschel aufgebaut wird,

so zeigt es sich, dafe etwa 5 mm. des hintersten Abschnittes der Concha

dem Crus desc. der Hauptmuschel entspricht. Da die durchschnittliche

Länge der Concha sup. etwa 13 mm. beträgt wird hieraus hervorgehen,

dafs der überwiegende Teil der Concha sup. des Präparates

nicht vom Crus desc. der Hauptmuschel, sondern von deren

Crus ase. gebildet wird. Nur bei den Nasenhälften, wo der Meat,

sup. und supr. sich vorn in einer Furche vereinigen, wird das

Skelett in der Concha sup. wesentlich vom Crus desc. der Haupt-

muschel aufgebaut.

In bezug auf die Concha supr. zeigen die Frontalabschnitte, daß

das Crus desc. bei fünf Präparaten sich überhaupt nicht mit Sicherheit

nachweisen läfjt. In den übrigen Fällen bildet es das Skelett nur für den

hintersten Teil der Concha sup. in einer Ausdehnung von 3— 4 mm. Die

anatomischen Bildungen, die sich auf der ethmoidalen

Fläche des Präparates als Conchae darstellen, werden daher

in ihrer gröfaten Ausdehnung nicht von den Crur. des ci a der

Haupt m use h ein, sondern von deren Crur. as ci a aufgebaut.

Bei den Furchen liegt die Sache anders, da die hintere Begrenzung

des Ram. bzw. Recess ase einer Furche von dem oberhalb liegenden Crus

ase der Hauptmuschel gebildet wird. Infolgedessen wird der gröfste

Teil der Nasengänge der Präparate den unteren Zweigen

der Hauptfurchen, d. h. deren Ram. desc.es entsprechen.
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ZUSAMMENFASSUNG.

Bei den allermeisten der untersuchten Nasenhälften lassen sich fünf

Haupt furchen und sechs Hauptmuscheln (d. h. fünf Hauptmuscheln

und der proc. uncinat.) nachweisen.

Von den Nasenfurchen der Präparate, die in ihrer gröfaten Aus-

dehnung von den Ram. desc.es der Hauptfurchen gebildet werden, entspricht

in allen Fällen der Meat. med. der i. Hauptfurche. Der Meat. sup. umfafàt bei

sämtlichen Präparaten die 2. Hauptfurche. Welche Ethmoidalfurchen im

übrigen an der Bildung des Meat. sup. und supr. teilnehmen, läßt sich

ohne eingehendere Untersuchung nicht entscheiden.

Von den Haupt furchen gehen alle die zellularen Hohlräume der

lateralen Nasenwand aus. Die i. Haupt furche pneumatisiert die vordere

Hälfte der Nasenwand und bildet die Frontalzellen mit der Stirnhöhle, die

mittleren Ethmoidalzellen sowie das Infundibulum mit den Infundibularzellen

und dem Sin. max. Von den Hohlräumen, die von dieser Furche aus-

gehen, entwickelt sich der Sin. front, in den meisten Fällen aus ihrem

Ram. ase. Die Stirnhöhle kann aber auch von dem Ram. desc. der

Furche hervorgehen, und zwar sowohl von dem Recess, sup. dieses Zweiges

wie auch von dessen Recess, inf. Aus dem Recess, sup. der i. Hauptfurche

wird aufeer der Bu Ilazelle ab und zu auch eine Cell. sup. gebildet,

die den größten Teil der Bulla ethm. pneumatisiern kann.

Von der 2., 3., 4. und 5. Hauptfurche aus wird die hintere Hälfte

der Nasenwand pneumatisiert, indem von diesen Furchen einige Hohl-

räume ausgehen, die den »hinteren« und »hintersten« Ethmoidalzellen ent-

sprechen. Von diesen entwickeln sich die meisten aus der 2. Hauptfurche,

die oft reich verzweigt ist, mit Zellausläufern sowohl von ihrem Ram. ase.

wie von ihrem Ram. desc. versehen. Auch von den Ram. asc.es der drei

obersten Furchen drängen sich bei einer Reihe von Präparaten grofee und

gut entwickelte Hohlräume vor.

Von den Cpnchae der Präparate, die in ihrer gröfaten Ausdehnung von

den Crur. asc.ia der Hauptmuscheln gebildet werden, entspricht bei allen

untersuchten Nasenhälften die Concha med. der 2. Hauptmuschel. Welche

Hauptmuscheln im übrigen ihr Relief auf der medialen Fläche des Ethmoidal-

abschnittes abzeichnen, läfet sich ohne genauere Untersuchungen nicht ent-

scheiden. Außer den sechs Hauptmuscheln kann man in der lateralen

Nasenwand eine Reihe kleinere Knochenfortsätze nachweisen, die

von der Lam. cribr. und der Orbitalwand aus entspringen, und die alle
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mehr oder weniger ausgeprägten Muschelbau aufweisen. Diese Knochen-

lamellen bauen die interzellularen Septen für die Zellausläufer der Furchen

auf, indem sie sich teils miteinander vereinigen und teils mit den grof3en

Lamellenbildungen zusammenschmelzen, um am Aufbau der Crur. desc.ia

teilzunehmen. Die Knochenfortsätze treten in größter Anzahl in der

I. Hauptfurche auf, wo sie u. a. die Bulla ethm. aufbauen, aber aufàer-

dem sind sie auch stets in der 2. und ab und zu auch in der 3.

Hauptfurche zu sehen.
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RETTELSER.

Paa side i6, linje i6 nedenfra staar fylogenetiske istedenfor flylogenetisk.

„ „ 45, „ 3 „ „ recess, sup. istedenfor recess, ase.

t, „ 53r » 3 ovenfra „ fig. 4 og fig. 6— 11 istedenfor fig. 7 — 11.

„ „ 53. i> 7 .1 n fig- 4—10 istedenfor fig. 5—10.

„ „ 56 anm. staar samme foster istedenfor samme barn.

„ „ 134, linje 18 nedenfra staar den 5te hovedmusl. istedenfor den sdje—5te hovedmusl.

„ „ 170, „ 8 „ „ 4de, 5te og 6te hovedmusl. istedenfor 3dje— 6te hovedmusl.

„ „ 235, „ 4 „ „ 4de hovedmusl. istedenfor sdje og 4de hovedmusl.

„ fig. 3, side 174 staar bl. frontalsnittene fig. 6, fig. 7, istedenfor fig. 7, fig. 6.

Trykt 12. Mai 1914.
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I. Der toxische Ikterus.

V<erschiedene Gifte können sowohl bei Menschen wie bei Tieren Ikterus

hervorrufen, und seit längerer Zeit ist wegen des hervortretenden hämo-

lytischen Charakters mehrerer dieser Giftstoffe dieser toxische Ikterus

(neben dem Ikterus bei Infektionskrankheiten) als Paradigma der häma-

togenen Gelbsucht, des Blutikterus, angesehen worden.

Durch die experimentelle Bearbeitung der Ikterusfrage in den 8o-ger

Jahren wurde indessen von Stadelmann, Minkowski und Naunyn die

Umwandlungsstelle des Hämoglobins in Gallenfarbstoff nicht im kreisenden

Blut, sondern nur in der Leber gefunden, und die hämatogene Theorie

mufste der hepatogenen Platz machen. Der toxische Ikterus wurde deshalb

als eine Form des Stauungs-Ikterus aufgefafst, indem die Galle durch die

Blutphthisis farbstoffreicher, gleichzeitig zäher und dickflüssiger wurde und

dadurch die Gallengänge verlegen konnte.

Durch eine solche Erschwerung des Gallenabflusses kam eine Resorp-

tion der Galle und das Auftreten des Ikterus zustande.

Der chemischen Abstammung nach konnte zwar jeder Stauungs-Ikterus

noch als hämatogen bezeichnet werden, insofern als andere Quellen als

Hämoglobin für den Gallenfarbstoff nicht erkannt waren; die Rolle des

Blutes als Gallenstoffbildner war aber eine passive statt früher einer aktiven

geworden.

Indessen hat nie weder über die Wirkungsweise der Blutgifte, noch

über den intrahepatischen Mechanismus der Gelbsucht Einigkeit geherrscht.

Gegenüber der mechanischen, auf dem Boden der Polycholie und Pleio-

chromie der Galle fufaenden passiven Theorie wurde später von einer Reihe

Pathologen und Klinikern das funktionelle Moment hervorgehoben.

Sowohl Minkowskis Parapedesis der Galle, wie Picks Paracholie und

Libp:rmeisters akatektischer Ikterus sind Erklärungsversuche, die damit

rechnen, daß die in der Leberzelle gebildete Galle unter verschiedenen

Einflüssen in einer von der normalen abweichenden Richtung aktiv sezer-

niert werden kann.

Vid.-Selsk. Skrifter I. M.-N. Kl. 1914. No. 2. 1
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Vielfach wurden diese Hypothesen benutzt, um die Pathogenese ver-

schiedener Formen von Ikterus zu erklären, obwohl es nicht zu leugnen war,

daß die Entstehung der nicht-mechanischen Gelbsucht noch als recht dunkel

zu bezeichnen war.

Bei dieser herrschenden Unsicherheit brachten Eppingers histologische

Untersuchungen über die Bildungsstätten der Galle einen großen Fortschritt

in der Pathologie der Gelbsucht.

Nachdem es ihm gelungen war, die Gallenkapillare auch bei Menschen

darzustellen, fand er in Fällen von hämolytischem Ikterus, z. B. Phosphor-

vergiftung, in den kleineren Gallengängen eigentümliche Bildungen, soge-

nannte Gall entr om ben .

Dieser Verschluß der Gallengänge führte durch konsekutive Erwei-

terung und Zerreifsung derselben zur Überleitung der Galle durch die

perivenösen Lymphgefäße in das Blut.

Eppingers Befunde sind von mehreren Seiten bestätigt worden, und

Kretz hebt besonders hervor, daß das Wesentliche beim toxämischen

Ikterus ganz offenbar im Auftreten der Gallentromben zu suchen sei.

Was ihre Genese betrifft, werden neben der Sekretion von abnorm

pigmentreicher Galle infolge Zugrundegehens von Erythrozyten, deren Be-

deutung auch Eppinger hervorhebt, wahrscheinlich auch andere Stoffe

wie z. B. Eiweißstoffe aus der Leberzelle ausgestoßen.

Für die Genese des nicht-mechanischen Ikterus kommt es deshalb

nicht auf die Menge des zur Gallenbildung disponiblen Blutfarbstoffes

allein an.

Nach Krehl führen sogar Transfusionen oder Hämoglobininjektionen

überhaupt nie zum Ikterus.

Sowohl konstitutionelle Faktoren, wie auch die Natur des schädigenden

Giftes und die Art des Zerfalls der Erythrozyten und die Spaltung des Hä-

moglobins kommen hierbei mehr in Betracht.

Um ein Beispiel anzuführen, ist es nach Tallouist bekannt, daß To-

luylendiamin in gewissen Dosen gegeben, bei Hunden Ikterus, aber nur

ausnahmsweise Hämoglobinurie, bei Katzen fast immer nur Hämoglo-

binurie und bei Kaninchen schließlich gewöhnlich weder Ikterus noch

Hämoglobinurie hervorruft.

Zur Erklärung hebt Affanassiew den verschiedenartigen Einfluß der

einzelnen Gifte auf das Blut hervor, indem er annimmt, daß nur Hämo-

lyse mit Trümmerbildung (Rhästo-Q'stämie nach Quincke) Gelbsucht zur

Folge hat, während die Auslaugung des Hämoglobins aus den Blutkörperchen

nicht Ikterus, sondern allein Hämoglobinurie hervorruft.
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Werden die Blutkörperchen auf beide Weisen zerstört, können Hämoglo-

binurie und Ikterus nebeneinander vorkommen.

Demgegenüber betont Stadelmann die Bedeutung einer gleichzeitigen

Leberschädigung, die er sowohl nach Toluylendiamin- wie Phosphorver-

giftung findet.

Bemerkenswert sind auch Kretz' Ausführungen, dafà Schädigungen des

Blutes, wie z. ß. bei Typhus abdominalis, allein hämatogene Siderosis der

Leber ohne Ikterus zur Folge haben, während der Ikterus bei Arsen-

wasserstoffvergiftung und nach Toluylendiamin durch das Auftreten von

massiver Eisenpigmentierung der Leber charakterisiert wird, was dagegen

bei Phosphorvergiftung nicht der Fall ist.

In den letzten Jahren ist auch die Beteiligung der Milz an der Um-

wandlung in Blutfarbstoff und an der Entwicklung des toxischen Ikterus

erkannt worden (Pick und Jovannovics), über ihre wirkliche Bedeutung läfst

sich aber schwer etwas Bestimmtes sagen.

Nach diesen Autoren bekommen Tiere, denen man vorher die Milz

herausgenommen hat, einen viel geringeren Organgehalt an hämolytischen

Substanzen, und Gilbert weist auf die vermehrten hämolytischen Eigen-

schaften der Milz nach Toluylendiamin-Vergiftung hin.

Für Minkowski und Chauffard bildet die lienale Theorie endlich die

pathogenetische Grundlage des hämolytischen Ikterus.

Alles in allem sieht man, wie die engen Beziehungen, die zwischen

Blutdestruktion und Gelbsucht unzweifelhaft bestehen, sich nicht so einfach

erklären lassen, wie die alte NAUNVNsche Formel: Ohne Leber kein Ikterus,

vielleicht vermuten lief?.

Von sogenannten — teils nachgewiesenen, teils vorausgesetzten — Blut-

giften, die gelegendich zum Ikterus führen können, wird in den Hand-

büchern eine grofae Reihe angeführt: Toluylendiamin, Arsenwasserstoff,

Phosphor, Pilzgifte wie Helvellasäure und Phallin, Saponinsubstanzen,

Glyzerin, Phenol, Pyrogallol, Pyrodin, Phenylhydrazin, Anilin und viele

seiner Derivate, wie Antifebrin, Exalgin, Phenazetin, Laktophenin u. s. w.,

Nitrobenzol, Nitroglyzerin, Nitrite, chlorsaure Salze, Santonin, Äther, Chloro-

form, Chloral u. m. a.

Nur einzelne dieser Stoffe haben ein besonderes klinisches Interesse

und noch weniger sind diejenigen, die nach therapeutischer Anwendung

etwas häufiger Gelbsucht hervorrufen.

Mit Recht betont deshalb Laache die Differenz zwischen gastrischen

Komplikationen als eine häufige generelle Arzneiwirkung und hepatische

Nebenwirkungen als eine seltene spezifische Medikamentwirkung.

Von Arzneien dieser letzteren Art sollen hier einige erwähnt werden.
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Schon im Jahre 1874 teilte Wernicke mit, dafa Chloral (von Liebreich

im Jahre 1869 als Hypnoticum eingeführt) in 7 Fällen Ikterus hervorge-

rufen hatte. Späterhin sind ähnliche Beobachtungen u. a. von Geill (nach

50 gr. im Laufe von 25 Tagen) und von Hecht mitgeteilt worden.

Ebenfalls aus älterer Zeit (Nothnagel 1865) stammen die ersten An-

gaben über das gelegentliche Auftreten von Gelbsucht nach Chloroform-

vergiftungen.

Der nordischen chirurgischen Sammmelforschung (1895) zufolge tritt

indessen Gelbsucht nur in weniger als o.io "/0 nach Chloroformnarkosen

auf, die gelegentlich auch von Urobiünurie (Kast und Mester) und Häma-

toporphyrinurie (Johan Nicolaysen) begleitet sein können.

Nach Bandwurmkuren mit Extr. filicis maris sah besonders Grawitz

häufig Gelbsucht folgen, indem er in mehr als der Hälfte seiner Fälle in

der II. Charitée-Klinik diese Komplikation eintreten sah.

Seiner Auffassung nach wurde die Gelbsucht von der Auflösung der

Blutkörperchen in der Leber und vielleicht auch durch eine Giftwirkung

auf die Leberzellen selbst verursacht. Im Harn war nur »vereinzelt und

zu Beginn des Auftretens von Ikterus« Bilirubin nachweisbar, sonst nur

Urobilin.

Ikterus ist demnächst nach Santoninvergiftungen beobachtet worden, wo

er wie im Ct-amej'schen Falle mit Fieber und Milzschwellung verlaufen kann.

Kein Fieber sahen dagegen Laache und Löwenthal in Fällen von Ik-

terus nach Anwendung von Exalgin.

Zu den Blutgiften wird auch Chinin in denjenigen Fällen von Schwarz-

wasserfieber mit Ikterus gerechnet, die nach Chiningebrauch auftreten.

Pikrinsäure gehört dagegen nicht zu den ikterogenen Pharmaka; nach

Einnahme von pikrinsaurem Kali kann jedoch die Hautfarbe Ikterus simu-

lieren, und deshalb verabreichte, erwähnt in seinem Lehrbuch Pel, ein

bekannter deutscher Kliniker gelegentlich in Ermangelung eines Ikterus-

kranken, Pikrinsäure, um doch den Studenten »das koloristische Bild

des Ikterus« demonstrieren zu können.

Viel häufiger als nach Verabreichung der erwähnten Mittel tritt jedoch

Gelbsucht bei Verwendung von Laktophenin auf und ihre Symptoma-

tologie, ihr Verlauf, ihre Pathogenese und generell-pathologische Bedeutung

soll deshalb hier eingehender erörtert werden.

Laktophenin — Laktyl-Paraamidophenyl-Athyläther — wurde im Jahre

1893 in der Praxis eingeführt und erreichte durch seine Kombination von

antipyretischer und hypnotisierender Wirkung in kurzer Zeit sehr verbrei-

tete Anwendung.
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Besonders bei Typhus abdominalis wurde es von v. Jaksch und

V. Schuler empfohlen, und Meissen zog es bei Bekämpfung des tuber-

kulösen Fiebers allen anderen Antipyretika vor.

Auf Grundlage von 3 eigenen Beobachtungen machte im Jahre 1895

Strauss als der erste auf Ikterus als Komplikation aufmerksam.

Später wurden ähnliche Beobachtungen von Wenzel, Withauer,

Laache u. m. a. mitgeteilt, und besonders von den beiden Letztgenannten

die Häufigkeit des Ikterus betont.

Neben dieser Komplikation treten die übrigen Nebenwirkungen sehr

in den Hintergrund.

Nach Huber, Stein und Gerhardt kann Laktophenin erythematöse

und bullöse Hautausschläge hervorrufen, und Rasch hat einmal nach Ein-

nahme von Laktophenin Pigmenterythem vom Typhus der fixen Antipyrin-

exantheme gesehen.

Tödliche Laktopheninvergiftungen sind kaum beobachtet worden.

IL Kasuistik.

In den letzten 10 Jahren ist in der medizinischen Abteilung A des

norwegischen Rigshospitals zu Kristiania (Direktor: Prof. Dr. S. Laache)

Laktophenin bei der Behandlung von vielen rheumatischen Krankheiten

angewandt worden.

Schon im Jahre 1904 machte Laache auf den häufig komplizierenden

Ikterus aufmerksam und betonte gewisse Eigentümlichkeiten desselben (Auf-

treten nach durchschnittlich 27 gr., Fieber u. s. w.)

Später hat das Beobachtungsmaterial sich vergrößert und andre

Eigentümlichkeiten der LaktopheninGelbsucht von pharmakologischem und

allgemein pathologischem Interesse sind gefunden worden, die es wünschens-

wert machen, das ganze einschlägige Material hier vorzulegen.
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Kasuistik.

Positive Fälle.

Fall 1: O. A., Arbeiter, 6i Jahre. 9. Oktober 1901— 20. Novem-

ber 1901.

Diagnose: Neurasthenia (traumatica?).

Nach 30 gr. Laktophenin trat am 30. Oktober Brennen und Schmerz

im Epigastrium auf, später Febrilia, worauf das Mittel nach Einnahme

von 32 gr. abgesetzt wurde. Am i. November: Ikterus, Galle im

Harn, in dem aufàer-

dem Spuren von Eiweiß,

die bald verschwanden.
\'orübergehende Diar-

rhoe. Faeces graufarbig.

Ikterus 8 Tage lang vor-

handen, begleitet von
starkem Jucken.

Körpergewicht am
II. Oktober: 77.8 kg.,

am 18 Oktober: 78.4

kg., am 25. Oktober:

79.6 kg., am 8. Novem-
ber: 76.3 kg., am 15.

November: 77.0 kg., am
Fall I. 22. November: 77.4 kg.

L-à aS,/t<^.Ä-«.. L Stp yikk^^*''**^

Fall II: M. K., Eisenbahnarbeiter, 59 Jahre alt.

Aufgenommen: 19. Oktober 1901.

Entlassen: 23. Januar 1902.

Diagnose: Rheumatismus chronicus.

Eine inkonstante Spur von Eiweiß im Harn war vor der Laktophenin-

behandlung nachgewiesen worden, später aber nicht mehr vorhanden.

22. X.: Laktophenin i gr. zweimal täglich.

31. X.: Gestern und heute Schmerzen im Leib, wiederholte Stuhlent-

leerungen von grauer Farbe, ikterische Verfärbung der Konjunktiven, im

Harn deutliche Gallenfarbstoffreaktion, unterer Leberrand unter .dem rechten

Rippenbogen fühlbar.

Patient hat im ganzen 21 gr. Laktophenin bekommen.
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Die Gelbsucht nahm in den
folgenden Tagen zu. Die Stühle,

welche inzwischen fester wur-
den, waren vollkommen kreide-

weiß, und da sie keine Nei-

gung zu spontaner Besserung
zeigten, wurden am 9. Novem-
ber rektale Wassereinläufe nach
Krull instituiert, wodurch die

Gallenausscheidung in den Darm
wieder herbeigeführt wurde.

Die Gelbsucht nahm nach
und nach ab, war aber erst

nach 3 Wochen gänzlich ver-

schwunden.
Die alten rheumatischen

Erscheinungen gingen in der Folgezeit entschieden zurück, und der Kranke
verließ in guter Besserung, wenn auch nicht völlig geheilt, das Hospital.

y. Xi^r.^l,

Fall II.

^^ V yM /} ^ 5-
i> nr? fû // n /? /;^
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Fall III: A. S., Wegearbeiter, 38 Jahre. 25. Oktober 1901—5. De-
zember 1901.

Diagnose: Ischias sinister.

29. Oktober: L. i gr. t. p. d. Am 2. November zeigte der Harn
nach 10 gr. eine dunklere Farbe als normal, 3 dünnflüssige Stühle.

Erst am 11. November
war ausgesprochene!

Ikterus vorhanden, wes
halb L. nach Gebrauch
von 34 gr. abgesetzt

wurde. Am 14. und
15. war der Puls auf

52, am 16 auf 64 ge-

sunken, ab und zu mit

einzelnen Extraschlä-

gen. 17. November:
Puls 60. Am 19. November: Puls 52. Am 21. November: Puls 54. Der
Harn hell, der Stuhl hellbraun. Während der ganzen Zeit war kein
Fieber vorhanden. Ischias auftauend schnell geheilt bei gleichzeitiger
auswendiger Behandlung.

-4i^'^

4^
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Fall III.

Pali I\': L. K., Arbeiter, 29 Jahre. 4. Oktober 1901—30. Novem-
ber 1901.

Diagnose: Rheumatismus chronicus.

2. November: D. Laktophenin ] gr. t. p. d. ; nach Gebrauch von 11

gr. war der Harn etwas dunkler als normal. 12. November: 29 Pulver
verabreicht, Patient bekommt Schmerzen im Unterleib, weshalb die Pulver
abgesetzt wurden. Der Harn sattgelb, aber Gmelin negativ. Die Abfüh-
rung dunkelgelb. 13. November: Starke Schmerzen unter Proc. xiph.,

wo ausgeprägte Druckempfindlichkeit. Am 14. November: Temp. 38.2—
36.8. Der Harn wie Bockbier, Gmelin schwach positiv^ der Stuhl dunkel-
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Fall IV.

braun. Puls 72. Gelbfärbung
der Haut und der Schleimhäute.

Sowohl Knie- wie Fuß-
gelenke hierbei bedeutend ge-

bessert. Während der Harn
in den folgenden Tagen einen

reichlichen Gallengehalt zeigte,

hielten sich die Faeces braun,

erst am 18 November wurden
sie gräulich, aber immer noch
mit Hellbraun vermischt; am
20. November in bedeutender
Besserung entlassen.

a\//

m
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Fall V: I. L. O., Tischler, 42 Jahre. 27. November 1901—25.
Januar 1902.

Diagnose: Ischias dexter.

7. Dezember: D. Laktophenin i gr. t. p. d. Der Harn hielt sich unver-
ändert bis zum 19. Dezember, also 12 Tage; da wurde er dunkler als normal,
an den folgenden Tagen wurde er noch dunkler, am 22. Dezember Reaktion
auf Galle gleichzeitig mit ikterischer Färbung der Haut und der Schleimhäute.

Dunkelbräunliche

Abführung; die Faeces

auch später nicht ent-

färbt. Das Mittel war
bereits am 21. Dezem-
ber abgesetzt worden,

da der Patient über Übel-

keit und Aufstofaen ge-

klagt hatte. Kein Fieber.

Die Schmerzen in

Hüfte und Fußgelenk we-

sentlich besser. In den
nächsten Tagen verlor sich sowohl der Ikterus wie der Gallengehalt des
Harns sehr bald. Die ischiadischen Beschwerden gingen auffallend schnell

zurück, und Pat wurde als geheilt entlassen.

Seines Rheumatismus wegen wurde er 9 Jahre später wieder in die

medizinische Klinik aufgenommen.

5. Dezember 191 1: D. Laktophenin i gr. t. p. d.

Die Schmerzen wurden besser, und das Mittel wurde i. Januar 191

2

nach Einnahme von im ganzen 85 gr. abgesetzt. Kein Ikterus. Keine
Urobilinurie.

Magenbefunde i St. nach Ewalds Probefrühstück:

8. XII. 191 1: 80 cc -Voo-

3. I. 1912: 75 cc 30/^5.

\p> ifoÂ^^'^ti^^.^ '.'yt 'iü/^/c/l/un

Fall V.

Fall VI: A. S., Kutscher, 45 Jahre. 28. Dezember 1901 25. Fe-

bruar 1902.

Diagnose: Ischias dexter.

29. Dezember: D. Laktophenin i gr. t. p. d.; bereits nach 3 Tagen,
am 2. Januar, zeigte sich der Harn etwas dunkler gefärbt als normal, was



I9I4- No. DER LAKTOPHENIN-IKTERUS.

sich jedoch später wieder verlor. 7. Januar 1902: Temp. 38.2—38.4.

Kopfschmerzen, Übelkeit, aber keine ikterische Färbung der Haut oder der

Schleimhäute. Gmelin negativ, keine Abführung. Laktophenin nach 22

Pulvern abgesetzt. Am 8.

Januar: Temp. 38.4— 38.1.

Stuhl von hellbrauner

Farbe. Der Harn dunkel

mit zweifelhaftem Gmelin,

schwacher Ikterus, der am
darauffolgenden Tage deut-

lich hervortrat, ebenso wie

Gmelin sicher positiv wurde,

der Harn enthielt zugleich

eine schwache Andeutung
von Albumin. Es ist ver-

merkt: 2 reichliche Stühle

nach grünem Pulver, von
breiiger Konsistenz und hell-

brauner Farbe. Am II. Januar: Temp. 36.0 36.1. Reichliche breiige, hell-

braune Abführung nach Klystier. Ikterus im Verschwinden. Ischias im

rechten Bein in bedeutender Besserung; später vorübergehende Schmerzen

in dem früher gesunden linken Bein.

Fall VI.

Fall VII: K. B., Landmann, 48 Jahre. 12. April 1902 9.

Diagnose: Ischias sinister.

ai 1902.

'%/V /f\/a /^'A
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13. April: D. Laktophenin i gr. t. p. d.; bereits nach 2 Tagen ist

der Harn vorübergehend dunkler als normal. Am 22. fühlte Patient sich

matt, schlief schlecht und hatte das Gefühl von Überfüllung im Unterleib,

weshalb er Karlsbader Salz bekam. 24. April: Temp. 38.6—39.1. Puls

96. Die Zunge etwas be-

legt, gestern abend ein

unangenehmes drückendes

Gefühl unter Proc. xiph.

und etwas Erbrechen, er

ist aber heute besser.

Druckempfindlichkeit

im Epigastrium, der Harn
dunkel, aber Gmelins Reak-

tion negativ, eine reich-

liche braune Entleerung

nach Klysma. Gebraucht

22 gr. L., das abgesetzt

wird. 25. April: Ausge-

prägter Ikterus der Haut
und der Schleimhäute.

Gmelin stark positiv. 26.

April : Gestern wieder einmal Erbrechen, starke Mattigkeit, Leberdämpfung

von der 6. Kosta bis zum Kostalbogen, unterer Leberrand nicht palpabel,

keine Dämpfung in der Milzregion, der Stuhl nicht entfärbt.

Die ischiadischen Schmerzen besser.

Die Gelbsucht dauerte an, und am 30. April zeigten sich Faeces

entfärbt, am 2. Mai war jedoch der Stuhl wieder schwach braun,

^7Y ^" f^/x^(.«-

Fall VII.
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während der Harn noch immer gallenhaltig war. Am 6. Mai war Gmelin
kaum mehr positiv, aber der Harn hält sich auffallend lange dunkel.

Fall VIII: O, H., Tischler, 37 Jahre. 29. November 1902— 27. Ja-

nuar 1903.

Diagnose: Rheumatismus,

Am I. Dezember: D. Laktophenin i gr. t. p. d. Am 10. Dezember:
Temp. 39.2—38.3. Nachdem sich der Patient seit vorgestern abend unwohl
gefühlt hatte mit Übelkeit und Schmerzen im Epigastrium, trat gestern

mittag Frösteln von halbstündiger Dauer mit darauffolgendem Hitzegefühl

auf Mehrmals Erbrechen. Heute Stirnkopfschmerzen. Eine früher vor-

handene Ansammlunsf in den

3ti
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Kniegelenken ist geschwunden.
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wird. Am 11. Dezember: Temp.
39.5— 37.6. Gmelin positiv. Noch
immer schwache Andeutung von
Albumin. Haycrafts Probe

' positiv.

Fall VIII. 16. Dezember: Puls 60.

Spontan auftretender Stuhl, davon
die eine Hälfte schwach braun gefärbt, die andre lehmgrau. 17. Dezember:
Der Harn zeigt noch immer Gmelins Reaktion. Reichliche Entleerung,

entfärbter Stuhl. Puls 60, auf welcher Höhe er sich mehrere Tage hielt.

18. Dezember: Entfärbter Stuhl. Vom 19. Dezember an begann der Siuhl

eine braune Färbung anzunehmen. Am 27. Januar 1903 als von seinem

rheumatischen Gelenkleiden geheilt aus dem Krankenhaus entlassen.

L 'J. Sf^^i'rj.A^v^

Fall IX: P. T., Feldwebel, 37 Jahre. 26. November 1902— 21. Fe-

bruar 1903.

Diagnose: Rheuma-
tismus chronicus.

28. November: Lak-

tophenin I gr. t. p. d. Am
9. Dezember: Temp. 38.3

37.9. Am IG. Dezem-
ber: Temp. 384—36.6.

Der Harn stark gefärbt,

aber Gmelin negativ. Gelb-

färbung der Sklerae. Lak-

tophenin nach 34 gr. ab-

gesetzt. Zwei reichliche,

gefärbte Abführungen. — Fall IX.
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Gmelin negativ. Am 11. Dezember: Gmelin schwach positiv. Am 13. De-
zember: Die Abführung lehmfarbig. Am 15. Dezember: Starkes Jucken
über dem ganzen Körper. Die Erscheinungen gingen nach und nach zurück.

JO

30,5 .

39

38,5 .

38 .

37,5 .

fS 26 1/>'\2) n ?^ ?^'A

/U^

fk é>'y r^9 ^0

Fall X: M. H. D., Dienstmädchen, 45 Jahre. 23. April 1906— 19.

Juli 1906.

Diagnose: Ischias.

24. April: D. Laktophenin i gr. t. p. d. 4. Mai: Temp. 37.8— 38.6.

Puls 108. Seit gestern abend
Schmerzen im Epigastrium

und Rücken. 5. Mai: Temp.
37.4^38.0. Puls 80. Deut-

licher Ikterus. Gmelins Reak-

tion positiv. Faeces ent-

färbt. Laktophenin wird nach

Einnahme von 37 gr. abge-

setzt ('7.:^.).

18. Mai: Puls 72. Der
Stuhl immer entfärbt. Gmelin
positiv. Pruritus.

25. Mai : Der Harn
heller. Faeces von grau-

gelber Farbe.

\^/ t^
12:

L a. ^akli,,^v^~i~ TWIiTT

Fall X.

Fall XI: A. E., Dienstmädchen, 24 Jahre. 19. September 1906—
8 April 1907.

Diagnose: Ischias.

3. Oktober: D. Laktophenin i gr. t. p. d.

16. Oktober: Temp. 38 Kopfweh und 1' rö-

stein.

19. Oktober: Erbrechen. Der Harn dunkel-

farbig. Laktophenin nach Einnahme von 40 gr.

abgesetzt.

20. Oktober: Ausgespochener Ikterus mit po-

sitiver Gmelins Reaktion und Pruritus.

27. Oktober: Die ikterische Entfärbung nicht

mehr deutlich.

Fall XI. 31. Oktober: Gmelin negativ.

38,5 _
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Fall XII.

7. Mai: Gmelin -^
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Fall XIV: I. M. O., Arbeiterin, 19 Jahre. 6. Mai 1909-3. Juni 1909.

Diagnose : Rheumatismus.

II. Mai: D. Laktophenin i gr. t. p. d.

21. Mai: Temp. 36.7 37.1. Schmerzen im Leib. Harn dunkel.

Gmelin negativ, Schlesinger positiv. Kein Ikterus.

22. Mai: Temp. 36.2—37.7. Puls 92. Kein Appetit.

23. Mai: Subikterische Verfärbung der Konjunktiven und der Haut.

39,5

39.

3S.5

3S

37,5

37

3G,5

3C

35,5

35

'XrJ2 /3 yy ^/./f /9 zo 2/ n ^rjy 7b~2Cf :?<i 19 "^0

^aCij- L'/y, ^aoi'f*"'^

y y^

Fall XIV.

Seit gestern ein urticaria-ähnlicher, stark juckender Ausschlag auf

Truncus und Extremitäten. Nachschübe bis 27. Mai. Nach Einnahme von

37 gr. wurde L. abgesetzt.

24. Mai: Gmelin positiv. Der Harn enthält Eiweifa in Spuren. Der

Stuhl von brauner Farbe.

28. Mai: Gmeh'n negativ. Faeces nicht entfärbt.

3. Juni: Die rheumatischen Schmerzen bedeutend gebessert.

29. Mai : Die Resistenz der roten Blutkörperchen :

Beg. Hämolyse 0.42 ^/o-

Tot. — 0.32%.

Azidität des Mageninhalts (Ewalds Probefrühstück):

14.
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Die Resistenz der roten Blutkörperchen:

30. Mai: Rote Blutkörperciien: 5.5 Mill. Beg. H. 0.40%.
Hb: 96 Tot. H. 0.32%

Der Harn enthielt Gallenfarbstoff bis 2. Juni, vermehrter Urobilin-

gehalt bis 10. Juni.

40,5 —
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28. Mai: Temp. 38.9. Gestern Frösteln, Kophweh und Übelkeit.

Vorgestern Diarrhöe.

Vespere: Subikterische Verfärbung der Konjunktiven. Gmelin positiv.

29. Mai: Puls 84. Keine Übelkeit. Faeces entfärbt. Schmidts Subli-

matprobe im Stuhl negativ. Im Harn Spur von Eiweiß (»hoher Ring«).
Keine Zylinder.

Resistenz der roten Blutkörperchen:

Beg. Hämolyse 0.40 %.
Tot. — 0.30%.

31. Mai: Puls 76. Faeces grau. Spur von Eivveifà im Harn. Nach
Zentrifugierung zahlreiche hyaline und gekörnte Zylinder im Bodensatz.

In Verbindung mit Pruritus, Übelkeit, entfärbtem Stuhl dauerte die

Cholurie bis 9. Juni an.

Magenbefunde i St. nach Ewalds Probefrühstück:

4. VI. — 60 cc "/44.

7. » — 60 cc -/10.

12. » — 112 CC "^Z-jy.

13- » — 50 CC -'/28-

Fall XVII: M. G., Dienstmädchen, 23 Jahre. 30. Oktober 1909

—

7. Mai 1910.

Diagnose : Rheumatismus.

31. Oktober: D, Laktophenin i gr. t. p. d.

9. November: Seit gestern Schmerzen im Epigastrium, das druck-

empfindlich ist.

10. November: Puls 112. Empfindlich im Epigastrium und unter

rechtem Kostalbogen.

Leichte subikterische Verfärbung der Haut und Konjunktiven.

Nach Einnahme von 30 gr. Laktophenin wurde das Mittel abgesetzt.

14. November: Puls 92. Der Stuhl grau. Ausgespochener Ikterus.

Gmelin stark positiv.

16. November: Bekam gestern 70 gr. Lävulose ohne Glykosurie.

Pruritus.

22. November: Der Stuhl vorgestern von brauner Farbe. Gmelin negativ;

Schlesinger wieder mehrere Tage positiv. Der Ikterus stark abgenommen.



i6 OLAV HANSSEN. M.-N. Kl.

Blutuntersuchungen
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Fall XVIII
zember 191 o.

J. H., Arbeiter, 35 Jahre. 7. November 1910— 14. De-

40,5

40

39. Ô

i<i

3S

3T.5

37

3G,Û

36

35,5

35 .

/P f/ /y-zi'/^:/; /y-./^ z/ 2J -7? !Yi

^ -i^L^..^ I

Diagnose: Rheumatismus ehr. (Atrophia muscularis).

8. November: Laktophenin i gr. t. p. d.

18. November: Puls 72. Nach Ewalds Probemahlzeit gestern Übel-
keit und Schmerzen im Leib. Abends Temp.-Steigerung bis 38.6°. Der
Harn dunkel; Gmelin -^, Schlesinger -\-. Laktophenin nach Einnahme
von 30 gr. abgesetzt.

19. November: Heute
ikterische Farbe der Kon-
junktiven, nicht der Haut.

Gmelin positiv.

20. November : Der
Stuhl grau.

23. November: Puls

72; starke Gelbfärbung

der Haut; mehrmals Er-

brechen. Der Harn ent-

hielt Gallenfarbstoff bis 25.

November, worauf Schle-

singers Reaktion wieder

positiv wurde. Der Stuhl

von brauner Farbe 26.

November.
2. Dezember: Die Gelenkschmerzen besser.

A-
V±

ï£E:.r^^l

V,

LîCie&iuf^

l^

2 l£é.citj>At>»- L ^^ 'iaelir^U-^

Fal! XVIII.

Körpergewicht: 17. XL 69.6 Kg.

24. » 66.0 »

28. » 68.2 »

10. XII. 70.5 »

Blutuntersuchungen

II.

18.

19.

21.

XI.

R. Blutk.

5 416000
5 840000
5842 000

5 140000

W. Blutk. Hb '^
0-

9200
6500
8000
9200

95 °o.

97 oo.

r^9. 0'

98

Magenbefunde i St. nach Ewalds Probefrühstück:

II. XI. 100 CC

17. » IOC CC

19.

25-

29.

13- XII.

150 CC

80 CC

100 CC

160 CC

/3.3'

3.5 _
(O*

2(i '

/00-

5/53.

Osmotische Resistenz der roten Blutkörperchen:

18. XL 0.40% — 0.30 0/0.

o/„22. » 0.34 7o — 0.28 - 0-

2. XII. 0.42 % — 0.32 " 0.

1 Koagulationszeit des Venenblutes 19 m. Die Retraktion des Koagels mangelhaft.

Vid.. Selsk. Skrifter. I. M.-N.Kl, 1914. No. 2. 2
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Fall XIX: J. H., Dienstmädchen, 50 Jahre. 3. September 1909

—

19. Oktober 1909.

Diagnose: Rheumatismus ehr.

23. September: D. Laktophenin i gr. t. p. d.

1. Oktober: Temp. 36.5—37.0. Puls 120. Gestern Übelkeit. Im Harn
ist Gmelin negativ, Schlesinger positiv.

Nach Einnahme von 25 gr. wurde Laktophenin abgesetzt.

2. Oktober: Puls 96. Temp. 39.4— 37-2. Etwas Schmerzen in der

rechten Seite des Leibes Die Leberdämpfung normal. Subikterische

Verfärbung der Konjunk-
tiven.

3. Oktober: Puls 76.

Starke Schmerzen im Leib. *o

Ausgesprochener Ikterus. 3u,5

Gmelin positiv. Spur von
Eiweifà.

4. Oktober: Mehrmals
Erbrechen. Die Stühle hell-

braun.

7. Oktober: Gmelin
negativ.

19. Oktober: Bedeu-

tende Besserungder Rücken-

schmerzen.

39

38,5

38

37,5

37

35,.^.

35

•^^

'^J^"2STTy^^»*t*»r

\z:l.

må

i \

j

[JB-i-Jk^±

IStn i^CtCO/t^itt*
î^

Fall XIX.

Blutuntersuchungen: 3. Oktober R. Blutk. 4 Mill.

W. Blutk. 5320.
Hb% 90%.

Magenuntersuchung (Ewalds Probefrühstück):

3. Oktober iiocc '^Vsi-

Osmotische Resistenz der r. Blutk. :

5. Oktober 0.36 % — 0.26 0/0.

Fall XX: A. A , Arbeiter, 21 Jahre. 17. Oktober 1910— 9. Februar

191 1.

Diagnose: Rheumatismus gonorrh.

Gebrauchte Laktophenin i gr. q. p. d. vom 28. Dezember bis 31. De-

zember, im ganzen 16 gr.

6. Januar: Gestern und heute Schmerzen im Epigastrium und Übel-

keit. Heute Nachmittag Schüttelfrost. (Temp. 39^).

7. Januar: Puls 84. Der Harn dunkel mit positiven Gmelins und

Schlesingers Reaktionen.

8. Januar: Puls 62. Leichter Ikterus.

21. Januar: Die Stühle entfärbt seit 10. Januar; von jetzt gefärbt.

Schlesingers Reaktion wieder positiv.

25. Januar: Gmelin negativ.

Eine schwache Gelbfärbung der Haut und Konjunktiven, Urobilinurie

und Pruritus hielt an bis zur Entlassung am 9. Februar.



I9I4.
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^ 2: itaK/ofi(i^ lfy,:iC

Fall XXI.

12. Januar R. Blutk. 4.24 Mill.

W. Blutk. 7800.
Hb% 95%.

8. März: Gallenfarbstoff im Blutserum in Verdünnung V20 +•

Fall XXII: S. E., Dienstmädchen, 22 Jahre. i. August 191 1— 17.

Oktober 191 1.

Diagnose: Dyspepsia (Neurasthenia).

Die Magenuntersuchung ergibt Anazidität und normale Motilität.

Vom 7, August bis 11. August bekam Pat. Laktophenin, im ganzen

15 gr-

17. August: Gestern Frösteln, Übelkeit und Schmerzen im Epigastrium.

Der Harn heute uro-

bilinhaltig,was früher

nicht der Fall war.

17. August: Puls

56. Gestern starke

Schmerzen im Epi-

gastrium und rechten

Hypochondrium.
18. August: Puls

52. Leichte, ikterische

Verfärbung der Kon-
junktiven.

19. August: Her-
pes labialis. Gmelin
positiv.

23. August: Puls 52. Der Stuhl vorgestern graugelb. Gmelin
negativ.

Vom 15. September bis 20. September und vom 28. September bis

4. Oktober bekam die Patientin nochmals Laktophenin i gr. t. p. d., im
ganzen 15 -f 19 gr. Kein Ikterus.

Fall XXII.
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Gallenfarbstoft' im Blutserum

14.
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Gallenfarbstoff im Blutserum:

27. September: In Verdünnung ^^/20 '^•

1. Oktober: Vor dem Frösteln in Verdünnung ^"/oq +.

Magenbefunde i St. nach Ewalds Probefrühstück:

5. X.
IG. »

26. »

123 CC '"'"Iso-

239 CC 32/.g,

180 CC 40/gy.

^
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Datum

16. X.

17- "

18. ,

19- «

20. „

21. „

22. „

23- ,

24- „

25- n

Reaktion i Sp. Gew.

Sauer 1012

1016

1018

1015

1013

1018

1020

1015

X014

1015

Eiweiß Galle Urobilin
Fea eis

Reaktion

Fall XXIV: B. B., Arbeiter, 19 Jahre. 21. Mai 1912— 21. Okto-

ber 1912.

Diagnose: Rheumatismus ehr.

Gebrauchte vom 31. August Abends bis 5. September Laktophenin

I gr. t. p. d., im ganzen 16 gr.

IG. September: Temp. 36.6—37.5. Nachts Schmerzen im Rücken

und unter rechtem Kostalbogen.

FallgXXIV.

Mane: Blutserum ikterisch; Gallenfarbstoft' - oq H-. Der Harn hell,

ohne Urobilin.

Vesper: Temperatursteigerung bis 39.2". Der Harn dunkler; starke

Urobilinreaktion.

II. September: Gmelin schwach positiv. Nach Einnahme von 70 gr.

Galaktose Glykosurie. Übelkeit, aber kein Erbrechen.

Der Harn enthielt Gallentarbstoft' bis 15. September, vermehrter Uro-

bilingehalt bis 21. September. Die Stühle nicht entfärbt. Keine punk-

tierten Erythrozyten.

Am 7. Oktober wurde nochmals Laktophenin i gr. t. p. d. gegeben

und das IShttel nach Einnahme von 30 gr. abgesetzt. Kein Ikterus.
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Frustrane Fälle:

Fall XXV: N. N., Restaurateur, 42 Jahre alt. 8. April 1902 — 26.Juni 1902.
Diagnose: Ischias sinister.

9. April: Laktophenin i gr. t. p. d. Der Harn wurde bald auffallend

und anhaltend bräunlich gefärbt, dunkel, portwein- oder rumfarbig, voll-

kommen klar Gallenfarbstoff,

Blut, Eiweifj nie vorhanden.
Eine von Dr. Geelmuyden vor-

genommene Untersuchung aut

Haematoporphyrin ergab eben-

falls ein negatives Resultat.

21. April: (nach Einnahme
von 33 gr- Laktophenin) ließ

sich eine leichte ikterische Fär-

bung an den Augen konstatie-

ren, zu Ikterus der allgemeinen

Hautdecke kam es aber nicht;

Stuhlentleerungen nicht entfärbt.Fall XXV.

Fall XXVI: D, B., Frau eines Landmannes, 66 Jahre,
Diagnose: Rheumatismus ehr.

17. Juli: D. Laktophenin i gr. q. p. d.

Am 20. Juli wurde das Mittel nach Einnahme von 15 gr. abgesetzt.

27. Juli: Gestern nachmittag Übelkeit, später Frösteln und Schmerzen
im Epigastrium. Im Harn gestern vormittag negative, gestern nachmittag
stark positive Schlesingers Reaktion. Gmelin negativ.

W,5

(fO

àd.s

59

ibJ

58

57.5

57

J6.S

56

JA 5

%
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d.

Am 14 Januar wurde das

Fall XXVII: K. I., Heizer, 29 Jahre.

Diagnose: Rheumatismus gonorrh.

2. Januar: D. Bals, copaiv. 0.50 gr. t. p.

7. Januar: D. Laktophenin i gr. t. p. d.

Mittel nach Einnahme von 22
gr. abgesetzt.

17. Januar: Gestern Frö-

steln und Temperatursteigerung

bis 38.4^. Im Harn deutliche

Urobilinreaktion. Kein Gallen-

farbstoff im Blutserum. Kein
Ikterus.

24. Januar : Seit gestern

Übelkeit und Schmerzen im Epi-

gastrium, weshalb Bals, copaiv.

abgesetzt wurde, worauf Besse-

rung. Kein Ikterus.

Später bekam er Laktophenin 1 gr. t. p. d. in zwei Perioden, im

ganzen 22 gr. resp. 26 gr. — ohne Reaktion.

Fall XXVII.

Negative Fälle:

Fall XXVIII: W. J., Ziegeleiarbeiter, 34 Jahre.

6. Februar 1902.

Diagnose : Lumbago.

16. Oktober 1901

Nach 30 gr. Laktophenin (i gr. 2 mal täglich) zeigte sich keine andere

Wirkung, als dafs der Harn bereits nach ein paar Tagen eine etwas

dunklere Farbe annahm, die bei fortgesetztem Gebrauch später wieder ver-

schwand.

Fall XXIX: H. K. K., Mechaniker, 35 Jahre. 14. Oktober 190]—
23. Dezember 1901.

Diagnose: Ischias dexter.

15. Oktober: D. L. 1/2 gi"- t- P- d. Am 26. Oktober war der Harn
etwas dunkler als normal, eine Erscheinung, die sich später wieder verlor.

Das Mittel wurde nach Gebrauch von 40 gr. abgesetzt wegen eingetretener

dyspeptischer Beschwerden, die jedoch, nach der Anamnese, nicht mit

Sicherheit dieser zugeschrieben werden können.

Ischias war — bei gleichzeitiger Behandlung mit Bädern und Elektri-

zität — bedeutend gebessert.

Fall XXX: J. B., Landmann, 61 Jahre. 25, November 1901 — i.

Februar 1902.

Diagnose: Rheumatismus chronicus.

18. Dezember: D. Laktophenin i gr. t. p. d. 2g. Dezember: 32
Pulver verabreicht, ohne Spur von Dyspepsie; der Appetit ist gut, der
Harn vielleicht etwas dunkler als normal, jedoch höchst unbedeutend,
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ebenso nach 63 gr. Nach 91 gr. ist vermerkt, daß der Harn ganz hell

war. Als sich auch nach 100 gr. nicht die geringste Wirkung zeigte,

wurde das Mittel abgesetzt.

Fall XXXI: M. L., Kutscher, 28 Jahre. 29. Januar 1902— 7. März
1902.

Diagnose: Rheumatismus chronicus et tumores glandulosi colli.

I. Februar: D. Laktophenin i gr. t. p. d. Am 6. Februar war der

Harn nach 16 gr. L. dunkler als normal, was am 11. Februar nach Ge-

brauch von 22 gr. bereits weniger deutlich ausgeprägt war.

Als Patient nach Gebrauch von 42 gr. darüber klagte, daià er den

Appetit verliere, wurde das Mittel am 17. Februar abgesetzt. Kein

Ikterus.

Fall XXXII: K, A. S., Arbeiter, 23 Jahre. 20. Januar 1902— 22.

April 1902.

Diagnose: Rheumatismus chronicus.

30. Januar: D. Laktophenin i gr. t. p. d. Am 15. Februar: Nach

47 Pulvern zeigte der Harn keine oder doch nur ganz unbedeutend dunk-

lere Färbung als normal, etwas Saugen im Epigastrium mit Neigung zu

Diarrhöe. L. abgesetzt.

Fall XXXIII: I. K., Heizerfrau, 24 Jahre. 27. Februar 1902—26.

März 1902.

Diagnose: Ischias sin. Graviditas.

Gebrauchte L. vom 28. Februar bis 11. März, im ganzen 31 Pulver,

der Harn hierbei vorübergehend dunkler gefärbt; im übrigen wurde das

Mittel eine Zeitlang gut vertragen, bis am Schluß Erbrechen auftrat, wor-

auf das Mittel abgesetzt wurde.

Fall XXXIV: P. A., Aufschlager, 41 Jahre. 4. April 1902—6. Juni

1902.

Diagnose: Ischias sin.

9. April: D. Laktophenin i gr. t. p. d., das am 26. April nach Ge-

brauch von 52 gr. abgesetzt wurde, weil Schmerzen im Magen und

Diarrhöe auftraten.

Der Harn etwas dunkler als normal. Sonst nichts Besonderes zu

bemerken.

Fall XXXV: Kr. A. N., Maurerhandlanger, 52 Jahre, i. April 1902
— 3. Juni 1902.

Diagnose : Ischias dexter.

4. April : D. Laktophenin i gr. t. p. d. Nach vorübergehender Dun-

kelfärbung des Harns wurde dieser bald wieder heller, und nach Gebrauch

;6 gr. wurde L. abgesetzt. Kein Ikterus.
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Fall XXXVI: W. F., Steward, 38 Jahre. 12. August 1902—2. De-
zember 1902.

Diagnose: Rheumatismus chronicus.

Gebrauchte vom 26. September bis 7. November im ganzen 100 gr.

Laictophenin. Der Harn wurde nur etwas dunicler als normal, aber sonst

hatte das Mittel keine nachweisbare Einwirkung; der Patient gab an, dafs

sich seine ziemlich heftigen Rückenschmerzen hierbei besserten.

Fall XXXMI : \^ H., Fischhändlerfrau, 48 Jahre. 4. August 1903
— 14. November 1903.

Diagnose: Ischias dexter.

3. Oktober: D, Laktophenin i gr. t. p. d. Der Harn wurde nach
wenigen Tagen etwas dunkler als normal. Das Mittel wurde nach Ge-
brauch von 99 gr. abgesetzt. Kein Ikterus.

Fall XXXV^III: M. E., Dienstmädchen, 52 Jahre. 21. Februar 1906
— 7. April 1906.

Diagnose: Ischias dexter.

Gebrauchte vom 10. März bis 7. April Laktophenin i gr. t. p. d., im

ganzen 82 gr. Gute Besserung der »Gicht«. Kein Ikterus.

Fall XXXIX: I. M., Steinarbeiter, 37 Jahre, i. März 1907—21.

Mai 1907.

Diagnose : Ischias.

22. März: D. Laktophenin i gr. t. p. d. 15. April klagte er über

Übelkeit, weshalb Laktophenin nach Einnahme von im ganzen 69 gr. ab-

gesetzt wurde. Der Harn etwas dunkel, aber kein Ikterus.

Fall XL: L. F., Frau, 46 Jahre. 15. Juli 1907 — 24. August 1907.

Diagnose: Ischias sinister.

15. Juli: D. Laktophenin i gr. t. p. d. 30. Juli wurde das Mittel ab-

gesetzt wegen Schmerzen im Epigastrium. Kein Ikterus. Die Gesamt-
einnahme 38 gr.

Fall XLI: T. H., Fuhrmann, 66 Jahre. 23. November 1907—28.
Februar 1908.

Diagnose: Ischias dexter.

Gebrauchte vom 10. Januar— 5. Februar Laktophenin, im ganzen 76 gr.;

das Mittel abgesetzt wegen Übelkeit und Erbrechen. Kein Ikterus.

Fall XLII: G. K., Dienstmädchen, 34 Jahre. 18. November 1907—
7. März 1908.

Diagnose: Ischias sinister.

18. Januar: D, Laktophenin i. gr. t. p. d. 4. Februar wurde L. ab-

gesetzt nach Einnahme von 49 gr. wegen Kopfweh. Kein Ikterus.
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Fall XLIII: K, G., Ehefrau, 45 Jahre. 27. Januar 1908—30. Mai

1908.

Diagnose: Ischias.

Nach Einnahme von 43 gr. Laktophenin (vom 29. Februar bis 15.

März) wurde das Mittel wegen Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Egi-

gastrium abgesetzt. Der Harn hellgelb. Kein Ikterus.

Fall XLIV: N. N., Frau, 52 Jahre.

Diagnose: Rheumatismus (Paralysis agitans).

Nach Einnahme von 46 gr. im Laufe von 16 Tagen wurde Lakto-

phenin wegen eintretender Übelkeit und Kopfweh abgesetzt. Kein Ikterus.

Fall XLV: H. O., Arbeiter, 44 Jahre, i. August 191 1— 5. Sep-

tember 191 1.

Diagnose: Ischias.

Gebrauchte vom 12. August bis 16. August Laktophenin i gr. q. p. d.,

im ganzen 16 gr. Keine Urobilinurie.

12. August: Im Blutserum Gallenfarbstofif in Verdünnung ^'720+-

16. August: -^»— ^72o-|--

25. August: — »

—

^%o +•

Fall XLVI: G. G., Dienstmädchen, 19 Jahre. 18. Juli 191 1— 12.

September 191 1.

Diagnose: Neurasthenia.

Gebrauchte vom 25. August bis 29. August im ganzen 16 gr. Lakto-

phenin. Keine Urobilinurie.

28. August: Im Blutserum Gallenfarbstofif in Verdünnung ""/20 ~h-

3. September: — »

—

^^20 ~f"-

8. September: Nach Ewalds Probefrühstück keine freie HCl. Total-

azidität 18.

Fall XLVIl: K. J., Arbeiter, 60 Jahre.

Aufnahme: 25. August 1910.

Diagnose: Rheumatismus ehr. (Vit. org. cordis).

Nach Einnahme von 16 gr. Laktophenin im Laufe von 4 Tagen
keine Urobilinurie. Kein Gallenfarbstofif im Blutserum.

Fall XLVIII: N. N., Dienstmädchen, 22 Jahre.

Diagnose: Rheumatismus gonorrh.

Gebrauchte 10 gr. Laktophenin im Laufe von 4 Tagen. Kein Gallen-

farbstoff im Blutserum. Keine Urobilinurie.
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III. Häufigkeit und zeitliches Auftreten des Lakto-

phenin-Ikterus.

Aus der mitgeteilten Kasuistik geht hervor, dafs von den 48 Patienten

(30 Männer und 18 Frauen), die Laktophenin genommen hatten, 28, also

reichlich die Hälfte, mit Ikterus reagiert haben.

Diese Häufigkeit ist so groß, dafe man kaum von einer Idios3^nkrasie

sprechen kann; zweifelhaft; kann es vielleicht auch sein, ob die Bezeich-

nung »Nebenwirkung« ganz zutrifft.

Größeres Interesse, als ein blofeer Streit um Worte, hat indessen die

Frage, worauf diese individuelle Krankheitsbereitschaft beruht.

Erstens zeigt es sich, daß die absolute Menge innerhalb gewisser

Grenzen nicht entscheidend ist.

In den Fällen, wo Gelbsucht aufgetreten ist, schwankt nämlich die Ge-

samteinnahme zwischen 12 und 40 Gramm, während in den negativen Fällen

die genommenen Gaben zwischen 10 und 100 gr. liegen.

6 Patienten haben von 75 bis 100 gr. ohne Ikterus vertragen.

Die kleinste Gesamtmenge, die bei uns Gelbsucht zur Folge gehabt

hat, ist 12 Gramm gewesen. Mörk hat jedoch bei drei Influenzapatienten

Ikterus nach 5 gr. Laktophenin, auf 5 Tage verteilt, gesehen.

Als Tagesdosen sind in unseren Fällen gewöhnlich i gr. 3 mal tgl.,

seltner V2 gr. 3 mal tgl. oder ^/2 gr. 2 mal tgl., nur in Ausnahmefällen

I gr. 4 mal des Tages, angewandt.

Wenn Stintzing diese Dosen als grofs bezeichnet hat, ist zwar zu

erinnern, daß die Maximaldose der deutschen Pharmakopoe '/0 gr. ist, aber

nach PouLssoN ist es eine »sehr niedrige« Maximaldose.

Ferner zeigt es sich, daß das Geschlecht ohne besonderen Belang ist,

indem von 30 Männern 18, und von 18 Frauen 9, Ikterus bekamen. Das

Alter scheint ebensowenig eine Rolle zu spielen.

Strauss hat gezeigt, daß Laktophenin im salzsauren Magensaft Phe-

netidin abgespalten wird; für das Auftreten der Gelbsucht spielt indessen

diese Spaltung keine Rolle, indem Ikterus auch bei Fällen von Achylie

(z. B. Fall XXII) auftreten kann.

Wahrscheinlich spielen Besonderheiten in dem intermediären Stoff-

wechsel oder in den Ausscheidungsvorgängen die entscheidende Rolle.

Insofern ist es von Interesse, daß nach der Literatur zu urteilen die

Laktopheninbehandlung bei Typhus abdominalis keine hepatische Kompli-

kation zur Folge gehabt zu haben scheint.
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Vielleicht beruht dies darauf, dafs febrile Patienten in anderer Weise

auf Laktophenin als afebrile reagieren.

Es gibt nämlich in der Pathologie eine Reihe Beispiele, wo einzelne

Arzneinebenwirkungen nur bei bestimmten Krankheiten aufzutreten pflegen.

Nach Besnier tritt z. B. das Copaiva-Er3'them und die Cubeben-Roseola

nur bei Gonorrhöepatienten, dagegen nicht bei anderen Kranken auf.

Weiter sollen Typhuskranke besonders für Antip3Tin-Exantheme dis-

poniert sein (Riecke), undKuNKEL wirft die Frage auf, ob nicht bei septischen

Infektionen eine erhöhte Empfindlichkeit der Blutkörperchen gegen Anilin-

derivate beobachtet wird.

Am häufigsten ist der Laktophenin-Ikterus bei rheumatischen Krank-

heiten beobachtet worden, weil solche Fälle die Hauptindikation für Lakto-

pheninbehandlung darbieten; von unseren 48 Fällen gehören 45 zu dieser

Gruppe.

Indessen kann die Gelbsucht auch bei anderen Zuständen auftreten,

z. B. Dyspepsia (Fall XXII), Neurasthenia (Fall I), Influenza u. s. w.

Noch bemerkenswerter als die Häufigkeit des Laktophenin-Ikterus ist

jedoch sein zeitlich konstantes Auftreten nach dem Anfang der Ordi-

nation.

Schon Laache hatte hervorgehoben, daß der Ikterus bei täglicher

Einnahme von 3 gr. durchschnittlich nach 27 gr. am 9. Tage auftrat.

Weitere Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dafe die Größe der

Gesamteinnahme nicht der bestimmende Faktor ist.

Den Ausgangspunkt für diese Erfahrung bildete Fall XVI, wo Lakto-

phenin nur 4 Tage i gr. 3 mal täglich (im ganzen 12 gr.) verabreicht

wurde. Am 10. Tag bekam der Patient Fieber mit nachfolgendem Ikterus,

und ganz natürlich erhob sich die Frage, ob diese Gelbsucht eine Lakto-

pheninkomplikation war oder nur ein zufälliger katarrhalischer Ikterus.

In 9 Fällen wurde dann später Laktophenin in denselben Gaben

nur 4 oder 5 Tage gegeben, und in 5 von diesen Fällen wieder trat

Ikterus auf, auch jetzt erst am 9. oder 10. Tag nach der Verordnung des

Mittels.

In unserem ganzen Material, wo die Gesamteinnahme zwischen 12 und

40 gr. geschwankt hat, i.st der Ikterus (vom Eintritt des Fiebers gerechnet)

konstant zwischen dem 9. und 12. Tag, in der Hälfte aller Fälle am 10.

Tag, zur Erscheinung gekommen.

Hiermit stimmen auch die wenigen in der Literatur von Strauss

und Witthauer niedergelegten Beobachtungen, wo genaue Zeitangaben

aufgeführt sind, und 4 mir von Dr. med. Olaf Scheel (Kristiania kom-

munale Krankenhaus) freundlichst überlassenen Fälle, überein.
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Man mufe deshalb annehmen, daft für das Auftreten der Gelbsucht

ein bestimmter Zeitraum erforderlich ist, und diese Periode scheint ebenso

charakteristisch und konstant zu sein, wie die Inkubationszeit für Morbilli,

Variola u. s. w.

Von alters her ist eine solche Latenzzeit für die Infektionskrankheiten

als eigentümlich angesehen und durch Vermehrung der Mikroben, Produk-

tion des Giftes und Wanderung desselben an den Ort seiner Wirkung

erklärt worden.

Nachdem man jedoch gelernt hatte, daß die Toxine und überhaupt

alle Stoffe von Antigen-Natur sich in ähnlicher Weise verhielten, stellte

V. Pirquet auf Grundlage seiner klinischen Untersuchungen bei der Serum-

krankheit die Theorie auf, dafe das krankmachende Agens erst dann im

Organismus krankhafte Symptome hervorrufe, wenn es durch Antikörper

verändert sei, und sah in der Inkubationszeit den Termin, der bis zur Bil-

dung dieser Antikörper verstreicht.

Tatsächlich fehlt auch den meisten Giftstoffen, die Antikörper nicht

bilden, die Eigentümlichkeit der Latenzzeit.

Einzelne metallische Gifte und Saponinsubstanzen sollen allerdings

hiervon eine Ausnahme machen (O. Rostoski).

Von besonderem klinischen Interesse ist Jendrassiks alte Beobach-

tung, daft die diuretische Wirkung des Kalomels erst nach 2—3 oder

mehreren Tagen auftritt, gleichgültig ob das Mittel nur einen Tag gegeben

wird, und daß es keinen Zweck hat, das Mittel während der Polyurie

weiter zu brauchen.

Von den einzelnen Organen zeigt besonders die Haut häufig eine

ausgesprochene Latenzzeit sowohl gegenüber chemischen wie energetischen

Einwirkungen.

Nach Anwendung von hautreizenden Pflastern haben sowohl Weber

wie Quincke die Reaktion erst mehrere Tage, nachdem das Pflaster ent-

fernt war, auftreten sehen und diese Latenzzeit mit der Inkubationszeit

der Infektionskrankheiten verglichen. Als eine Anaphylaxie der Haut

betrachtet weiter W. Wechselmann die Satinholzdermatitis, die bei drei

Arbeitern nach 10

—

14-tägiger Inkubation auftrat, und er erwähnt Experi-

mente mit Primulgift (Primula obconica), wo ein ähnliches Verhalten be-

obachtet worden ist.

Auch nach innerlicher Darreichung von Medikamenten können Haut-

ausschläge öfters erst nach bestimmter Latenzzeit auftreten. So erwähnt

z. B. Stein, daß bei ihm das Antipyrin-Ekzem konstant eine Inkubationszeit

von 2 Tagen hatte, während das Ekzem nach Gebrauch von Sublimat

ebenso regelmäßig erst nach 4 Tagen aufcritt.
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Am deutlichsten ist jedoch die späte Reaktion der Haut gegenüber

der ausstrahlenden Energie : der Wärme, dem Licht, den Röntgen- und

Radiumstrahlen.

Wie die Mechanik der Latenzzeit bei der Laktophenin-Gelbsucht auf-

zufassen ist, läßt sich schwer sagen; sie ist aber kaum als Kumulation zu

erklären ; dagegen spricht besonders, dafa die Reaktion gleichzeitig auftritt,

gleichgültig ob die Gesamteinnahme klein oder grofà ist.

Ob anaphylaktische Prozesse zugrunde liegen, wird in Kap. V näher

erörtert.

IV. Symptomatologie des Laktophenin-Ikterus.

In der Latenzzeit ist der Harn während des Gebrauchs von Lakto-

phenin oft von dunkelgelbbrauner Farbe.

In dieser Zeit gibt er nach Erhitzung mit Salzsäure die Indophenol-

reaktion, bei Zusatz von Fo Cl,) eine braunrote Färbung und reagiert positiv

auf die Diazoprobe.

Alle Reaktionen werden den ersten Tag nach dem Absetzen des

Laktophenins negativ.

In der Latenzzeit ergibt der Harn nicht die Schlesingersche Probe

auf Urobilin, und das Blutserum ist hellgelb ohne vermehrten Gallenfarb-

stotfgehalt.

Durchschnittlich am lo. Tag setzt die hepatische Reaktion ein.

Schmerzen im Epigastrium oder linken Hypogastrium, Übelkeit und

Erbrechen stellen sich ein, und als Beweis dafür, daß diese banalen Symp-

tome hepatischen und nicht gastrischen Ursprungs sind, tritt Gelbfärbung

des Blutserums und Urobilinurie auf.

Nach der Dauer von wenigen Stunden bis i—2 Tagen tritt danach

eine rasche Temperaturerhöhung ein.

Nur in zwei Fällen (III und V) hat sie gefehlt und in einem dritten

Falle (XXVII), der vielleicht nicht hierher gehört, ist sie nur andeutungs-

weise vorhanden gewesen.

In den anderen Fällen ist die Temperatur häufig unter Schütteltrost

rasch in die Höhe, öfters bis über 39*^ gestiegen, um im Laufe von i bis

2—3 Tagen wieder zur normalen Höhe herabzugehen. Später bleibt die

Temperatur normal; einmal ist sie jedoch eine Weile subfebril gewesen

(XXII); subnormale Temperaturen, die sonst bei Ikterus manchmal auftreten,

sind nicht beobachtet worden.
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Was die Genese des Fiebers betrifft, so stellt sich die Temperatur-

erhöhung erst nach dem Übertritt von Galle ins Blut ein, und da die Galle

kaum pyrogen wirkt, muß man wohl annehmen, dafe andere Substanzen

aus der Leberzelle gleichzeitig mit der Galle in die Gallenkapillare über-

gehen und dort resorbiert werden.

Schon lange ist man ja darauf aufmerksam gewesen, wie leicht bei

der Enge der Gallenwege Gallenwegeerkrankungen, selbst von sehr ge-

ringem Umfang und Grad, zu Fieberanfällen Anlaß geben können.

Eine genetische Trennung zwischen Resorptionsfieber und Einklem-

mungsfieber ist versucht worden, läßt sich aber kaum durchführen, wie z. B.

bei einer Analyse von Charcots Febris intermittens hepatica oder

MoYNiHANs »steeple-chart« bei Gallenwegekrankheiten.

Die Kurve des Laktopheninfiebers ist teils eingipflich, teils zweigipf-

lich; mehr als zwei »Kirchturmspitzen« kommen indessen bei der Lakto-

phenin-Gelbsucht nicht zur Entwicklung.

In seiner äußeren Gestalt erinnert das Laktopheninfieber nach Laache

an das Tuberkulinfieber; es hat auch große Ähnlichkeit mit dem Trans-

fusions- oder Kochsalzfieber. Allen diesen Einwirkungen gemeinsam ist

gewiß ein abnormer Gewebszerfall.

In wenigen Ausnahmefällen, die man wohl Formes frustes nennen

könnte, bleibt die hepatische Reaktion innerhalb dieses Rahmens (Schmer-

zen, Fieber und Urobilinurie), der mit dem, was Gerhard Urobilinikterus

oder GuBLER Ictère hémophéique genannt haben, zusammenfällt.

Nach Quincke sind jedoch solche Fälle nichts anderes als geringere Grade

eines Gallenikterus, und in unserem Falle XXVI wurde ebenso eine deut-

liche Vermehrung des Gallenfarbstoffgehaltes im Blutserum nachgewiesen.

In den meisten Fällen jedoch kommt das hepatische Syndrom zu

voller Entwicklung durch das Auftreten von Cholurie und Ikterus.

Die Intensität der Gelbsucht zeigt ganz wie bei Ikterus catarrhalis

von Fall zu Fall viele Abstufungen.

Ab und zu ist die Farbe allein in den Konjunktiven hervortretend

und geht bald vorüber; in anderen Fällen ist die Ablagerung in den

Geweben intensiv, und der Ikterus klingt nur allmählich ab.

Eine Parallele zwischen dem Grad des Hautikterus und der Cholurie

fehlte öfters, wie auch Quincke bei Ikterus catarrhalis hervorhebt.

Die Nieren verhielten sich sehr indifferent, indem nur ausnahmsweise

Spuren von Albumin und Zylindern nachzuweisen waren.

Wo daraufhin untersucht wurde, trat immer Urobilinurie auf, bevor

Gmelins Reaktion im Harn positiv wurde, aber mit der Entfärbung des

Stuhls wurde die Urobilinreaktion im Harn negativ, um wieder aufzutreten.
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wenn der Gallenabflufa zum Darm frei wurde. In der Regel dauerte die

Cholurie nur kurz.

Im Falle XXV ist der Harn auf Hämatoporphyrin mit negativem Er-

folge untersucht.

In zwei Fällen, MI und VIII, hat Laache im Anfang des Ikterus

Gallensäuren durch die HAYCRAFTSche Methode nachgewiesen; in unseren

übrigen Fällen ist diese Reaktion der Oberfläche-Spannung, die jetzt in

Frankreich zur Diagnose der Cholalurie (»Cholurie apigmentaire«) häufig

gebraucht wird, nicht zur Anwendung gekommen.

Für die klinische Charakteristik der Gelbsucht im allgemeinen spielt

die Entfärbung oder Nichtentfärbung der Faeces eine wichtige Rolle.

In unseren 24 positiven Fällen sind die Stühle 12 mal (50 '^/o) entfärbt,

oft von weifàer Tonfarbe gefunden worden und waren 12 mal (50 %)
von gewöhnlicher Farbe. Die Entfärbung ist öfters allmählich eingetreten,

und die völlige Absperrung der Gallenzufuhr zum Darm teils durch

fehlende Urobilinreaktion im Stuhl (Schmidts Sublimatreaktion), teils durch

fehlende Urobilinreaktion im Harn (Schlesingers Zinkazitatreaktion) be-

stätigt.

Was die Darmfunktionen betrifft, so ist Diarrhöe dreimal im Anfang der

Gelbsucht notiert.

Bei Ikterus catarrhalis liegen nur spärliche Untersuchungen über die

Magensekretion vor, aber sowohl Fischl, wie Hayem und Simnitzky

haben in untersuchten Fällen Hyperchlorhydrie nachgewiesen. \'on 7 Fällen

von Ikterus catarrhalis findet Simnitzky in 4 eine Steigerung der sekre-

torischen Magenprozesse, die dem Gange der ikterischen Erscheinungen

entsprach, während in 3 ein gleichzeitig bestehender Entzündungszustand

der Magenschleimhaut diese Wechselbeziehung verdeckte.

Eine ähnliche Wirkung der Gallenretention konnte er auch bei Hunde-

Versuchen in Pawlows Laboratorium nachweisen. Fast regelmäßig trat

hier eine bedeutende Zunahme der Sekretion im Laufe der ersten Stunde

und eine rasche Abnahme derselben in den darauffolgenden Stunden ein,

weshalb er diesen Zustand der Drüsenzelle als Asthenie bezeichnete.

Andere Krankheiten der Gallenwege geben dagegen Veranlassung zuHCl-

Herabminderung im Mageninhalt; dies ist nach Hohlweg der Fall bei Er-

krankungen und nach Exstirpation der Gallenblase und beruht vielleicht

darauf, dafa nach Entfernung der Gallenblase die Galle kontinuierlich in

den Darm abtropft und so die Darmschleimhaut ständig überrieselt.

Bei Laktophenin-Ikterus beobachtet man im Anfang der Krankheit

regelmäfsig subjektive Magenerscheinungen (Übelkeit, Erbrechen u. s. vv.),
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und in I o Fällen ist deshalb die Magensekretion während der Gelbsucht

untersucht worden, im ganzen sind 50 Analysen ausgeführt.

In 5 Fällen wurden normale HCl-Werte gefunden, in zwei Fällen

vorübergehende Hypazidität und in zwei anderen (XVI und XVII) Achlor-

hydrie von kurzer Dauer. Im Falle XXII war nach wie vor der Lakto-

pheninbehandlung Achylic vorhanden. Es scheint im ganzen keinen Unter-

schied zu machen, ob die Absperrung der Galle vom Darme eine voll-

ständige ist oder nicht, und es ist kein Parallelismus mit der Intensität

der Gelbsucht beobachtet worden.

Was die Menge des Magensaftes (nach Ewalds Probemahlzeit : 2 Hörn-

chen und 400 cc Thee) betrifft, so ist mehrmals keine exakte Messung mit

Restbestimmung nach Matthieu u. s. w. ausgeführt, aber öfters deuten die

ausgeheberten Mengen auf eine vermehrte Sekretion (XX, XXIII).

Für das Verständnis der Genese der Laktophenin-Gelbsucht sind die

in 9 Fällen ausgeführten Blutuntersuchungen von Interesse.

Mit Ausnahme von Fall XVII, wo eine leichte Herabsetzung des Hämo-

globins auftrat, ist keine Anämie als Symptom oder Folge des Ikterus nach-

gewiesen. In den Fällen XVIII und XX ist im Gegenteil Vermehrung

des Blutfarbstoffes, aber ohne gleichzeitige Vermehrung der roten Blut-

körperchen eingetreten.

Die Anzahl der roten Blutkörperchen beträgt in den 6 untersuchten Fällen

zwischen 6.9 Mill, und 4 Mill, und gleichzeitig ist ein Hb-Gehalt von iio °/o

bis zu 85 ^/0 gefunden worden.

Größeres Interesse als Gerhardts alte Befunde von auffallend schnell

eintretender Maulbeerform an den roten Blutkörperchen und die Störung

der Geldrollenanordnung bei Ikterus, hat in neuerer Zeit die osmotische

Resistenz der roten Blutkörperchen.

Während bei Retentions-Ikterus die Resistenz vermehrt ist, ist der

hämolytische Ikterus seit Chauffards und Wjdals Untersuchungen (1907)

durch mehr oder weniger verminderte Resistenz charakterisiert.

Bei experimentellen Anämien ist das Verhältnis jedoch verschieden, bei

Toluylendiaminvergiftung (Widal) besteht verminderte Resistenz, bei Phenyl-

hydrazin-Anämie (Morawitz) und Maretin-Anäraie (eigene Untersuchungen

vermehrte.

Der Laktophenin-Ikterus verhält sich insofern wie der Retentions-

Ikterus; aber die Vermehrung der Resistenz ist nur ausnahmsweise sehr

ausgesprochen (wie in den Fällen XVIII und XIX).

In keinem der untersuchten 7 positiven Fälle ist eine Verminderung

der osmotischen Resistenz nachgewiesen.
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Hiermit übereinstimmend ist es auch, dafa weder Vitalfärbung der

roten Blutkörperchen, noch Autoagglutination nachgewiesen ist.

Auf die Anzahl der weiften Blutkörperchen hat der Laktophenin-

Ikterus, selbst während des Fiebers (Fall XVII, XVIII), keine besondere

Einwirkung.

In 7 Fällen haben die Zahlen in 18 Anal3'sen zwischen 4600 und 9600

geschwankt.

Bemerkenswert findet Grawitz bei unkomplizierten, ikterischen Zu-

ständen eine Vermehrung der Leukozyten, und zwar kann die \'ermehrung

gelegentlich eine ziemlich hochgradige (30—40000 im ccm) sein.

Genauere Besprechung verdienen die quantitativen Untersuchungen

des Blutserums auf Gallenfarbstoflf, die Cholémimétrie.

Methodisch ist das von Olaf Scheel modifizierte Hayem-Gilbertsche

Verfahren benutzt, das darauf beruht, dafs nitrithaltige Salpetersäure (Acid-

nitric. 300 Nitritnatr. 0.06) mit gallenfarbstoft'haltigem Serum eine blaue

Farbenreaktion ergibt ; das Serum wird mit einer Eiw^eifelösung (Eiweifälösung

100 cc, Na Gl 1V2 gr-, Wasser 90 cc, 10 ^'q- Natronhydrat 10 cc) verdünnt,

bis die Reaktion nicht mehr positiv ausfällt, und der Grad der Bilirubinämie

danach beurteilt, wie folgendes Schema zeigt:

Nummer des

Reagenzgfläschens
Tropfen-Blutserum

Tropfen

Verdûnnungsflûssigkeit
Grad der Reaktion

20

18

16

14

12

20/20

i«/ao

Ï6/20

»2/20

Nach O. Scheel kann der Gallenfarbstoff'gehalt im Blutserum bei Nor-

malen bis 1^/20 erreichen.

Das \^erfahren ist zu klinischen Arbeiten sehr geeignet und gestattet

eine genaue Verfolgung des Auftretens von Gallenfarbstoff im Blut.

Von besonderem Interesse sind die Fälle XXII und XXVI, wo eine

Reihe quantitativer Gallenfarbstoffbestimmungen vor, während und nach

der Gelbsucht ausgeführt sind (vgl. auch die Kurve S. 52).

Der Übergang von Gallenfarbstoff ins Blut fängt, wie in den Fällen

XXIII und XXIV, schon vor dem Schüttelfrost an und kann ziemlich schnell
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hohe Werte (V20) erreichen. In anderen Fällen geschieht der Übergang

allmählicher, wie auch die Bilirubinämie nur kurze Zeit dauert (XXIII

und XXVI); nur ausnahmsweise, wie im Falle XXI, ist ein vermehrter

Gallenfarbstoffgehalt im Blutserum mehrere Wochen nachher nachgewiesen.

Nicht immer wird die Bilirubinämie von positiver Gmelins Reaktion im

Harn gefolgt, ohne daß doch der Grad der Bilirubinämie allein für den Über-

gang des Gallenfarbstofifes in den Harn entscheidend zu sein scheint. Z. B.

trat im Falle XXVI keine Cholurie auf, während im Falle XXII mit der-

selben maximalen Gallenfarbstoffkonzentration im Blutserum (Voo) Gmelins

Reaktion im Harn positiv wurde. Im Falle XXI liefe sich des weiteren

Gmelin nicht länger nachweisen zu einer Zeit, da die Bilirubinämie einen

so hohen Wert wie V20 zeigte.

Vielleicht beruhen diese Differenzen in der Verteilung des Gallenfarb-

stoffes im Harn und Blut teils auf der verschiedenen Schnelligkeit des Über-

gangs von Gallenfarbstoff ins Blutserum und teils auf einer eintretenden

»Dichtigung« des Nierenfilters gegenüber dem Gallenfarbstoft.

Bei seinen Untersuchungen über »Cholämie« findet übrigens Sunde

positive Gmelins Reaktion im Harn nur bei den höchsten Graden von

Bilirubinämie ("'^/20)-

Gehen also die Hayemsche Reaktion im Blutserum und die Gmelinsche

im Harn nicht parallel, ist in allen Fällen mit vermehrtem Gallenfarbstofif

im Blut eine deutliche Urobilinurie konstant vorhanden gewesen; wie die

Fälle XXIII und XXIV zeigen, tritt diese doch erst nach dem Übergang

von Gallenfarbstoff" ins Blutserum auf und wird, wie früher erwähnt, mit

der vollkommenen Gallenstauung negativ. Das Nachweisen von Urobilin

im Blute selbst ist nicht versucht worden.

Von anderen Leberfunktionen ist eine Bestimmung der Kohlenhydrat-

toleranz bei Zufuhr von 100 gr. Lävulose in einzelnen Fällen versucht worden;

das Resultat läfat sich aber wegen Auftretens von Erbrechen nicht verwerten.

Im Fall XVII wurden doch 70 gr. Lävulose ohne Glykosurie vertragen.

Nur im Falle XXVI ist Galaktose, aber leider in zu großer Menge

(70 gr.), verabreicht worden.

Sowohl Bauer wie Wagner empfehlen 40 gr. als Grenzdosis und bei

Zufuhr dieser Menge bezeichnet Wagner 2 gr. als oberste Grenze der

normalen Ausscheidung; bei Ikterus catarrhalis finden sie konstant eine

beträchtliche Galaktosurie, dagegen nicht bei Stauungs-Ikterus.

Nach den Befunden der eben erwähnten Forscher ermöglicht diese

Galaktoseprobe eine exakte Differentialdiagnose zwischen dem Ikterus

catarrhalis mit Parenchymschädigung und den anderen Formen des Ikterus,

speziell bei Cholangitis.
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Was die Symptomatologie des Laktophenin-Ikterus sonst betrifft, so

sind in 3 Fällen (XXII, XXIII und XXVI) Herpes labialis und i mal (Fall

XIV) Urticariaeruptionen aufgetreten.

Wie bekannt, trifft man Urticaria nicht selten bei Leberechinococzysten,

aber nach Ewald haben sowohl Bamberger wie Graves Urticaria auch

bei Ikterus simplex beobachtet.

V. Verlauf des Laktophenin-Ikterus.

Im Verlauf des Laktophenin-Ikterus lassen sich 3 Stadien unterscheiden:

Das Latenzstadium von einer durchschnittlichen Dauer von 9— 10 Tagen,

das febrile Stadium (i—3 Tage) und das ikterische Stadium.

Je nach der Intensität der hepatischen Reaktion klingt die Gelbsucht

bald schneller, bald langsamer ab und kann von einigen Tagen bis zu

Wochen andauern. Immer ist die Krankheit gutartig verlaufen, und nur

ganz ausnahmsweise hat man es mit einer wirklichen »Heilmittelkrankheit«

zu tun gehabt.

Spätere Unannehmlichkeiten sind nie beobachtet worden.

Im Gegenteil haben mehrere Rheumatiker von der Gelbsucht eine

günstige Beeinflußung ihres Rheumatismus wahrgenommen, und Tillisch

erwähnt eine Patientin, die gelegentlich eines Rezidivs von Ischias die

Klinik aufsuchen wollte, um — wenn nötig — einen neuen Ikterus durch-

zumachen.

Übrigens ist es wohlbekannt, daf3 interponierte, akute Krankheiten

eine umstimmende, metasynkritische Wirkung auf präexistierende, chronische

Krankheiten ausüben können. Vor kurzem hat ja D. Gerhardt auf Grund-

lage von 6 Krankengeschichten neue Belege dafür beigebracht.

Tatsächlich hat sich auch in unseren Phallen die Reaktionsfähigkeit des

Organismus dauernd geändert, indem er bei neuer Darreichung von Lakto-

phenin giftfest geworden ist. Diese Allergie — um mit v. Pirquet zu

sprechen — ist ein neuer Zug bei der Laktophenin-Gelbsucht, der an die

Infektionskrankheiten erinnert.

Diese Eigentümlichkeit wurde zum ersten Male bei Fall V beobachtet.

Der Patient wurde im Jahre 1901 wegen Ischias mit Laktophenin behan-

delt und bekam dann Ikterus nach 38 gr. 10 Jahre später wurde er wieder

in die Klinik wegen Rheumatismus aufgenommen und vertrug jetzt 85 gr.

Laktophenin im Laufe von 26 Tagen, ohne Gelbsucht zu bekommen.
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Mit dieser Beobachtung als Ausgangspunkt ist später 5 anderen Pa-

tienten kurze Zeit nach dem Auftreten der Gelbsucht nochmals dieselbe oder

eine etwas größere Gabe von Laktophenin verabreicht worden.

In keinem dieser Fälle, noch in 3 anderen, mir gütigst von Dr. med.

O. Scheel mitgeteilten Fällen hat der Organismus reagiert, weder mit

Temperatursteigerung noch mit Ikterus. Auch sind keine Symptome von

Überempfindlichkeit wahrgenommen worden.

Wie bekannt, kann bei einzelnen Arzneinebenwirkungen Toleranz und

Intoleranz in Perioden wechseln und bei anderen, z. B. bei der Satinholz-

dermatitis, werden nach Wechselmann einige Individuen anaphylaktisch,

andere immun.

Nach dem Laktophenin-Ikterus ist im Gegensatz hierzu allein Gift-

festigung observiert worden.

Auf den ersten Blick ist es etwas auffallend, dafà man nur einmal von

Laktophenin-Gelbsucht befallen werden kann, da ja der so ähnliche Ikterus

catarrhalis, wie katarrhalische Affektionen sonst, zu häufigen Rezidiven dis-

poniert.

Nach Hennig kann es sich jedoch mit dem Ikterus auch anders ver-

halten, indem der epidemische Ikterus ziemlich konstant Immunität her-

vorruft.

In der generellen Pathologie gibt es übrigens auch andere Beispiele,

die zeigen, dafa einzelne Krankheiten ihrer Ursache entsprechend sich in

dieser Beziehung verschieden verhalten können.

Während man z. B. meistens nur einmal von dem idiopatischen Herpes

zoster befallen wird (von Head nur 4 mal unter 400 Patienten Rezidiv

beobachtet), ist der deuteropatische oder symptomatische Herpes zoster

gerade durch seine Rezidive charakterisiert.

Dagegen scheint Herpes ex usu Arsenici sich wie der idiopatische

Herpes zoster zu verhalten.

In einer Statistik erwähnt nämlich Ludvig Nielsen in Kopenhagen, dafà

von 390 Psoriarispatienten 10 während der Arsenbehandlung von Herpes

befallen wurden, und in 8 Fällen die Behandlung fortgesetzt wurde, ohne

dafa weder dann noch bei späterer Aufnahme Rezidiv zur Beobachtung kam.

Von 124 Patienten, die in derselben Zeitperiode (1864— 1889) ohne

Arsen behandelt wurden, bekam keiner Herpes.

Was die Laktopheninimmunität selbst anlangt, so hat in erster Linie

ihre lange Dauer (im Fall V 10 Jahre) Interesse.

Wahrscheinlich fängt die Giftfestigung mit der hepatischen Reaktion an;

darauf deutet besonders, dafa im Fall X die fortgesetzte Darreichung von

Laktophenin während des Fiebers keine Einwirkung auf den Fieberverlauf hatte.
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Ähnliches kann man auch bei einzelnen medikamentellen Hautreak-

tionen beobachten. So ist es nach persönlicher Mitteilung von Prof, Gram

in Kopenhagen wohlbekannt, data das Salipyrin Erythem auch bei unver-

änderter Anwendung der Medikamente wieder verschwindet, und ähnlich

ist auch das Verhalten bei Jod-IdiosN'nkrasie.

Dasselbe soll nach Rasch auch der Fall mit der Roseola balsamica

(ex usu Baisami Copaivae und Pulv. Cubeber) sein; vielleicht ist dieses \'er-

hältnis doch nicht ganz konstant, oder auch ist die erworbene Toleranz nur

kurzdauernd, nach einem Fall von Weiss zu urteilen. Bei einem jungen

Gonorrhöe-Patienten trat nämlich nach \'erabreichung von Cubebenpulver

(18— 27 gr. ) in 3 Reprisen jedesmal ein akutes, stark febriles Papeln-

Exanthem auf. Solche rezidivierende Exantheme

sind übrigens auch nach anderen Arzneien, wie

z. B. Hg, bekannt.

Im Gegensatz zu dem, was für Laktophenin

gilt, kennt man medikamentelle Hautausschläge,

wie z. B. nach Bromkalium oder Chloral, wo

ein fortgesetzter Gebrauch des Mittels wahr-

scheinlich eine Addition des Giftes und dadurch

\'erschlimmerung der SN^mptome zur Folge haben

kann.

\'on der Zeit der Applikation von >\'esi-

catoria volantia« ist es demnächst bekannt, data

die Haut auch gegen wiederholte, äussere Irritamente eine mehr oder

weniger vollständige Immunität erreichen kann.

Eine Reihe Erfahrungen hierüber ist von Faye (1866) mitgeteilt, der

auch die Frage anschneidet, ob neben einer lokalen auch eine generelle

Immunität eintritt (vgl. die späteren, Untersuchungen von Ehrlich u. A.

über konjunktivale Rizin- und Abrin-Applikation).

Auch bei einzelnen Blutgiften scheint weiter eine relative Immunität

auftreten zu können. So erwähnt Tallouist, dafà bei der chronischen

Pyrodinvergiftung eine verminderte Wirkung des Blutgiftes im \'erlauf der

Vergiftung auftritt.

Allerdings sucht Tallouist selbst die Erklärung hierzu in einer ein-

tretenden Kompensation seitens der blutbereitenden Organe, aber nach

BiGNAMi und DioMsi hat man es eher mit einer Immunität der roten Blut-

körperchen zu tun.

Vielleicht ist diese Giftfestigung als eine Adaption oder Angewöhnung

aufzufassen, die ja dadurch charakterisiert wird, daft die Vermehrung der

Konzentration des Giftes ganz allmählich vor sich geht. Diese spezielle

Fieber bei Cubebenexanthem
(Fall Weiss I.
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Form von erworbener Immunität ist im Mikrokosmos von unizellularen

Organismen sehr allgemein und hat seit Ehrlichs klassischen, chemothera-

peutischen Studien das größte, medizinische Interesse erhalten. Für die

Erklärung der Laktophenin-Gelbsucht ist jedoch nicht anzunehmen, daß die

Angewöhnung irgendwelche Rolle spielt, indem der Ikterus eine akute

Intoxikation ist, die während weniger Tage hervorgerufen werden kann.

Wie andere Giftreaktionen, z. B. die nach Sulfonal, Trional und Veronal

ab und zu auftretende Hämatoporphyrinurie, sich bezüglich einer späteren

Immunität verhalten, ist wohl kaum bekannt. In einer Beziehung besteht

eine bemerkenswerte Übereinstimmung, indem Sulfonal nur bei einer

Minderzahl und oft nach relativ kleinen Dosen Hämatoporphyrinurie her-

vorruft, während Anderen längere Zeit hindurch das Mittel ohne Schaden

verabreicht werden kann. Nach Garrod bleibt bei den meisten Sulfonal ein-

nehmenden Geisteskranken die Hämatoporphyrinausscheidung innerhalb der

normalen Spuren.

Über die Mechanik der Laktopheningiftfestigung läfet sich nur wenig

Tatsächliches anführen.

Durch E. Fromm werden die Schutzmittel des Tierkörpers bei Ver-

giftungen als Oxydation, Reduktion und Paarung an bestimmte Reste oder

als eine Kombination dieser drei Vorgänge aufgefaßt.

Als ein Derivat der p. phenetidin. mufs man annehmen, daß Lakto-

phenin im Organismus in der Weise zerlegt wird, daß die Seitenkette ab-

gespalten wird und der Kern, das Paramidophenol, teils mit Ho S04, teils

mit Glukoronsäure, im Harn oder in der Galle, ausgeschieden wird.

Während des Laktopheningebrauches gibt der Harn deshalb die Indo-

phenolreaktion, braunrote Färbung mit Fe^ Clß und die Diazoreaktion. Ob

eine Zunahme der Ätherschwefelsäuren stattfindet, ist nach Heffter nicht

nachgewiesen und auch nicht von mir untersucht worden.

Dieses Schicksal des Laktophenins im Organismus scheint jedoch nicht

zu erklären, warum Laktophenin so häufig Ikterus zur Folge hat, während

andere, ähnlich zusammengesetzte, aber mit anderen Seitenketten aufgebaute

Präparate, wie Phenacetin u. s. w. nur ausnahmsweise Ikterus hervorrufen.

OH OC2 H5

NHo NHo
Paramidophenol. Phenetidin.

OCoH.

NHCH3 CO
Phenacetin.

OCoH.

NHCOCHOHCH3
Laktophenin.
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An wirksamer Substanz enthält Laktophenin 65 %, Phenacetin dagegen

76 % Phenetidin; der ausschlaggebende, ikterogene Faktor mufà deshalb eher

in der Natur der Seitenkette und der größeren Schnelligkeit der Spaltung

gesucht werden.

Am schwierigsten zu erklären ist jedoch, dafe nach dem Laktophenin-

Ikterus der Organismus bei erneuter \'erabreichung von Laktophenin gift-

fest befunden wird.

Eine solche Allergie ist wohlbekannt in der klinischen Infektions-

pathologie und von Versuchen mit Eiweiftkörpern, die als Antigene sowohl

AnaphN'laxie wie Immunität auslösen können.

In den letzten Jahren hat inzwischen Brück gezeigt, dafs auch

Nicht-Proteine, wie Jodoform und Antipyrin, bei idiosynkrasischen Indivi-

duen anaphylaktische Reaktionen hervorrufen können, und da diese Medi-

kamente keine Antigenqualität haben, nimmt er an, dafa z. B. Jod im Or-

ganismus sich mit Eiweiß zu einem nicht artspezifischen Eiweifakörper ver-

bindet, das als Antigen wirkt.

Brucks Versuche wurden in der Weise ausgeführt, da6 erst 5 ccm

von dem Patienten-Serum und am nächsten Tag eine nicht toxische Dosis

Jodoform, bezüglich Antipyrin mehreren Meerschweinchen subkutan injiziert

wurden.

Wenige Minuten nach der letzten Injektion reagierten einzelne \'er-

suchstiere mit charakteristischen Anaphylaxie-S3'mptomen.

Diese Versuche konnten jedoch nicht von Pagniez bestätigt werden.

Bei anderen medikamentellen Nebenwirkungen hat diese Probe jedenfalls

negative Ergebnisse geliefert (K. Friedmann u. A.), und dies war auch der

Fall bei uns bei zwei \'ersuchen, wo 5 ccm Serum von zwei Patienten mit

Laktopheninfieber und 24 Stunden später Laktophenin (0,10) Meerschwein-

chen subkutan injiziert wurden.

• Nach dem Ausfall dieser Proben jedenfalls ist das Laktopheninfieber

kaum als ein anaphylaktischer Prozefa aufzufassen, und es ist noch im

Dunkeln, wie die Reaktionen, die sich bei Verwendung von Laktophenin

im Organismus abspielen, aufzufassen sind.

Erwähnenswert ist jedoch die große, äußere Ähnlichkeit mit den

klassischen, EnRUCHschen Rizin- und Abrin-Versuchen, bei welchen plötzlich

am (7.— 9.) 6. Tag Antikörper im Blute und eine ausgesprochene Immunität

der Mäuse einsetzen.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 2.
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weder aus der Klinik, noch haben wir eine solche in der Literatur ge-

funden.

Übrigens haben die Symptomatologie und der Verlauf der beiden

Affektionen so viel Ähnlichkeit, daft man wohl annehmen kann, dafa patho-

genetisch analoge Faktoren den Übertritt von der Galle ins Blut bedingen.

In neuerer Zeit haben einzelne Forscher wie besonders Bauer und

Wagner wieder angenommen, dafs dem Ikterus catarrhalis eine Parench3-m-

schädigung zugrunde liegt, und sehen die Hauptstütze dafür in den Ergeb-

nissen des früher erwähnten Galaktoseversuches.

Ob bei dem Laktophenin-Ikterus eine entsprechende Kohlenh3'drat-

insuffizienz besteht, ist indessen nicht entschieden worden. Auf der anderen

Seite aber steht der große Wert dieser Probe als Differential-Diagnostikum

in der Ikteruspathologie, nach einzelnen Stichproben zu beurteilen, gewifs

vorläufig nicht aufeer allem Zweifel.

Indessen sprechen auch einige neue Befunde von französischen Au-

toren aus der WiDALschen Schule für eine Mitbeteiligung der Leberzellen

in der Genese vieler Ikterusformen (Lemierre, Abrami u. A.). Mit Hilfe

von klinischen Methoden zum Gallensäuren-Nachweis im Harn und Stuhl

(Hays Reaktion im Harn, Pettenkofers Reaktion im Stuhl und der in-

direkte Nachweis von Gallensäuren im Stuhl durch die Hämokonien-Probe

im Blut) haben sie Fälle von dissoziierter Gallenretention beobachtet, die

sich nicht mechanisch erklären lassen. Dagegen wurden bei sicherem,

kompletten oder inkompletten Stauungs-Ikterus immer sowohl Gallen-

säuren wie Farbstoff retiniert.

Wie früher erwähnt, war dies der Fall bei unseren zwei daraufhin unter-

suchten Laktophenin-Ikterus-Fällen, und wie die Mehrzahl der Kliniker bei

Ikterus catarrhalis annimmt, scheint es mir auch bei dem Laktophenin-

Ikterus am nächsten zu liegen, an eine Erkrankung der Gallenwege, eine

katarrhalische Cholangitis, zu denken.

In der Ätiologie dieser Krankheit spielt zwar die Infektion eine so

überwiegende Rolle, dafe Naunvn nicht einmal entscheiden will, ob es über-

haupt eine nicht infektiöse Cholangitis gibt.

Die Forschung der letzten Jahre hat ja auch gezeigt, dafs man neben

einer aszendierenden Infektion vom Darm aus, häufiger als man früher

gedacht hatte, auch mit einer Ausscheidung von Bakterien aus dem Blute

in die Gallengänge zu rechnen hat.

Neben ihrer direkt entgiftenden Funktion hat die Leber aber auch als

Ausscheidungsorgan für Heilmittel und Gifte eine gewisse Bedeutung.

Für unsere Frage ist es deshalb von Interesse, dafe die Glukoronsäure-

verbindungen der aromatischen Körper teilweise in die Galle übergehen.
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Dasselbe ist auch der Fall mit Terpentin (Durands Mittel!) und Hexa-

metylenletramin (Chauffard), die deshalb Anwendung in der biliären

Antiseptik finden.

Nach Brauer gehen auch Äthyl- und. Amylalkohol in die Galle über,

aber wirken auf die Gallengänge schädlich ein.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß in diese Reihe von Giften auch das

Laktophenin gehört. In die Galle ausgeschieden, setzt es die Gallenwege

in einen katarrhalischen Reizzustand, der Ikterus zur Folge hat.

Je nach der Ausbreitung und der Intensität dieser toxischen Cholan-

gitis kommt das hepatische Syndrom zur vollen oder nur zur teihveisen

Entwicklung.

Schlussbetrachtungen.

In drei verschiedenen Beziehungen hat das Material, das hier zusam-

mengestellt ist, Bedeutung.

Erstens geht aus einer größeren Kasuistik hervor, wie häufig die

Anwendung von Laktophenin bei afebrilen Menschen Ikterus zur Folge hat.

Zwar verläuft der Ikterus günstig, aber die Komplikation ist für ein

Heilmittel so disqualifizierend, dafa man Laktophenin entweder nur in Ein-

zeldosen geben darf, oder — was vielleicht am richtigsten wäre — das

Mittel ganz aus dem antirheumatischen Heilmittelschatz streicht.

Zweitens ist gezeigt worden, dafs der Angriffspunkt des Laktophenins

nicht im Blute, sondern in der Leber zu suchen ist, und für die Leber-

Pathologie liefert die Analyse der Gelbsucht neue Ausblicke in die Patho-

logie der Cholangitis, in deren Ätiologie die Infektion früher die einzige

Rolle gespielt hat.

Vor kurzem hat Naunyn in seiner lichtvollen Leyden-Vorlesung die

Geschichte der Cholangitis dargestellt und dabei hervorgehoben, wie diese

Erkrankung der Gallenwege, vor 20 Jahren noch wenig bekannt, jetzt eine

klinisch interessante Aftektion geworden ist, mit wichtigen Ergebnissen für

die »Pathologie und unerwarteten, in die Epidemiologie und Volkshygiene

eingreifenden Beziehungen«.

Noch weitere Ausblicke, die für die Immunitätspathologie von Bedeu-

tung sind, gibt drittens die Laktophenin-Gelbsucht.

Zum ersten Mal steht man hier einer Intoxikation gegenüber, die wie

eine Infektionskrankheit mit Inkubationszeit, febrilem Stadium und Giftfesti-

gung verläuft, und wo causa nociens ein Benzolderivat, ein wirklicher

»Seitenketten «-Körper ist.
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D<'e herskende \'inde i Nordsjøen er de sydvestlige. Ved Studiet av

Karter over Lufttr3'kkets Fordeling og de hyppigste Vindretninger, navnlig

de av Kapt. Rung utgivne ^ viste det sig at der om Vaaren var paa

faldende meget av østlige Vinde i den nordlige Del av Nordsjøen, i Mot

sætning til de ellers herskende sydvestlige. Dette er en Fordeling av

Vindretningerne som har fundet sit Uttryk i Navnet »Paaskenorden« ^

en velkommen Fordeling for vore Trælastskuters første Reise over Nord

sjøen om Vaaren. Fra vor Tids Seilskuter gik min Tanke tilbake til

\'ikingetiden. Det syntes som om Vindenes Fordeling om Vaaren var

saadan at den ialfald til en vis Grad kunde være til Hjelp for en raskere

Fart over Nordsjøen fra Norge vestover til Skotland.

De Tabeller over Vindenes Hyppighed, som jeg kunde bruke til et

nærmere Studium av deres Fordeling, skriver sig fra Observationer gjorte

i den sidste Halvdel av forrige Aarhundrede. Det blev da et Spørsmaal

om de kunde gjælde for Vikingetiden. Hertil kan svares, at der saavidt

vites, ikke kan paavises nogen væsentlig Ændring av Klimatet i det store

taget i Nordeuropa i de sidste Aaartusener. Jordens Aksedreining, der

betinger Længden av Nat og Dag, og Jordens Bevægelse om Solen, der

i Forbindelse med Jordaksens Stilling betinger Aarstidernes Skiftning,

har i det store taget været den samme. Grænserne mellem Fîav og Land,

som paavislig har sin Indflydelse paa Vindenes Retning til de forskjellige

Tider af Aaret, mere Havvinde om Sommeren, mere Landvinde om

Vinteren, synes heller ikke at ha været underkastet nogen væsentlig

Ændring i det siden Vikingetiden forløpne Tidsrum. Hvorom alting er,

syntes det mig at være av Interesse at se hvad det vi nu vet om Vindene

i Nordsjøen kunde lære os om Betingelserne for Vikingernes Færd paa

Sjøen.

De Vindobservationer jeg har benyttet, er fra følgende Stationer og

trykte meteorologiske Aarbøker.

1 Repartition de la pression atmosphérique sur l'océan atlantique septentrional d'après les

observations de 1870 à 1889 avec la direction moj-enne des vents sur les littoraux.

Par le capitaine G. Rung. Copenhague 1894.
"-' De herskende Vinde paa Skagerakkysten om Vaaren er nordostlige.
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Station
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III. Lister.

NE SE SW W NW

Marts . . .
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VII. North Unst Shetland.
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XI. St, Abbs Head. Skotland,

N
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XIV. Middel av Skudenes og Utsire.
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XVIII. Middel av Vestervig og Fane.
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XXI. Lindesnes—Moray Firth,
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Falk's høist interessante Skrift ^ Side 19 og 65 og egen Erfaring fra

Seilas med Fembøring i Lofoten.

Man kunde saaledes være fristet til at regne en Vind 6 Streker fra

tvers med som god Bør. ]eg har ikke dristet mig dertil. Prof Falk

siger S. 19 nederst, at de Gamle ventet heller Dage, ja Uker paa gunstig

Vind og Klarveir, end at gaa tilsjøs paa det Uvisse. Ved at ligge høit

blir Farten formindsket og Reisen tar længere Tid end med følelig Vind.

Med sterkere Vind og mindsket Seil er det vanskeligere at faa dette skjærpet

nok for en høiere liggende Kurs. Tilsvarende høiere Sjøgang er ogsaa

til Hinder ved Styringen. V'inde som er sydvestlig paa eller ved Land —
vest—øst gaaende Isobarer — blir paa Sjøen med den ringere Friktion,

mere vestlige, mere Motvind for vestgaaende. Av disse Grunde regner

jeg Motvind som ovenfor nævnt. Antallet av gunstige Vinde blir muligens

derved noget, men neppe meget formindsket, praktisk tat.

De følgende Tabeller XXIV til XXXIII viser, i Procent, utsigterne

for Bør, Motvind og Stille paa de 5 Ruter frem og tilbake. Utsigter for

Bør over 50 °/'o er fremhævet.

XXIV. Skudenes — Shetland.
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XXVI. Skudenes-Orkney.
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XXX. Lindesnes— Firth of Forth.



14 H- MOHN. M.-N. KL

Paa Kartskissen paa den medfølgende Planche er Observations-

stationerne betegnet med sorte Prikker og de forskjellige Kurser avsat.

Paa Planchen er avsat Tallene for »Bor« i Tabb. XXIV—XXXIII
som lodrette Ordinater.

Efter Tabellerne og Planchen faaes følgende Oversigt:

Skudenes—Shetland. I over Halvdelen af Tilfælder kan paaregnes

Bør paa Utfart. Mest i Marts og April (samt Oktober og No-

vember).

Shetland—Skudenes. God Bør hjemover, hele Tiden.

Skudenes— Orkney. Bør over 50 Vq ut, undtagen i August (49%).

Orkney—Skudenes. Meget god Bør hjem, over 60 % Sommer og Høst.

Lindesnes—Moray Firth. God Bør ut i Marts og April (samt Oktober

og November).

Moray Firth

—

Lindesnes. Meget god Bør hjem.

Lindesnes—Firth of Forth. God Bør i Marts og April (samt i No-

vember).

Firth of Forth

—

Lindesnes. Meget god Bør hjem.

Lindesnes— Jyllands Vestkyst. Altid god Bør ut.

Jyllands Vestkyst—Lindesnes. Altid god Bør hjem.

Utsigterne for at komme vestover fra Norge med Raasegler er saaledes

ganske gode, bedst i Marts og April. Hjemover er der altid om Høsten

meget gode Utsigter til god Bør.

Sydover ut og nordover hjem er der altid gode Utsigter.
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HISTORISK OVERSIGT.

Pra den sydligste del av Helgeland ^ (herredene Bindalen, Velfjorden,

Vik, Brønnøy og Vega), hvor jeg foretok botaniske undersøkelser aarene

191 1— 1912 med understøttelse av universitetets stipendiefond, foreligger

der fra den ældre tid kun meget sparsomme floristiske iagttagelser.

Paa den reise, som den svenske professor Sven Nilsson i 181 6 fore-

tok i Nordland væsentlig i zoologisk øiemed, omtaler han-, at han besteg

Heilhornet i Bindalen fra Bindalseidet av med Vikestad som utgangspunkt.

Skogen bestod her, efter hvad han beretter, det første stykke av gran,

senere av furu og derefter av birk (paa 8— 12 alens høide) og litt rogn.

Øverst oppe paa det nøkne fjeld fandt han Ranunculus glacialis, Andro-

meda hypnoides, Oxyria digyna, Sibbaldia prociunbens og Lycopodium Selago

og under nedstigningen fra toppen Diapensia lapponica, Azalea procumbens,

Jtinci og Alchemilla alpina. Ellers beretter han kun, at han fra Tilrems-

hatten i Brønnøy »återvande fornöjd med en rik skörd af växter«.

I 1 819 foretok den bekjendte svenske prest og botaniker L. L. Læstadius

en botanisk reise i Norge '^. Fra Jemtland kom han over til Værdalen,

besøkte Levanger og Trondhjem, drog utover Trondhjemsfjorden, botani-

serte ved Øvergaard i Namdalen og bemerket paa øer i skjærgaarden

mellem sidstnævnte sted og Terraak i Bindalen Erica Tetralix, »som

troligen här har sin sidsta station emot Norden«. Paa et berg nord for Ter-

raak skal han ha set Gnaphalium supinum, Cryptogramma crispa og Aspidinm

montanuvn. Herfra reiste han til »Lofön, Vefsen, Hållnas och Moholmen«

og derefter op efter Randalen over riksgrænsen til Piteå Lappmark. Paa

1 Vegetationen i de nordligere herreder indtil polarcirkelen er trykt som I. av denne

avhandling i selsk. Skr. f. 191 1. ,

'^ Dagboksanteckningar under en resa från Sodra Sverige till Nordlanden i Norge 18 16.

(Lund, 1879), s. 158 flg. Smlgn. I, s. 2.

3 Ärsberättelser om Vetenskapernas Framsteg; om Framstegen uti Botanik for ar 1826

av Joh. Em. Wikström (Stockholm, 1827) s. 246.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 4. 1
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denne reise skal han ha opdaget som ny for Norge Poa sudelica Haenke og

Aspidimn uwntaniuii.

I 1837 foretok den svenske botaniker J. Angstrom fra Trondhjem av

en reise gjennem Nordland og mellemste svenske Lappmarken. I Norge

botaniserte han særlig paa Lystten i Fosen, paa »Rømerfjeld«, ved Brønnøy

og i Saltdalen. I sine »Anteckningar« (Botan. notiser 1839, s. 91) beretter

han, at han paa øene omkring Brønnøsund, der er utsat for havvindene,

og hvor der var en fjeldartet natur, observerte følgende planter : Saxi-

fraga aizoides, Cochlearia dauica (= officinalis?), Salix herbacea, Poten-

tilla Anserina, Urtica urens, Montia fontana, Carex limosa, Eriophorum

vaginatum, Calliina vidgaris, Empetrum, Tricntalis, Vaccininm uliginosum,

Pingnicitla vulgaris (seap. piibcsc), Saxifragå oppositifolia, Prunella, Ra-

nunculus repens, Lotus cotniculatus, Galium palustre, Erigeron uniflorus

(= borealis), Carex cespitosa f= Goodcnoughii), Orchis augustifolius. O.

maculatus og Silène acaulis.

Fra Tilremshatten i Brønnoy anføres: Asperula odorata, Origanum

vulgare, Linaria vulgaris, Polygala vulgare, Geraniuin Robertiarmni, Silène

rupestris og Geum urbanum.

I presten S. Chr. Sommerfelts herbarium, der opbevares paa uni-

versitetets botaniske museum, findes fra Brønnøy Orchis masculus og Po-

lygala vulgare.

I presten I. A. Heltzens manuskripter til Helgelands flora (smlgn. I

s. 2 flg.) forekommer kun et par planteangivelser fra Brønnøy. Saaledes

anføres i »Forsøg til Helgelands Flora« III (1829), at der paa Tilrumfjeld

skal vokse en mængde av Hypericum perforatum, og i IV (1833) sier han,

at Iris Pseudacorus blev ham bragt fra Brønnøy, hvor den skal vokse i

nærheten av klokkerboligen i en sumpig eng ^.

Hverken M. N. Blytts undersekelser 1841 eller A. Blytts 1871 i

Helgeland berørte de nævnte fem sydligste herreder. Av stor interesse

blev derfor J. M. Normans undersøkeiser i disse i botanisk henseende

næsten ukjendte trakter særlig i aarene 1880 og 1882. Hans plantefund

paa disse reiser, som særlig foretoges om forsommeren, er offentliggjort i

hans avhandling »Yderligere Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Ud-

bredning i det nordenfjeldske Norge søndenfor Polarkredsen« (Archiv f.

Mathem. og Naturv., b. 8, 1883). I det første av de nævnte aar botani-

1 Samme angivelse anføres ogsaa i hans Nomenclator (1842). Om Hypericum heter

det her, at Tilrum-Hatten er bekjendt av sin mængde Pericum, men om det er H.

hirsuium eller H. perjoratuni ved. han ei. I hans „Forsøg til en medicinsk og

oeconomisk Beskrivelse over nogle Helgelands Planter" heter det: „Efter andres Vid-

nesbyrd skal H. perforatum voxe paa den paa Blomster meget rige Tilrums Hat eller

Tilrums Fjeldet i Brønø-Sogn.'
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serte han særlig ved Bronne y kirkested samt i Velfjorden (specielt

paa Heggehalvøen, Raakhatten med nærliggende fjeldpartier og i Saus-

bygden) og Bindalen (især paa Øksningen, Hildringen, ved Terraak, i

Sjøbergslien i Tosenfjorden og mellem Lande og Sørenskogen paa over-

gangen til Vel fjor den). I 1882 botaniserte han derimot i ytre trakter,

i B r n n y særlig paa Hestøen og ved Nordhus paa Torgøen samt under

Tilremshatten, i \'ik ved Sømnes, i Høglien ved Skaaren og paa Søndre

Kvalo, samt paa Vega i lavlandet rundt hele øen. Av hans mange in-

teressante fund skal her foreløbig kun nævnes: Hypericuin perforatum og

Gcnm intermedium under Tilremshatten i Brønnøy, Hnmuhts Ltipulns i

Hommellien, Hieracium floribuudum, Mercurialis pcremiis og Aspidium

Brainiii paa Heggehalvøen i Velfjorden, LitJiospermnm officinale, Origanum

vulgare og Clinopodium vidgare i Høglien ved Skaaren i \'ik, samt av

hans fund paa Vega særlig Lenuia minor ved Gladstad, den av ham be-

nævnte Galium silvestre v. chloranthum over hele øens nordvestparti,

Conopodium denudatum ved Eidem samt den lille furuskog nær sidstnævnte

sted. Flere av de her nævnte planter fandtes dengang for første gang i

Nordlands amt (smlgn. I, s. 12). Normans undersøkeiser foretoges dog

kun paa den tid av aaret, der ei egnet sig til undersøkeiser i det arktiske

Norge. Det viste sig derfor at være mere end nok for mig at gjøre under

mine botaniske undersøkeiser i de nævnte herreder 191 1 og 1912. I likhet

med, hvad der er gjort i I, skal her først leveres en kortfattet topografisk

floristisk oversigt over de undersøkte distrikter, idet jeg begynder med

det svdligste herred.
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Bindalen herred

utgjør den sydvestre del av Helgeland ^ Mot syd støter det til Nordre

Trondhjems amt, mot øst begrænses det av Vefsen, mot nord av \^el-

fjorden og Vik og mot vest av havet og dets fjorder. Herredets største

utstrækning i nord og syd er 25.6 km. og i øst og vest 41.7 km. Av

dets samlede areal, i 498.3 km.-, er 1 445.2 km.- fastland. Av øer er der

160, hvorav de fleste er temmelig smaa, naar undtages Austra sydvestligst

ut mot havet (88.3 km.-, hvorav 32.4 tilhører Bindalen, resten Leka herred

i Nordre Trondhjems amt), Imøen (4.0 km.^) og Øksningen (8.6 km."-)

inde i Bindals fjorden. Denne fjordarm med forgreninger gjennem-

skjærer og deler næsten hele herredet, saa fastlandet for en stor del be-

staar av halvøer, næs og tildels småle eid. Yterst ute paa Austras østside

gaar sydover den 11 km. lange fjordarm Kjella, der mot sydvest ind i

Austra utsender Horsfjordbotnet, medens der paa Kjellas østside gaar

ind en arm Flaget forst i sydøstlig retning og dernæst fortsættes mot nord-

øst i Bursvikbotnet til Bindalseidet. Selve Bindalsfjorden gaar først

i nordøstlig retning 8 km. indtil Skauviknesset, hvorefter fjordarmen Urs-

fjorden fortsætter i samme retning og danner grænsen mot Vik herred,

medens fjordarmene Harangsfjorden, Skotnesfjorden og Selfjorden gaar i

østlig retning ind i Ytre Bindalen. Selve hovedfjorden bøier mot sydøst

og fortsætter i denne retning 12 km., indtil den deles ved øen Oksningen,

idet den nordre arm gjennem Repsundet gaar over i den 32 km. lange

Tosen fjord, medens den søndre mot sydøst utsender en arm til Aaen,

der fortsættes i Osa ni nordlig retning rundt halvøen med Vassaas kirke,

og i sydvestlig retning den 21 km. lange S ør fjord, fra hvis midte i

sydlig retning Koll strøm men fører over i Kollbotnet. Fra dettes

bund fører et smalt eid over til Foldereid i Namdalen.

I geologisk- henseende bestaar størstedelen av Bindalen herred av

granit, især utbredt rundt Tosenfjûrden og den ytre del av Bindalsfjorden.

Dog forekommer der ogsaa partier dannet av skifer og kalksten, saaledes

navnlig omkring Kjella og derfra over til det indre av Sørfjorden samt et

1 En stor del av de topografiske oplysninger er hentet fra A. Hellands amtsbeskriveise

over Nordland i
,,
Norges land og folk".

2 De geologiske oplysninger skyldes væsentlig karter og oplysninger, meddelte av

Den geologiske undersøkelse i Kristiania. Angaaende Bindalen se særlig Geologisk kart

over omgivelserne av Bindalsfjorden av J. Rekstad.
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belte fra Lande i Tosenfjorden til den saakaldte Vasbygd og tildels strok

paa Oksningen og ved Terraak.

Jordsmonnet er forskjelligartet, sandjord eller sandblandet 1er- eller

muldjord og paa enkelte steder myrjord.

Det opdyrkede land ligger langs kysten og i dalene. De bedst be-

byggede deler av herredet tilhorer skifer-kalkpartiene i Kjella, inde i Ser-

fjorden, paa Bindalseidet, Oksningen og tildels i Vasbygden samt findes

paa sandjorden langs Aaen i Aabygden. Ellers er bebygningen temmelig

spredt.

Iflg. Helland utgjør aker og eng 9.3 km.-, skog 50 km."-, resten (1439

km.- 1 bestaar av utmark, snaufjeld, indsjøer og myrer.

Da jordsmonnet ofte er forholdsvis godt, de heie fjeldpartier beskytter

mot de kolde havvinde og det er lunt i de dype og trange fjorder, er

korndyrkningen oftest sikker og foregaar til 20 km, op fra fjordene.

Sk o gen dannes især av gran og birk, derimot trives furuen i det

hele mindre godt. De største skogpartier findes i Aabygden samt i \"as-

bygden mellem Tosentjorden og Velfjorden, men beggesteds er bestanden

betydelig medtaget. I de 3'tre strok har skogen mindre utstrsekning og de

3'terste øer er helt snaue. I det hele har dog skogen været tilstrækkelig

til herredets eget behov, ja ikke saa litet tømmer og ved avsendes til de

træløse kystdistrikter.

De høieste fjeldpartier ligger nord og ost for Tosenfjorden samt paa

grænsen mot Nordre Trondhjems amt.

I botanisk henseende er Bindalen forholdsvis godt undersøkt, naar

undtages traktene paa Tosenfjordens østside henimot Vefsen.

Paa ostsiden av Austra botaniserte jeg litt ved Søndre og Nordre

Horsfjord. Av særlig interesse er her vegetationen paa kalkterrænet

indover Horsfjordbotnet. Nævnes skal herfra: Aspleiiitm Trichomanes,

A. viridc, IVoodsia alpiua, Aspidiiiui Braunii, A. Louchitis, Epipactis

atronibeus, Allium olcracciim, Arenaria scrpyllifolia, Actaca spicata, Arabis

hirsuta, Stenophraguia Thaliamim, Rosa glauca, R. mollis, Vicia sil-

vatica. Laf/lyrus irnins, Hypericum hirsiititm, H. quadraugitlitm, Vibitrmim

Opulits, Aspenila odorata. Litt hassel samt nogle almetrær forekommer der

i lien op for Nordre Horstjord, men ellers er der en temmelig triviel flora

paa gneis- og granitfeltene.

Av strandfloraen ved Nordre Horsfjord skal kun nævnes etpar karakter-

planter, som Spergidaria caiuna, Gcntiaiia aurea og Jitiicus balticiis.

Mellem Lysfjord og Gaardsæter paa østsiden av Kjella fandtes oppe

paa myrstrækningen M an a Erica Tetralix, der her har sin nordgrænse

paa fastlandet (nordligere paa Vega, hvorom nedenfor).
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Ved indløpet til fjordarmen Botnet saaes paa en liten holme utenfor

gaarden Lien Alliitm itrsinum og Tanacettim vulgare. Ved bunden av

denne fjordarm er der ved Kveinsjøen et litet kalk- og skiferparti, hvor

der vokser litt hassel og desuten Viburnum Opiihis og endel av de for

denne undergrund eiendommelige planter, som Arabis hirsuta, Polygala

vulgare, Linum catharticum, Gentiana campestris, Erigeron borealis og

Epipactis atroruhens.

Fra Kveinsjøen fører en 3.5 km. lang forsænkning Bind al seid et

over til Vikestadvaagen inde i Bindalsfjorden. Eidet er henved 30 m. høit

med forholdsvis godt jordsmon og derfor forholdsvis veldyrket med endel

gaarder. Foruten naale- og birkeskog findes der fleresteds litt hasselkrat.

Av og til findes ogsaa her en og anden av de for Kveinsjøen anførte

planter. I lien op for gaarden Kveinen vokser der litt aim og sammen

med denne som vanlig Asperula og Aspidium Braunii.

Halvøen nord for Bindalseidet er optat av temmelig høie fjeld-

partier, særlig paa vestsiden. Her har man fjeldkjeden Heil s fjeld (432 m.)

sydligst, Holmsfjeld (618 m.), Hallfjeld (332m.) og Skauvikfjeld

nordligst (331m.). Underlaget er her- granit, og fjeldvidden utviste ialfald

oppe paa Hallfjeld en meget sparsom fjeldflora. Litt Dryas og Carcx

rupestris fandtes dog i gruset paa vestskraaningen mot Hall. Under fjeld-

skraaningen er der paa vestsiden indtil Skauviknesset litt løvskog op til

100— 150 m. o. h.

Vest for denne fjeldstrækning er der et flatt, tildels myrlændt forland

ut til gaardene Solstad og Holm med Solstad annekskirke. Paa sandgrund

fandtes her i mængde Galium verum sammen med Botrychium Lunaria,

Gentiana campestris, G. aurca, Draba iucana og Silenc acaulis paa tør

græsbunden mark og i strandsumpene for slike lokaliteter karakteristiske

planter som Ruppia rostcllata, Potamogeton filiforniis, Sparganiuui affine,

(? ung), Carex norvegica, C. salina, Atropis maritima, Salicornia Iierbacea,

Spergularia canina og ellers langs stranden almindelige strandplanter som

Atriplex hastatum, A. patulum, Juncus Gerardi, Elymus arenarius, Mertensia

maritima.

Paa kalkterræn ved Holm saaes endel karakterplanter som Orchis

masculus, Listera ovata, Polygala vulgare, Linum, Erigeron borealis og

E. acer.

Paa halvøens østside er der særlig ved Aakvik et kalkparti, utpræget

ved planter som Asploutm Trichomanes, Listera ovata, Rosa glauca og

Lathyrus vermis.

Stranden fra Aakvik og nordover til Fiskerosen har en utpræget

strandflora, hvorav som nogle av de mest karakteristiske kan nævnes:
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Carcx pulicaris, C. iiinoTa, C. glarcosa, C. non'cgica, C. salina, C. Hor)i-

scIiHchiaiia, Aster TripoliiDU, Salicornia herbacca, Atriplex hastatum, A.

patuhim. Spergiilaria catiiiia, Sagina niaritiuio (ved Fiskerosviken).

Nord for Fiskerosen forekommer der under en skogaas litt hassel,

hvoriblandt Aspcriila odorata, Epipactis latifolia og Listera ovata samt des-

uten Gentiana campestris, Pyrola rotttmiifolia, P. media, Linum catharticum,

Polvgala vulgare, Hypericum hirsidmn.

Naar Aspernla undtages, forekommer de nævnte ogsaa paa kalkterræn

ved de nord herfor liggende gaarder Roitvold.

Landet her paa østsiden bestaar forøvrig mest av myrlændte dalstrok

og dyrket mark. tildels adskilte ved skogklædte aaser. Mellem Aakviken

og Bindalseidet ligger derimot et stellt og av smaa dalforer g^jennemfuret

fjeldparti, Aak vikfjeldet (452m.).

Den sydligste del av halvøen optages for største delen av vilde tjeld-

partier, nemlig vestligst Hornfjeldet med sine topper Lillehornet (802 m.),

Kuglen (797 m.) og Heilhornet (1063m.), der fortoner sig ut imot havet

som en spids kegle, ost herfor Morkahornet (868 m.) samt adskilt fra Horn-

fjeldpartiet ved Horndalen Hildringsfj eldet (790 m.). der optar halvøen

mellem \'ikestadvaagen og Sørtjorden.

Horn fjeldets topper adskilles ved myrlændte dalforer med nogle

smaavand (468—385 m. o. h.). Mot nord og syd er toppene paa de fleste

steder utilgjængelige paa grund av steile urer og flaug.

Heilhornet besteges, som ovenfor nævnt, fra nordsiden av gjen-

nem Horndalen av den svenske professor Sven Nilsson. Jeg valgte at

bestige det fra sydsiden av opad de bratte lier ovenfor Horsberg-Osen

inde i Sørfjorden. Liene er tildels klædt med blandskog av gran og birk,

hvori findes en blanding av li- og lyngvegetation. Av litt sjeldnere planter

skal blot næ\ nes Aspidium montamim, Pyrola media og Gvmiiaderiia albida.

Underlaget er her som i hele fjeldpartiet granit, og ovenfor trægrænsen

er der, som ogsaa Sven Nilsson fremhæver, mest nøkne urer med en

meget triviel og sparsom flora. Særlig iøinefaldende er dog Ramincit/us

glacialis; men desuten kan kun nævnes planter, som Lycopodiiiiu Selago,

Festma ovina, Jimcus trifidns, Liizula spicata, Salix herbacea, Azalea pro-

cumbens, Andromeda hypnoidcs, Myrtillus iiliginosa, Diapeiisia, A/idromeda

hvpnoides, Oxyria digvna, Cardamine bellidifolia , Sibbaldia procumbeus og

Empetrum tiigrnm.

Hildringsfjeldets flora kjendes fra J. M. Normans undersøkeiser

1880. Norman synes særlig at ha undersøkt østsiden, ialfald til ca. 574 m.

o. h. (224 m. over trægrænsen) efter hans egne planteangivelser. Paa øst-

siden findes de øverste 5-6 m. høie grantrær til 250 m. o. h., som 0.6 m.
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høie busker paa mere sydlig side op til 470 m. og enkeltvis 0.2 m heie

til 477 m. o. h. samt 133 m. over trægrænsen. Furuen er her ved en høide

av 160 m. o. h. hyppigere end lavere nede. De øverste oprette mere end

mandshøie, men spæde birketrær forekommer paa østsiden ved en høide

av 350 m. o. h., men som ved grunden nedliggende større busker op til

422 m. o. h. og som til jorden pressede busker op til 574 m. o. h.

I de lavere partier er tildels en lyngartet vegetation fremherskende

med Myrtillus nigra, M. ultginosa, Calluna vulgaris, Empetrum, beklæ-

dende store strækninger indtil 224 m. o. h. I granskogene er i de lavere

trakter Pteridium aqiiilinum dominerende. Fjeldsidene er tildels myrlændte

og flere myrplanter er strøkvis dominerende og hyppigere opad liene (til

ca. 460 m.) end lavere nede, saaledes: Blechnum Spicant, Molinia coerulca,

Scirpiis cespitosus, Eriophornm angustifolium, Cariccs (som C. pauciflora,

C. cancscens, C. stellulata, C. Goodenoiighii) og Narthecium ossifragiwi.

Av vegetationen ellers opad liene til over trægrænsen skal efter Norman

nævnes: Phegopteris polypodioidcs, Ph. Dryopieris, Aspidimn Filix mas,

A. spinidosiiui, Athyriiiui alpestre, Cystopteris fragilis, Cryptogramma crispa,

Eqiusetum silvaticnm, Lycopodium Selago, L. alpimim (de sidste og Crypto-

gramma hyppigst over trægrænsen), Jimiperiis communis, Anthoxanthum

odoratum, Agrostis vulgaris, Aira cespitosa, A. alpina (over trægrænsen),

A. flexuosa, Melica nutans, Nardus stricta, Carices (foruten de ovennævnte

især C. pallcscens, C. flava samt særlig høiere oppe til over trægrænsen C.

vaginata og over denne C. Pcrsoonii (= brunescens) og C. rigida), Luzula

pilosa, JuncHS lamprocarpus, J. alpinus, J. fdiformis, J. trifidus (over træ-

grænsen), Orchis niaculatus, Gymnadenia albida, Salix glauca, S. lapponum,

S. Iierbacca, Oxyria digyna, Melandrium silvestre, Silenc acanlis (over træ-

grænsen), Stellaria nemorum, Drosera longifolia, D. rotnndifolia, Rliodiola

rosea, Saxi/raga stellaris, Ranunculus accr, Aconitum septentrionale, Rubus

Chamaemorus, R. saxatilis, R. idacus, Sorbus Aucuparia (i trægrænsen

endnu som mandshoit træ, 350 m. o. h.), Prunus Padus (406 m. o. h., 64 m.

over trægrænsen somo.ôm. hoi, steril busk), Alclicmilla vulgaris, A. alpina

(over trægrænsen), Lotus corniculatus, Geranium silvaticum (især øverst i

liene). Epilobium angustifolium (især oppe i liene), E. montanum. Viola

palustris, V. biflora, Angelica silvestris, A. Arcliangelica, Andromeda liyp-

noides, Arctostaphylos alpina (de to sidste over trægrænsen), Diapensia

og Azalea (likesaa), Trientalis europaea, Veronica alpina, Mclampyrnm pra-

tense, M. silvaticum, Bartsia alpina, Pinguicula vulgaris, Linnea borcalis,

Succisa pratensis, Solidago Virga aurea (i mængde oppe i liene), Gnaplia-

lium norvegicum, Antennaria dioica, Saussurea alpina. Crépis paludosa.
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Fjeldpartiet dannes av granit, men det yterste av halvøen mellem \'ike-

stadvaagen og Sørtjorden indtil gaardene Hildringen samt den utenfor lig-

gende Hjartøy dannes av gabbro. Vegetationen er derfor her forholdsvis

frodigere end opad fjeldet. Paa et serpentinfelt ovenfor gaardene saaes

Asplcnnni viride og Ccrastiiim alpinnm. Fra de lavere partier skal ellers

blot anføres : Eriophoriim latifoliiim, Carcx pulicaris, Coralliorrhiza innata,

Stcllaria longifolia, Moehringia triiicroia, J^icia scpium, Polygala vulgare,

Ci/siiaii palustre.

I grøfter nær stranden saaes Myosotis palustris, uten at den dN'rkedes

i den nærliggende have.

Av vegetationen ved stranden skal anføres : iXanlus, Festuca oviiia,

F. rubra, AntJioxanthum odoratuni, Aira cespitosa, Calaniagrostis ueglecta,

Hierochloa odorata, Atropis iiiaritiiua, Carex incurva, C. pulicaris, C.

pauicea, C. vagiiiata, Luzula caiupcstris, Tofieldia palustris, Polygoniun vivi-

parum, Thalictruui alpiimui, Rauuiiculus accr, Aneinoue neinorosa, Saxi-

fraga aizoidcs, Gcum rivale, Uhnaria pentapetala, Lotus corniculatus, Tri-

foliu))i pratoise, T. repens. Geranium silvaticum, Prunella vulgaris, Scutel-

laria galericulata, Galium boréale, Succisa pratensis, Crépis paludosa. Eng-

vegetationen gaar her som ofte ellers uten grænse over i strandvege-

tationen.

\'egetationen ute paa Hj artøen var interessantere end paa fastlandet,

idet her bemerkedes Epipactis atrorubens, Limun, Geranium Robertianum,

Arabis hirsuia, Erigeron borealis, hvilke tyder paa kalkholdig underlag,

samt av Hieracier særlig: Hieraciiim cochleatiun, H. subdiinorphum, H. argen-

teum (formae). Paa Klubben mot sundet saaes Saxifraga Cotyledon og Turritis

glabra. Av strandplanter skal blot nævnes Carex maritima, C. salina og C.

norvegica.

Langt rikere og mere avvekslende er derimot floraen paa skifer- og kalk-

partiene paa halvøens sydvestside ved Aakervik og Horsberg og der-

fra over til bunden av Kjella. \"egetationen her og paa østsiden av

K ol Is trommen er en av de rikeste i hele Bindalen.

Fra sidstnævnte sted skal anføres: Aspidium Braiudi, A. Lonchitis,

Asplenum Trichomanes, Epipactis atrorubens, Asperula odorata. Viburnum

Opulus, Campanula latifolia, Scrophularia nodosa, Lactuca nniralis, Actaea

spicata, Lathyrus vernus, Vicia silvatica. Arabis hirsuta, Moehringia tri-

nervia, Cerastium alpinum, Hypericum hirsutum, Geranium Robertianum.

I birkekrattet findes ogsaa flere store almetrær samt et par trær av Sorbus

fennica. Forevrig optrær her flere store bregner og liplanter, der blander

sie med denne flora.
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Paa kalkbcrgene ved Aakervik ret overfor Kollstrømmens utlep er

kalk- og skiferfloraen mere ublandet og særlig ved Horsberg er der en-

del hasselkrat. Herfra skal anføres Aspidium Brannii, Aspleninn TricJio-

manes, Woodsia ilvcusis, W. alpina, Carex digitata, Epipadis atrorubens,

Erigeron acer, E. borealis, Eactuca ninralis, Pyrola roUindifolia , P. media,

Moehringia trinervia, Arabis hirsuta, Hypericum liirsutiim, Gerauiiuif

Robertiamim, Limim, Geum iirbannui, Rosa mollis, R. glaitca (coll.), Vicia

silvatica, Lathyrns vermis.

Denne flora fortsættes ogsaa til liene og urene ved Horsbergvand,

hvor dog de fugtige liers flora, særlig de store bregner faar overtaket,

samt videre over til Kjella. I disse trakter findes paa et par steder ogsaa

Cypripediiiin Calceolus (Sætervolden nær Horsbergvand og ved pladsene

Kjella).

I nærheten av Aakervik fandtes Goodyera repens paa fugtig mos og i

en vik (Svalgras(= Sverdgræs)viken) i mængde Iris Pseiidacorits og

merkelig nok i havets nivaa Epilobiiim davuricum.

Ogsaa i traktene mellem Horsberg og Kjella findes fleresteds aim,

hassel, Viburnum og Sorbiis fcnnica.

Paa kalkholdig underlag paa Sørtjordens sydside ved Master vik

ret overfor Hjartøen saaes Asplenum viride, Carex digitata, Erigeron acer,

Viburnum, Pyrola media, Linnm, Rosa mollis, R. glauca, Lathyrus vernus

samt faa m. o. h. Cystoptcris montana.

Ellers er der paa granit- og gabbrofeltene utover til Terraak kun en

almindelig myr- og skogvegetation.

Ved Terraak ved Sørfjordens munding ret overfor Hildringen er der

væsentlig granskog, opdyrket eng, myr- eller strandvegetation.

I granskogen fandtes sammen med den sedvanlige lyngvegetation Pvrola

chlorantha (ellers i Helgeland kun set ved Mosjøen).

Paa engene saaes blandt sedvanlige engplanter ChrysantJiemum Leu-

canthemum og Achillea Ptannica.

Av myrvegetationen skal nævnes: Molinia cocnilea, Carex dioica, C.

pauciflora, C. cancscens, C. irrigua, C. pa/u'cea, C. capillaris, C. flava, C.

Oederi, Eriophorum alpinum, E. vaginatuui, E. latifolium, E. angustifolium,

Scirpus cespitosus, Juncus filiformis, J. lamprocarpus, J. buffonius, Nartlie-

cium ossifragum, Orchis maculatus, Ö. cruentus, Triglochin palustris, Betula

nana, Salix glauca, S. lappomim, S. anrita, Thalictrum alpinum, Rubus

Chamaemorus, Comarum, Epilobium palustre, Saxifraga aizoides, Droserae,

Galium palustre, Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris, Naumburgia

thyrsiflora, Cirsium palustre, Ecjuisctum palustre, Blechnum Spicant.
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Strandfloraen er forholdsvis rik, temmelig t3-pisk for sumpige strand-

kanter. Anfores skal: Afropis maritima, A. distatis, Calatuagrostis tieg-

lecta, Phalaris anindinacea, Carex tion'egica, C. glareosa, C. salina, C.

maritima, C. Horusclmchiana, C. Oedcri, Scirpiis uniglumis, S. rufus,

Junctis Gerariii, Triglochin maritima, Atriplex liastatiim, A. patiilnm, Stcl-

laria crassifolia, Spergularia canitia, Ligitstimm scotiaim, Plantago mari-

tima, Aster Tripo/eum.

Hertil kommer paa litt fastere sandig grund: Ammadenia peploidcs,

Statice Armeria, G/aiix maritima samt, som ofte ellers paa strandkantene,

PotentiHa Afiserina, Myosotis cespitosa, Scutellaria galcriculata (fugtig grund)

og ugræsplanter som Ramincultis repens, Galium Aparine, Sonclms an'ensis,

Senecio vulgaris.

Terraak fjeldet op for Terraak, hvor underlaget er granit, viser paa

snaufjeldet op mot toppen (699m.) en \terst triviel flora kun med lyng-

planter, som Myrtillus uliginosa, Arctostaphylos alpina. Azalea procumbens.

Andromeda hypnoides, Diapensia, Empctnim samt t3'peplanter for det golde

granitfjeld som : Carex rigida, fanens tri/idus. Luzula spicata, Festuca

ovina, Alchemilla alpina, Sibbaldia procumbens, Lycopodium Selago, Salix

lierbacca, Rhodiola rosea, hvortil paa fugtig grund : Saxi/raga stellaris og

Cerastinm trigynum.

Øst for Terraakfjeldet gaar fjordarmen Aaen ind i sj-døstlig retning og

fortsættes i nordøst i Os an rundt halvøen med Vassaas kirke. Fra Osan

fører i S3'døstlig retning et større dalføre gjennem den saakaldte Aabygd

ca. 15 km. indover til Aabjørgvand. Elven benævnes her Aaen, men

skal egentUg hete Bindalsaaen og være herredets hoveddalføre med den

ældste beb\'ggelse Fra dens nedre utvidelse Floen er dalforet de forste

5 km. temmelig bredt og svagt stigende, er tildels opdyrket med flere gode

gaarder og pladser og omgives av naale- og birkeskog, der langs tjeld-

skraaningene naar op til 400—450 m. o. h. Øst for gaarden Haarstad,

3 km. fra Floen, ligger A une vand, hvis bredder omgives av Equisetnm

fluviatile, Carex rostrata og Scirpus Tabcrnaemontani. Paa vandets nord-

side er der en kalkaas med en frodig vegetation, hvoriblandt saaes Epi-

pactis atrorubens, I iburnnm Opulus, Rosa mollis, Erigeron acer, Hypericum

liirsutum, Lathyrus vermis. Ovenfor gaarden Fuglstad (6 km. fra Floen)

blir dalføret temmelig trangt og omgives av skogheier til gaarden Gran-

bostad ved Aabjørgvandets nordende. I dettes nordøstlige vik under det

bratte fjeld Nova er der i urene og liene en overmaade frodig vegetation

av bregner og sedvanlige liplanter, men blandt disse endel store almetrær

og i disses nærhet almens sedvanlige følgeplanter: Asperula, Hypericum

hirsutum og Lathyrus vermis samt Erigeron acer.



OVE DAHL. M.-N. Kl.

Paa østsiden av det 4.4 km.- store Aabjørgvand ligger det vidtstrakte

fjeldparti Granbostad fjeld, der er det høieste fjeld i den sydlige del

av Bindalen (ro4im.). Underlaget er her, som i hele det tilstøtende fjeld-

parti, granit. Dog findes der vistnok fleresteds smaa kalkpartier. Paa en

liten kalkhammer saaes ialfald Asplenum viride og Arabis hirsuta og i nær-

heten opad skraaninger flere klynger av Dryas, Salix reticulata og Carcx

rupestris. Ellers er vegetationen i det hele triviel^ men paa grund av fjeldets

høide og bækkedrag forholdsvis rik paa høifjeldsplanter, omtrent typisk for

de høiere granitfjeld i indre Helgeland. De vigtigste planter over træ-

grænsen skal derfor anføres : Cryptogramma crispa, Athyrium alpestre,

Lycopodinm Selago, L. alpimim, Junipcrus communis, Anthoxanthum odo-

ratum, Nardiis stricta, Alopecurns fulviis, Plilcum alpimim, Agrostis borealis,

Aira alpimi, A. flexuosa (med f montana), Poa glauca, Fcstuca ovina, Carcx

dioica, C. lagopina, C. briinnescens, C. riifiiia, C. Buxbaiimii, C. alpina,

C. atrata, C. rigida, C. vaginata, C. capillaris, C. saxatilis (= pullaj,

Scirpiis cespitosus, Eriophorian vaginatum, E. Scheitchzeri, E. angusti-

folium, Juncus triglumis, J. trifidns, J. alpinus, Liizida multiflora v. sude-

tica, L. arcuata, L. spicata, Narthecium ossifragmn, Tofieldia palustris. Or-

chis macidatns, Coeloglossiim viride, Salix glauca, S. lapponum, S. hcrba-

cea, S. herbacea X ^5. lappommi, Betula nana, Oxyria digyna. Polygonum

viviparum. Sagina Linnaei, Cerastium trigyniim, C alpinum, Silène acaulis,

Viscaria alpina, Raminculus accr, R. pvgmaeus, Thalictrum alpimim, Carda-

mine bellidifolia, Saxifraga stellaris, S. oppositifolia, S. aizoides, S. ccrmia (spar-

somt), vS. rivularis. Kubus Chamaemonis, Potentilla verna, Sibbaldia procum-

bens, Alchemilla alpina, Alchcmilla vulgaris
*
glomerulans , Empetrum nigrum.

Viola palustris, V. biflora, Epilobium anagallidifolium, E. lactißorum, E.

Hornemanni, E. palustre. Cornus succica, Pyrola minor. Azalea prociimbens,

Arctostaphylos alpina, Andromeda hypnoidcs, Vaccinium uliginosum, V.

microcarpum, V. vitis idaea, Dkipensia lapponica, Trientalis europaea, Vero-

nica alpina, Euphrasia officinalis *minima, *latifolia, Bartsia alpina. Pin-

guicula vulgaris, Campanula roliindifolia, Solidago Virga aurea. Antenna-

ria dioica, GnaphaHum supinum, G. norvegicuin, Saussurca alpina, Leon-

todon autumnalis. Taraxacum croceiim, Hieracium alpinum.

Liene paa østsiden av O s an har en utpræget livegetation, men tillige

sammen med endel store almetrær og i urene almens følgeplanter, som

Aspidium Braiinii, Silène rupestris. Geranium Robertianum, Circaea alpina,

Asperula odorata, Stachys silvaticus, Viburnum Opulus samt nogle fjeld-

planter: Carex atrata, Saxifraga Cotyledon, S. stellaris, Cerastium

alpinum.
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Paa V'assaashalvøen mellem Osan og hovedfjorden er der djTket land,

granskog og det øverst oppe nøknc fjeld Mul in gen (323 m). Oppe paa

dette saaes kun nogle faa karplanter (Un g art er, Carex rigida, Diaprnsia,

Hieracium alpimon).

Ret over for Terraak og Vassaas ligger den 8.6 km.- store Oks-

ni n g en (7.5 km. lang og indtil 2 km. bred). Oen har i sit østparti to

adskilte Qeldpartier, øsdigst Kjolen |2oom. høi) og vest herfor, adskilt

ved et veldwket parti ved Oiengaardene, fjeldet Oihatten (261 m.). Der-

efter kommer et m\Tlændt, delvis skogklædt helte, hvori gaardene Øksningen

ligger, og endelig vest herfor et temmelig frugtbart bakket land med gaardene

Lien og Lisjøen paa sydsiden og Skaaren paa nordsiden. Skogen dannes

mestendels av gran og birk, litt furu findes der ogsaa, især paa rabbene

henimot østkanten. \'ed Øksningen findes nogle hasselbusker og paa nord-

siden nær Skaaren og ret over for Øksningen et par asaltrær \Sorbiis

fennica).

Fjeldpartiene dannes av granit, medens vestpartiet og heltet fi-a Lien

til Finviken dannes av glimmerskifer med enkelte marmorstrøk. Vegeta-

tionen er som vanlig rikést paa skifer-marmorformationen, særlig vestover

fra Lien og Lisjoen, ved Oien, Skaaren og et litet strøk vest for Finviken

paa nordsiden. Særlig fremtrædende er en mængde rosenbusker (former av

Rosa glattca og R. mollis), samt flere interessante Hieracier særlig av

Piloselloidae, hvorom henvises til plantefortegnelsen.

Xær Skaaren fandtes paa skrindmuldet berg PofentiJIa argentea og paa

kalken ved Oien Ophioglossitm vulgahnn. Ellers kunde Norman og jeg blot

notere de sedvanlige skiferplanter, som Woodsia ilvensis, Asplemim viride,

Avena piibescens, Allimn oleraceum, Gymnadenia conopea, Coeloglossum

inride, Epipactis atrontbens, Arenaria serpyllifolia. Arabis hirsuta, Stmo-

phragma Thaliamim, Draba incana. Sedtim acre, S. annuum, Anthvllis

Jlilneran'a, Polygala vulgare. Linum, Viola canina, Epilobium montanum.

E. collinum, Pimpinella Saxifraga, Pyrola rotundifolia, Gentiana campesiris,

Stachys syhatiais (i en sydvestli, Norman), Bartsia, Veronica Chamaedrvs,

J\ /ruticans, Plantago lanceolata, Erigeron borealis.

I skarp motsætning hertil staar den ensformige vegetation paa torx-

mjTene paa heltet tvers over øen fra gaardene Øksningen av.

Nord for oen paa anden side av det ca. 500m. brede Repsundet

er der fra gaarden Reppen av endel løvskog under de bratte skrenter.

Særskilt skal herfra nævnes endel hassel og aim. nogle smaa trær av

Sorbus fennica, men fremfor alt flere busker og trær av en eiendommelig

asalform, der av dr. Th. Hedlund vil bli beskrevet under navn av S.

neglecta.
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Fra urene og krattene skal desuten av mere bemerkelsesværdige plan-

ter her anføres: Aspidiian Lonchitis, A. Braunii, Calaniagrostis Epigcios,

Carex digitata, Epipactis atrornbcus, Listera ovata, Vibunmm, Aspcnda,

Stachys silvaticiis, Pyrola rotimdifolia, P. media, Arabis Jnrsnta, Steno-

phragma Thalianwn, Actaea, Viola Riviiiiana, V. mirabilis, Rosa glaiica,

R. mollis, Lathyrus vermis, Geranium Roberlianum, Linum, Impatiens,

Daphne Mezereum, Epilobium colliniim.

En rik og frodig vegetation er der ogsaa i liene og urene under fjel-

det ret op for Reppen gaard. Her optrær nemlig foruten de fleste av de

her nævnte planter sammen med nogle store almetrær ogsaa Moehringia tri-

nervia. Erysimum hieraciifoliimi, Veronica fruticavis , Hieracium subdimorphum

og Equisetum hiemale (terre bakker).

Det ovenfor liggende fjeldparti Reppar fjeldet bestaar vistnok for

størstedelen av granit med ensformig fjeldflora, men oppe paa plataaet

findes fleresteds partier tilhørende glimmerskifer-marmorfeltet og paa dette

saaes: Asplemim viride, Triticum violaceum, Carex rupestris, Gymna-

dciiia albida, G. conopea, Arabis hirsuta, Dryas octopctala, Astragalus al-

pinus, A. oroboides, Aiithyllis Vulncraria, Erigcron borealis, Salix reti-

culata.

Ret overfor Reppen ligger paa fjordens sydside Helstadløkken og

de ovenfor liggende gaarder Helstad, kun ved et 600 m. bredt eid skilt

fra den ovenfor omtalte Osanfjord. Underlaget er her, naar havavleiringer

imdtages, delvis skifer og under det ved Helstadløkken utskytende lille

Hikkelsberg kalk. Paa et forholdsvis indskrænket omraade fandtes her

paa solsiden samlet en interessant samling av de i disse trakter oftest kalk-

elskende planter: Asplemim Trichomanes, A. viride, VVoodsia ilvensis,

Calamagrostis Epigeios, Epipactis atronibeiis, Sileuc rupcstris, Moehringia

trinervia, Actaea spicata, Arabis hirsuta, Draba i)icana, Rosa glauca, R.

mollis, Lathyrus vermis, Anthyllis, Hypericum hirsutum, Linum, Valeriana

officinalis, Erigeron borealis, Hieracium arctogemim og flere andre Hieracia

samt et litet træ av Sorbiis fennica og et par busker av Viburnum Opulus.

De øvre deler av denne fjeldknaus er klædt med birkekrat iblandet med

triviel vegetation.

Op for Helstadgaardene og de nærliggende Bangstadgaarder ligger de

næsten til tops med birk- eller granskog klædte Helstadfjeld {435 m.) og

Bangstadfjeld (525 m.).

Tosen fjorden. Mellem Reppen og Hikkelsberget gaar den trange

og vilde Tosenfjord i nordøstlig retning ind mellem steile fjeldsider til

Tosbotnet. Længden er 32 km., bredden er ved indløpet 1.2 km., senere

et stykke 3 km., men ellers 1—2 km. Kystlinjen er nogenlunde ret uten
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Større bugter. Omtrent 5 km. indenfor Helstadløkken forer en ca. 200 m.

lang strøm fra Urv old vandet ut i TosenQorden, og ca. 5 km. inden-

for dette fører et meget smalt sund ind i Rephullet, en i km. lang

botn mellem bratte fjeld. Længere inde paa sydøstsiden (ca. 15 km. fra

Helstadløkken I gaar der ind en liten bugt Kolsvikbogen (1,1 km. lang

og 0.5 km. bred) øst for Kolsvikgaardene. Paa skraa overfor disse ligger

paa den anden side av fjorden gaardene Lande med Tosen kapel. Ellers

er tjeldsidene mot fjorden meget steile, især paa østsiden. Særlig bør her

nævnes Kalklavtindens nøkne, blankpolerte st3'rtning Kvitneshjlla midt-

veis mellem Lande og Tosbotnet. Flere trange og vilde dalfører gaar fra

ostsiden ind i fjeldmassen, saaledes fra Ur\oldvandets østside i s\"dlig ret-

ning Lnolddalen og i nordlig Reppedalen mot Rephullet, og fra Kolsvik-

bogen fører langs Bogelven en 10 km. lang, trang fjelddal i S3dlig retning,

der ved et trangt skar er skilt fra Oksdalen, der forer over i Aabjørgas

dalføre. Fjeldsidene mot fjorden er i det hele temmelig skogfattige, av og

til er der dog særlig mellem Mehammeren og Lande litt birke- og naale-

skog til 200—300 m. o. h., og paa S3'døstsiden er særlig strokene omkring

Kolsvik med Bogelvdalen og Skrovodalen samt inde i Kalklavdalen skog-

bevokset, særlig med birk. Inderst inde, hvor Tosbotngaardene ligger paa

en av elveørene dannet slette, er der dog, særlig mellem Maalviken og

Borkamoen, ved Tosbotnet og i den nedre del av de fra Tosbotnet ut-

gaaende dalfører Govas-, Svartvas- og Tosdalen, tildels store skogstræk-

ninger, væsentlig av gran.

Men det er drivende varmt under de bratte fjeldsider, særlig paa

Qordens nordside, og fleresteds findes her store almetrær og litt hasselkrat

i smaa viker eller i bratte urer. Av saadanne lokaliteter kan nævnes

Mjølbingen indenfor Dugfaldaaen, Mehammeren, Oksbaasen, Sjøbergslien,

Languren, Hammerlien, alle indenfor Lande, og Fornesuren henimot Tos-

botnet. Ogsaa paa s\døstsiden er der nogle lune lokaliteter av lignende art,

saaledes paa østsiden av indløpet til Kolsvikbogen, paa østsiden av Rep-

hullet og især indenfor Ur\oldvandet.

Paa de fleste av disse lokaliteter er der nemlig større eller mindre

partier av kalkholdige eller skifrige bergarter, særlig omtrent rene kalkurer

indenfor Ur^oldvandet, og fra Sjøbergslistøen og Lande strækker sig et

temmelig bredt belte av kalksten og en skifrig hornblendebergart op mot

Vasb3-gden. Ogsaa ret over paa fjordens S3døstside er underlaget i de birke-

klædte strok ved Kolsvik og paa ostsiden av Kolsvikbogen hornblendeskifer,

medens der videre indover Tosenfjordens nordøstside først er gabbro og

senere syenit. Ellers er underlaget i stroket rundt Tosenfjorden næsten

overalt sraniL
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Av vegetationen paa de nævnte gunstige (især mot solen vendende)

lokaliteter i Tosenfjorden skal først nævnes de planter, der i Helgeland

særlig forekommer paa glimmerskifer-marmorformationen paa tørre berg, i

urer eller ofte i selskap med hassel og aim. Kun ved de sjeldneste til-

føies specielle lokaliteter. Polypodiiim vulgare, Asplenuni viride, A. Tri-

chomanes, A. Riita mtiraria (Sjøbergslien), xAspidium Lonchitis, A. Braunii,

Cystopteris fragilis, Woodsia ilvensis, W. alpina, Pliegopteris Robertiaua

(i største mængde indenfor Urvoldvandet, Sjøbergslien), Calamagrostis

Epigeios, Fesiuca silvatica (indenfor Dugfaldaaen), Tritiaim cainnum, Carex

rupestris (indenfor Urvoldvandet), C. digitata, Allium oleraceum, Conval-

laria majalis, Paris quadrifolia, Platanthera bifolia, Gymnadenia conopea,

Epipactis atrorubcus. Listera ovata, Corylus Avellana, Ulmus niontana,

Moehringia trinervia, Cerastium alpinum, Arenaria serpyllifolia, Silène

rupestris, Acfaca spicata, Thalictruni ßavum, Arahis liirsuta, Turritis gla-

bra (Mjølbingen), Braya alpina (indenfor Urvoldvandet), Erysimum hieracii-

folium, Cotoneaster integerrima (Sjøbergslien, indenfor Urvoldvandet), Sorbus

neglecta Hedl. {Sjøbergslien), 5. fennica (likesaa), Drvas octopctala (inden-

for Urvoldvandet), Rosa glauca, R. cinnamomea (Sjøbergslien), AntJiyllis

Vulneraria, Lathyrus vermis, Vicia silvatica. Geranium Robertianmn, Li-

mim catharticnm, Polygala vidgare. Impatiens Noli tangere, Hypericum hir-

sutum, H. qnadrangulum, Epilobium montanum, E. collinum. Viola mirabilis,

V. Riviniana, V. tricolor, Daphne Mezercum, Pyrola rotundifolia, Stachys

silvaticus, Scrophularia nodosa, Asperula odorata. Viburnum Opulus, Eri-

geron acer, E. borealis, Lactuca muralis (indenfor Urvoldvandet), Hieracia,

hvorom henvises til plantefortegnelsen.

Sammen med disse optrær dog overalt livegetationen mere eller min-

dre talrig repræsentert og særlig paa fugtige lokaliteter (som oppe i liene,

under berghamrene, ved bækker). Nogle av de mest karakteristiske skal

her anføres: Athyrium Filix femina, Pliegopteris Dryopteris, Pli. polypo-

dioides, Aspidium spinulosum med v. dilatatum, A. montanum, Struthopteris

germanica, Equisetum silvaticum, Plialaris arundijiacca, Anthoxanthum odo-

ratum, Milium effusum, Calamagrostis purpurea, Agrostis vulgaris, Aira

cespitosa, A. /lexuosa, Molinia coerulea, Melica nutans. Pou pratensis, P.

nemoralis, Dactylis glomerata, Carex Buxbaumii, C. atrata, C. flava, C.

vaginata, C. pallescens, Polygonatum verticillatum. Orchis maculatus, Salix

caprea, S. nigricans, Populus trcmula, Betula ptibescens, Alniis incana,

Rumex Acetosa, Oxyria digyna, Stellaria nemorum, Melandrium silvestre,

Anemone nemorosa, Aconitum septentrionale, Parnassia palustris, Prunus

Padus, Sorbus Aiicuparia, Ulmaria pentapetala, Geum rivale, Alchemilla

vulgaris. Lotus corniculatus. Geranium silvaticum, Oxalis Acctosella, Epi-
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lobiiim angiistifolium (tørre urer), Angelica silvestris, Atithriscus silvestris,

Tricntalis etiropaea, Bninella vulgaris, Euphrasia officinalis (coll.), Melam-

pyruiii silvaticum, M. pratcnsc, Pingiiicnla vulgaris, Valeriana excelsa, Cam-

panula latifolia, Solidago Jirga aurca, Gnaphalium norvegicum, Tussilago

Farfara, Cirsium heterophyllum, Saussurea alpiua, Mulgcdium alpiuuni,

Crépis paluilosa, Hieracia.

I granskogene og blandt ener optraer den almindelige lyngvegetation,

Lycopodia, Veronica officinalis, Polygonum viviparuni, Pyrola secunda, Ca-

rex pilulifera, Luzula pilosa, L. multiflora, Pteridium aqiiiliniim.

Dog saaes midt i granliene op for Borkamoen: Asplenum viride, Ara-

bis hirsuta, Hypericum liirsutum, H. quadrangulum og Lathyrus venius,

men underlaget er her kalk.

Tosbotnet. \'ed Tosentjordens bund er der en aapen sandslette,

dannet ved den fra S3'døst kommende Storelvs (Tosdalselvs) sandører.

Her ligger flere gaarder. Tosbotnet er omgit av flere høie ijeld. Syd

for Storelven ligger Middagstind (1003) og nord for elven Rism a als-

ti nd (1013 m.). Begge er vistnok (efter de geologiske undersøkeiser) i

sine øvre partier dannet av gneis, men paa Rismaalstindens S3"dskraaning

mot Tosbotnet og Middagstindens østskraaning mot Tosdalen er der store

partier av kalk og glimmerskifer. Liene under Rismaalstind ser alle-

rede fra Tosbotnet av meget frodige ut og maa vistnok regnes blandt de

planterikeste i hele Bindalen. De benævnes Rismaalsslettene. Blandt

en særdeles frodig livegetation optrær her mange av de arter, der i Nord-

land trives bedst paa kalkholdig underlag, allerede langt nede i liene, saa-

ledes: U'oodsia ilvensis, Asplemim viride, Triticum violaceum, Carex ru-

pestris, Salix reticulata, Mocliri>igia trinervia, Arabis liirsuta, Erysimum

hieraciifolium, Thalictrum flavum, D/yas octopetala, Rosa glauca, Ant/iyllis

Vulneraria, Lathyrus vermis, Gentiana m'valis, Vero)u'ca fruticaiis, Euphra-

sia salisburgensis, Erigeron borealis og flere interessante.Hieracier, saaledes

Hieracium Pilosella var., H. arctogcnum, H. saxifragum var. og flere,

hvorom henvises til plantefortegnelsen.

Blandt livegetationen bør særlig nævnes TroUius europacus og Ra-

nunculus platanifolius, der i Bindalen kun er bemerket indenfor Tosbotnet

og maaske er kommet hit, som indenfor Berja i Velfjorden, fra Vefsen.

I motsætningtil denne rike flora i særlig mot solen vendende lier og under

skrenter er de ovre partier av fjeldet temmelig plantefattige, kun de sedvanligste

li- og høitjeldsplanter, hvorav her blot skal nævnes Luzula IVahlenbergii og

L. arcuata, da disse er karakteristiske for hoiQeldsfloraen i granit- og gneis-

partiene i denne del av Sondre Helgeland.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-X. Kl. 19 14. No. 4. 2
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Imellem Rismaalstind og det syd for den liggende Durmaalsfjeld er

der flere botner og trange kløfter. Dette parti benævnes i Tosbotnet

Krummen og i en brat ur ned mot denne saaes et par store almetrær

sammen med Hypericum hirsntiim, Viburnum Opulus og Asperula odorata.

I Krummen findes et større serpentinfelt og paa dette saaes som vanlig:

Asplenum viride og Viscaria alpina blandt den yterst sparsomme vegetation.

I sydøstlig retning gaar fra Tosbotnet mellem Middagstinden og Dur-

maalstinden et dalføre Tosdalen 8 à 9 km. indover til Tosdalsvandet,

ved hvis ostende Tosdalsgaardene ligger. Dalforet gjennemstrømmes av

Storelven og begrænses av meget steile fjeldsider. I den nedre del er der

granskog, i den øvre birkeskog. Som ovenfor nævnt er der paa sydøst-

siden under Middagstinden mægtige kalk- og skiferstrøk. I liene og paa

skrentene er' der derfor her en meget frodig vegetation med en mængde

av de planter, der utmerker liene ved Tosenfjorden og under Rismaals-

tind. Her findes saaledes ogsaa Ranunculus platanifolius og Trollius euro-

paeus samt av fjeldplanter Cystopteris montana, Asplenum viride, Carex

rupestris, C. alrifusca, Triticum violaceum, Salix reticulata^ Dryas octope-

tala, Astragalus alpinus, Erigeron horealis, og blandt disse som vanlig

Arabis hirsuta samt Hypericum quadrangulum.

I nordlig retning gaar fra Tosbotnet Godvasdalen paa Rismaals-

tindens vestside op mot Tverfjeldet og Grundvastind. Nederst er der

her granskog, men høiere oppe ved Svartvand og Godvand er der birke-

krat og aapne sletter, hvor der er utmerkede engslaatter. Ved de nævnte

vand og indover Godvasdalen er der kalkstrok med en flora, der ligner

den for Rismaalssletten og Tosdalen anførte. Særskilt bør nævnes, at

indenfor Tosbotnet er Aspidium montanum mangesteds den dominerende

bregne.

Tverfjeldet naar en høide av ior7m. Mot Godvasdalen findes

paa nogle steder Dryas octopetala, Salix reticulata og Carex rupestris, men

ellers er der oppe paa fjeldet likesom paa de tilstotende høieste partier av

Rismaalstinden kun en fattig og triviel høifjeldsflora med planter som

Ctyptogramma crispa, Poa alpina vivipara, Aira alpina, Carex rufina, C.

saxatilisj C. lagopina, Luzula arcuata, L. Wahlcnbcrgii, Ranunculus pyg-

maeus, Epilobium lactiflorum, E. Hornemanni, E. alsinifolium, Cardamine

bellidifolia foruten de aller almindeligste hoifjeldsplanter.

Paa Çeldets østskraaning ligger der snebræer og mot nordvest er der

en I 031 m. høi top, der ved en smal eg er forbundet med den likeledes

øverst oppe snedækte Grundvastind (i 076 m.), hvorover grænselinjen mot

Vefsen gaar. Paa vestsiden av Grundvastind ligger det høieste fjeld paa
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disse kanter Breivastind (1220m.), grænseQeldet mellem Vefsen. Bin-

dalen og Veltjorden, der skal omtales under det sidstnævnte herred.

Ogsaa landet paa vestsiden av Tosenfjordens bund er gjennemskaaret

av mange smaadaler i retning nord—syd med steile fjeldsider, saaledes

Bjømstokelvens dalfore i nordvestlig retning mot Bjornstokken ret i sydost

for Breivastinden. Litt utenfor Bjornstokelvens munding i Bjernstokviken

utmunder ved gaarden Borkamoen Leiraaen, der kommer fra det i nord-

vest liggende vand Leiraavand (384 m. o. h.). Paa vest- og nordsidenav

dette gaar en lang fjeldryg Snefjeldet med steile skrenter paa grænsen

mot \'eltlorden. Xordpartiet, Nordre Snefjeld, er paa sit høieste

1006 m., sydpartiet, der benævnes Snefjeld, paa Leiraavandets vest-

side naar en høide av 882 m. Det sidstnævnte besteg jeg fra Borkamoen

om Leiraavandet. Underlaget i disse fjeldpartier er gneis, og floraen var

øverst paa snauQeldet 3terst triviel, ganske svarende til den for Tverfjel-

dets høieste partier anførte. Rikere og mere avvekslende er den derimot

omkring Leiraavandet og i de tildels m\Tlændte partier syd for vandet

(ReinstienI, men, naar undtages Canw ran/Jora, saa jeg her kun trivielle

planter. I liene op for Borkamoen er der i granskogen tildels kalkholdig

underlag og derfor endel for dette eiendommelige planter sammen med

lyng- og livegetationen, hvorom er talt ovenfor (s. 17).

Av tjeldpartiene paa Tosenfjordens ostside undersoktes kun Stor-

mana med det dermed forbundne østligere høiere Kolsvikfjeld (869 m.)

mellem Skrovodalen og Bogelvdalen ind for Kolsvikbogen. Skraaningene

er her skogklædt med birk og gran og særlig mot Skrovodalen, hvor

underlaget i den nedre del er hornblendeskifer, beklædt med en meget

frodig vegetation, der tildels minder om den i Tosdalen. Langs en bæk

ned mot Skrovodalen saaes saaledes paa kalkholdig underlag: Cystoptcris

montaua, Carex atnfitsca, Salix reticulata, Erigeron borealis og Dryas octo-

petala. Oppe paa det lavere flate parti av Stormana var 'floraen temmelig

ensformig, men hoiere oppe saaes i gruset Dryas, Carex rupestris, Salix

Myrsinites og Equisdum variegatum. Interessantest var dog vegetationen

paa sydvestskraaningen, hvor der paa en enkelt begrænset lokalitet med

skifrig underlag saaes en interessant koloni av planter, der paa avstand

tiltrak sig opmerksomheten ved sin farvepragt : Dryas octopetala, Oxytropts

lapponica, Astragalus alpiims, A. oroboides. Vicia Cracca, Anthyllis Vultte-

raria, Potcntilla venia, Viscaria alpina. Sammen med disse saaes: Asple-

nuni vinde, JVoodsia alpina, Equisetum variegatum, Carex nipestris, C.

atrifusca, C. alpina, Cobresia Bellardii, Triticum violacetim, Draba hirta,

Arabis hirsuta, Saxifraga nivalis, Erigeron borealis og Salix reticulata.
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Paa partiene op mot det høieste parti av Kolsvikfjeld saaes derimot

kun spredt Diyas, men ellers kun den trivielle heifjeldsflora, der er anført

for lignende lokaliteter indenfor Tosbotnet. Luziila arciiata, L. IVahleubet'gii,

L. spicata, Jnncns trifidus, J. trighimis, Poa g/anca, P. /axa, Silcnc acaulis,

Cerastium trigyimiu, Cardamine bellidifolia, Andromeda hypnoides, Saxifraga

stellaris kan nævnes som typer for floraen.

Litt indenfor Kolsvikbogen ligger paa den anden side av fjorden

Lande med Tosen kapel. Herfra utgaar nu den nyanlagte kjørevei til

Velfjorden. Underlaget fra Lande til Bindalens øverste gaarder paa disse

kanter Barstad og Sørenskogen er glimmerskifer eller horn blendeskifer til-

dels med enkelte kalkfelter. Delvis er her bakket land, delvis myrlændt

terræn indtil det høie fjeld Strømsfjeld ved Barstad. Tildels er her skog

av gran og krat av birk. Av vegetationen paa strækningen Lande til

Barstad skal efter Normans og mine plantelister anføres: Polypodiiim vul-

gare, Phegopteris polypodioides, Phegopteris Dryopteris, H-^oodsia alpina,

Aspidium Lonchitis, A. Filix mas, A. spinulosum, Athyrium Filix femina,

Cystopteris fragilis, Asplemim viride, Blechnum Spicant, Pteridium aquili-

mim, Struthopteris germanica, Equisetum pratcnse, E. silvaticnm, E. palu-

stre, E. ßuviatile, Lycopodium Selago, L. annotinum, L. clavatuiii, Selagi-

nella selaginoides. Juniperus communis, Triglochin palustris, Plialaris arun-

dinacea, Anthoxanthum odoratum, Alopecurus geniculatus, Phleum alpinum,

Aira cespitosa, A. /lexuosa, Melica nutans, Milium effusum, Calamagrostis

purpurea. Agrostis vulgaris, A. canina, Poa aimua, P. pratensis, P. nemo-

ralis, Molinia caerulea, Festuca ovina, F. rubra, Dactylis glomerata. Nardus

stricta, Triticum caninum, Carex dioica, C. paucißora, C. stellulata, C. ca-

nescens, Ç. brunnescens, C. Goodenoughii, C. Buxbaumii, C. irrigua, C. li-

tnosa, C. piluli/era, C. panicea, C. sparsiflora, C. pallescens, C. capillaris,

C. flava, C. Oedcri, C. rostrata, Eriopliorum vaginatum, E. latifolium,

E. angustifolium, E. alpinum, Scirpus cespitosus, S. pauciflorus, Juncus fili-

formis, J. conglomeratus, J. alpinus, J. lamprocarpus, J. bufonius, Luzula

pilosa, L. multiflora, Narthecium ossifragum, Tofieldia palustris, Convalla-

ria majalis, Majanthemum bifolium. Orchis maculatus, Coeloglossum viride,

Platanthera bifolia (Lande »ved søen paa tørre bakker saa rikelig, at de

ganske hvidner av dens blomster«, Norman), Salix caprea, S. aurita, S.

nigricans, S. lapponum, S. glauca, S. herbacéa, Populus tremula, Betula

nana, Alnus incana, Rumex domesticus (Lande), R. Acetosa, Polygonum

viviparum, P- aviculare (Lande), Montia fontana, Silène venosa (som aker-

ugræs), vS. rupestris, S. acaulis (ned til h. n. ved Lande), Melandritim sil-

vestre, Lychnis flos cuculi, Sagina procumbens , Spergula arvensis (Lande),

Stellaria media (likesaa), S. graminea, Cerastium vulgare, Aconitum scpten-
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trionalc, Anemone nemorosa, Ranunaihis ocer, R. repens (Lande), Tlialictrum

alpiniini, Fiunaria officinalis (Lande), Arabis liirsitta, Droserae, Seditm acre,

S. annuum, Rhodiola rosea, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides, Pamassia

palustris, Prunus Padus, Geuni rivale, Ulmana pentapetala, Ritbiis idaeus,

R. saxalilis, R. Chamaemorus, Fragaria vesca, Comanim palustre, Poten-

Ulla Anserina (Lande), P. venia, Alchemtlla vulgaris (coll.), A. alpina,

Anthyllis Vulneraria (Lande), Trifolium repens, T. pratense, Lotus corni-

culatus, jyda Cracca (Lande), Epilobium angustifolium, E. collinum, E. pa-

lustre, Geranium silvaticum, Linum catliarticum, Oxalis Acctosella, Polygala

vulgare, Callitriclie vulgaris, Empetrum nigrum, Viola canina, V. Rivini-

ana, Daphne Mezereum, Anthriscus silvestris, Pimpinella Saxifraga, An-

gelica silvestris, Conms suecica, Azalea procumbens, Andromeda polifolia,

V'^accinium Myriillus, J^. uliginosum, Pyrola minor, P. secunda, Trientalis

europaea, Mcnyanthes trifoliata, Genfiana campestris, Myosotis an'cnsis

(ugræs, Lande), Galeopsis Tefraliit, Pninclla vulgaris, Veronica officinalis,

V. serpyllifolia, Melampynim pratense, M. silvaticum, Pedicularis palustris,

Rhinanthus nn'nor, Euphrasia officinalis (coll.), Pinguicula vulgaris, Plan-

tago major, P. niaritima (fjæren ; op til 80 m., Norman), Galium boréale,

G. palustre, Linnaea borealis, J'aleriana sambucifolia, Campanula rotundifolia,

Succisa pratensis, Solidago Virga aurea. Antennaria dioica, Ariemisia vul-

garis (akerugræs), Achillea Millefolium, Matricaria inodora, Cirsium hetero-

phyllum, Saussurea alpina, Crépis paludosa. Taraxacum officinale (coll.),

Mulgcdium alpinum, Lcontodon autumnalis, Hieracia.

Op for Barst ad ligger det 748 m. høie Strøms fjeld, hvorover

grænselinjen gaar mot Veltjorden. Fjeldet, der oventil er kuppelformet,

har meget bratte lier og skrenter, særlig mot syd, nederst skogbevokste

med en meget frodig livegetation. Særlig paa hornblendeskiferen paa Qel-

dets vestside er der en interessant fjeldflora, hvorav som de mest karakteri-

stiske skal nævnes : Asplenum vinde, Carex nipestris, C. pedata, C. atri-

fusca, Salix reticulata, Gymnadenia albida, Anthyllis, Potentilla nivea og

Dryas samt sparsomt Draba hiria (en redusert form) og strandplanten

Plantago maritima (omtr. 10 km. fra Tosenfjorden). Denne flora, der ogsaa

fortsætter paa de til Veltjorden hørende partier av Strømsfjeldets vestside,

svarer i det hele til den, der forefindes paa det nærliggende tjeld Kvern-

h atten, hvorom skal tales under Veltjorden. Et"terhvert som man nærmer

sig de høiere partier av Strømsfjeldct, der er dannet av en haardere skif-

rig bergart (granit iflg. Rekstads geologiske kartl, blir en triviel tjeld-

flora fremherskende med planter som Diapensia, Andromeda hypnoides,

Liizula spicata, Carex rigida, C. lagopina, Cryptogranwui crispa med spar-

som forekomst av Dtyas, Carex nipestris og C. pedata.
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I vest for Strømsfjeldet mot Sørenskogvand ligger den lodrette fjeld-

væg Bjørnbænken med mægtige kalklag. Under denne vokser i birke-

skogen flere store almetrær og blandt den meget frodige vegetation (breg-

ner, Milmm, Phalaris aruudinacea, Calamagrostis Epigeios, Epilobium

angustifolium etc.) saaes Aspidium Braunii, Thalictrum ßavum, Lathyrus

vernus, Hypericum hirsutnm, Geranium Robertianum, Asperula odorata,

Daphne Mezcreiim.

Vest for Bjørnstokken og mot syd begrænset av de under Storfjeldets

skrenter liggende sammenhængende vand, Storvand (3.1 km.-) og Fjeld-

vand (2.3 km.") og mot vest indesluttet av det steile Harangsfjeld ligger et

temmelig lavt, tildels myrlændt land, Vasbygden. Her ligger endel

gaarder (Hongbarstad og Tosaunet østligst, Govaslien og Damman i nord-

partiet og Fjeldet under Harangsfjeldet). Tildels er her gode skogstræk-

ninger av gran og furu. Langs vandene er der sammenhængende kalk-

strøk, der fortsætter nordover til Strauman og Saus i Velfjorden.

Vandene omgives i regelen av en vakker indfatning av Equisctum

ßuviatile, Scirpus palusfcr, Phragiuifes conuminis, Carcx rostrata, C. vesi-

caria med sumpplanter som Caltha palustris, Comaruin o. s. v., og særlig

i vikene er der en forholdsvis rik vegetation av vandplanter. Av denne

skal nævnes: Isoetes, Potamogeton natans, P. alpinus, P. gramineus, P.

praelongus (Møllevand, Storvand), Sparganium affine, S. minimum, Nym-

phaea alba, Nuphar puniilum, Ranunculus aquatilis, Myriophyllwn altcrni-

floruni, Hippuris vulgaris, Lobelia Dortmanna, Utricularia intermedia.

Myrvegetationen er meget artrik. Foruten de fra strøket mellem

Lande og Barstad nævnte skal her blot særskilt nævnes: Catabrosa aqua-

tica, Carex Hornschuchiana, C. Buxbaumii, Eriophorum latifolium, Scirpus

pauciflorus, Rhynchospora alba, Schoenus ferrugineus (Votnan), Orchis cru-

entus (formae), Euphrasia minima (forma), Cirsium palustre.

Spredt forekommer der litt hassel og i krattene og paa de smaa kalk-

berg tildels en utpræget flora av de planter, der i Helgeland særlig i lav-

landet trives paa kalkholdig underlag, saaledes: Phegopteris Robertiana,

Asplenum viride, Woodsia ilvensis, IV. alpina, Calamagrostis Epigeios,

Carex digitata, Convallaria majalis, Listera ovata, Epipactis atrorubens,

Moehringia trinervia, Arabis hirsuta, Lathyrus vernus, Anthyllis Vulnc-

raria, Rosa cinnamomca (Votnan), Sedum annuum, Geranium Robertiammi,

Hypericum hirsutum, Linum catharticnm. Viola mirabilis, Gentiana cam-

pestris, Yei'onica fruticajis, Viburnum Opulus, Erigeron acer, E. borcalis.

Hongs fjeld op for Hongbarstad begrænses mot nordvest av en flere

hundrede meter høi lodret fjeldvæg, der ved sin rødviolette farve er synlig

paa lang avstand. Oppe paa den grusede fjeldvidde, hvis høieste parti er
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456 m., saaes blandt den sparsomme, ellers temmelig trivielle vegetation:

Carcx pcdata, C. rupestris, Dryas octopctala, Astragalus oroboides, Vicia

Cracca, Lotus coniiculatus, Autliyllis Yulncræiia.

Stor fjeldet har ogsaa mot nord næsten lodrette st3Ttninger mot

Storvandet og Fjeldvandet (20 m. o. h.). Medens Hongsfjeld har enkelte

strok av glimmerskifer, kalk og serpentin, dannes StorÇeldet av gneis og

er over skoggrænsen næsten ganske snaut eller har en meget sparsom og

triviel flora til den høieste av de topper (805 m.), hvori dette vidtstrakte

Qeldparti er delt. Av planter, der foretrækker kalkgrund, saaes i en revne

nogle smaa tuer av Asplenum viridc og under fjeldet et paf individer av

Gynuiadcnia albida.

Fjeldvandet er ved en meget smal strøm forbundet med det sydvest

derfor liggende Eidvand (2.0 km.-, 14 m. o. h.), og fra dette fører en kort elv

ut i Harangsfjorden. Harangstjeldet falder ogsaa meget stellt av mot Fjeld-

vandet og Eidvandet. I dets bratte lier mot disse vand saaes flere almetrær.

\'ed Eidvand ets nordøstside saaes flere interessante Hieracia, som H.

Schmidtii v. superbiim.

Harangsfjorden adskilles mot syd ved Skotneshalvøen fra Skotnesfjor-

den, en arm av Bindalsfjorden (se ovenfor). I bunden av denne fjord fore-

toges en ekskursion i de bratte skogklædte lier mellem Skotnes og Hesi-

mark. Underlaget er her delvis glimmerskifer med enkelte kalkstrok, og

vegetationen var her paa sine steder overmaade frodig. Av vegetationen

skal nævnes : Aspidiuni Brauuii, Epipactis atrorubens, Listera ovata, Alliion

oleraccum, Moehringia trinenna, Adaca spicata, Erysimiun hieraciifoliwn,

Arabis hirsuta, Turritis glabra, Sorbus fennica, Viola mirabilis, Gerauium

Roberiiaman, Lathyms vermis, Daphne Mezerenm, Erigcron acer og Aspe-

rula odorata — som vanlig sammen med endel almetrær.

Indenfor Harangsvaagen botaniserte jeg i liene op for gaarden Har-

angen, hvorfra jeg over Grønlifjeld (kartets Dalefjeld, 552*m.) fra nord-

vest gik op til det høieste parti av Harangs fjeldet (786m.).

I birkeliene ovenfor Harangen er der endel hasselbusker og almetrær

m,ed endel av de fra Skotnesliene anførte planter (f. eks. Aspidium Brau-

uii, Lathyrus vermis, Viola mirabilis, Hypericum hirsutum, Aspcrula odo-

rata samt paa kalk Orchis masculus). Særlig rik er de øverste partier

under Grønlifjeld (= Dalefjeld) ovenfor Grønlivand (286 m. o. h.). Her er

der nemlig store kalkfelter, der delvis ganske dækkes av et teppe av Dryas.

Sammen med denne saaes: Equisetum variegatum, Asplemim viride, IVood-

sia alpina, Cystopteris montana, Triticuin violaccum, Hierochloa odorata,

Carex rupestris, C. pedata, Salix reticulata, Arabis hirsuta, Draba incaua,
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AnthyUis Vulneraria, Veronica fndicans og Erigeron borealis samt flere

interessante Hieracier.

I skarp motsætning hertil staar vegetationen oppe paa Ha rangs-

fjeld ets delvis flate plataa. Her mangler nemlig ganske de omtalte plan-

ter, og man har kun en meget sparsom og triviel flora.

Kalkfeltet fortsætter fra Grønlifjeldet til Svartdalen og Strauman i Vel-

fjorden.

I Grindgarsvand nær gaarden Harangen er der ganske den samme

vegetation, som er anført fra vandene i Vasbygden (saaledes Isoetes Nym-

pliaea, Utricularia intermedia, Lobelia, Potamogeton natans) og ved bredden

saaes blandt andet RhyncJiospora alba, Scirpiis paluster, S. paiiciflorus.

I nogle myrer nær Harangen gaard vokser Iris Pscudacorus, der ogsaa

skal forekomme nær gaarden Eidet.

Velfjorden herred

omgives i syd av Bindalen, mot øst av Vefsen, mot nord av Tjøtta og

mot vest av Brønnøy og Vik herreder. Herredets største længde fra nord

mot syd er 39 km, og dets største bredde fra øst til vest 34 km. Av dets

areal 600.4 km.- er kun 0.8 km.- øer. Fastlandet ligger rundt hovedfjorden

Velfjorden. Denne gaar ind i sydøstlig retning og har en længde av

31 km. Landet yterst ute tilhører paa vestsiden Brønnøy og paa østsiden

Tjøtta herred, ellers tilhører fjorden Velfjorden herred.

Fra hovedfjorden utgaar mange sidefjorder, saaledes paa østsiden Ok-

fjord og Storfjord i nordlig og Lille- og Storborja i østlig retning,

paa sydvestsiden Sø r fjord og Heggefjord mot syd. Ved disse Qord-

armer deles herredet i flere halvøer, tildels kun adskilt ved småle eid. I

sin midtre del er fjorden 6 km. bred, men dens inderste del, Langfjor-

d e n med Tarmaunbotnet, er meget smal.

1 geologisk henseende^ er den indre del av fjorddistriktet av størst

interesse. Halvøen mellem Heggefjorden og Sørfjorden bestaar for største-

delen av gabbro. Dog er der her temmelig betydelige marmorlag, saa-

ledes et strøk i nordvestlig retning fra Hegge til Groven ved Dyrnesvaagen,

et parallelt hermed fra Hommelstø til Enge og mellem Hommelstø og Naust-

vik sydligst paa halvøen. Endel spredte serpentinfelter forekommer ogsaa

paa halvøen, men særlig iøinefaldende er det rødbrune serpentinfelt paa

Heggefjordens østside utover til Nævernes. Gabbrofeltet fortsætter fra det

inderste av Hommelstøvaagen til Sausvand og Sausfjeld samt Markafjeld

1 Se herom særlig: Geologisk kartskisse over trakterne omkring Velfjorden med be-

skrivelse av J. Rekstad (Norges geologiske undersøkelses aarb. f. 1902, nr. 4).
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paa grænsen mot \'ik og Bindalen, særlig med marmorfelter langs kantene,

saaledes paa nordsiden av Sausvand, stroket Sausvand, Strengevand, Svan-

vand og paa østsiden av Sørfjordens bund. Langfjordens omgivelser dan-

nes væsentlig av glimmerskifer med marmorlag særlig paa østsiden samt

ved fjordbunden fra Langfjorderen indover til Aslakaunet. Paa vestsiden

av Sortjorden er der ogsaa i sydpartiet utover til Sæterlandet adskillige

marmorpartier blandt gneis- og gabbrofelter; nord for Sæterlandet kommer

først et granitparti til Skomoviken og derefter til Brønney grænse gneis.

Partiene omkring fjordarmene paa østsiden dannes for største delen av

granit. Inderst i Storbørja gaar der mot nord en kort kile av glimmer-

skifer og marmor og mot syd et langt, men temmelig smalt marmorstrøk

indover til Tettingvand. Tettingen fjeldparti dannes av gneis, Jikesaa største-

parten av partiet paa vestsiden av Borjedalen og Laksmark-Lakselvdalen

over til Visten. \'ed bunden av Storfjorden er der et mindre og fra Ok-

fjordens bund over Klausmarken et smalt, men vidtstrakt marmorstrøk

over til \'isten. De indre høifjeldspartier over mot X'efsen i vest og Tosen

i s3-d dannes ellers av granit.

Jordsmonnet er for det meste sand- eller lerblandet muld samt

myrjord. Den bedst opdyrkede og tættest bebyggede del av \'elfjorden

er partiene inderst i X'elfjordens fjorddistrikt, ved Sausvand og de inderste

partier ved Langfjordens bund.

Jordsmonnet er i det hele ikke saa godt som i naboherredene, og

hovedfjordens aapning mot nordvest gjor de klimatiske forhold ikke videre

heldige for korndyrkningen. Iflg. Helland utg:jor aker og eng 5.6 km."',

skog 40 km.- og resten (554.8 km.-) utmark, snaufjeld og indsjoer.

Sk og en dannes væsentlig av gran med litt furu samt birk. Den har

været tilstrækkelig til herredets behov, men er noget uthugget, særlig ved

utførselen til de skogløse kystdistrikter. De bedste naaleskogpartier er paa

Heggehalvøen, Strengevands nordside, østskraaningene av fjeldpartiene paa

Sørfjordens vestside mot Viks grænse, under Markafjeld og Strømsfjeld paa

sydgrænsen mot Bindalen, langs Langfjorden og det indenforliggende dalføre,

inderst i Storborja samt paa nordsiden saavel nederst i Børjedalen som paa

S3'dsiden indover Tettingdalens lavere partier, Strompfjeldets skraaninger og

inderst inde i Lomsdalen, ved bunden av Storfjorden og langs Okfjorden. Fjel-

dene er oftest bevokset med naaleskog op til omtrent 150m, saa kommer

birkeskog med krat op til 300 m. Birken forekommer i det hele i større eller

mindre bestande i liene og ved vasdragene, hvor det ikke er for veirhaardt,

til de inderste trakter, saaledes ved Grundvandet indenfor Lomsdalen nær

Velfjordskaret paa overgangen mot Vefsen og ved Nedre Breivand paa

grænsen mot Bindalen. Ogsaa graaor og selje forekommer mangesteds blandt
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birkekrattene, spredt inde i Velfjordens skifer-marmorfelt vokser litt hassel

og især i urene paa solsiden mangesteds almetrær.

I botanisk henseende er de østlige golde granitpartier paa grænsen

mot Vefsen mindst undersekt. De interessanteste partier er derimot gab-

bro- og marmor feltene ved V e 1 fj o r d e n s bund, der er grundig under-

sekt saavel av Norman (1880) som av mig selv.

Paa disse felter er jordbunden temmelig skrindmuldet, saa vegetationen

utvikler sig meget hurtig, men i varme sommere, som under mine besek

(191 1 og 1912) hentørres den allerede i midten av juli.

Først skal omtales vegetationen paa Hegge halv øen mellem Hegge-

fjorden og Sørfjorden. Der er der tildels forholdsvis vakker skog av birk

med litt or samt av gran med spredt litt furu. Av størst interesse er den

forholdsvis artrike, men tildels noget spredte vegetation paa skrindmuldede

berg og bakker, marmorbænker, skogeng og løvskogkrat (særlig i selskap

med hassel og aim) i strøket Hegge— Hilstad—Naustvik. Efter Normans

avhandling og mine egne plantelister skal her anføres de for disse lokali-

teter karakteristiske planter: Polypodium vulgare, Phegopteris polypodioides,

Ph. Dryopteris, Ph. Robertiana, Pteridkim aquilinum, Asplenum viride, A.

Trichomanes, Aspidium Lonchitis, A. Filix mas, A. spimilosuiii, Athyrium

Filix fciniiia, Cystopteris fragilis, IVoodsia ilvensis, IV. alpina, Botrychium

Liuiaria, Eqnisetum arvense, E. silvaficiiiu, Anfhoxaiithuiu odoratum, Phlcum

pratense, Agrostis vulgaris, Calaniagrosfis purpurea, C. Epigrios, Aira

cespitosa, A. flexuosa, Avena pubesccns, A. elatior, Melica mitans, Poa al-

pina, P. nemoralis, P. pratensis, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Nardus

stricta, Carex digitata, C. ornithopus, C. pallescens, C. pilulifera, Luzula

pilosa, L. campcstris, Allium olcraceum, Convallaria majalis, Polygonatum

verticillatum, Paris quadrifolia, Orchis uwsculus (i mængde), Gymnadenia

conopea, Platauthera bifolia, Epipactis atrorubens. Listet-a ovata, Salix ca-

prea, S. pentandra, S. hastata, S. nigricans, Coryltis Avellana, Ulmus mon-

tatia, Rumex Acetosella, R. Acetosa, Polygoimm viviparum. Sagina procum-

bens. Arenaria serpyllifolia, Stellaria ncmoruui, S. graminea, S. longifolia,

Cerastium vulgare, C. glomeratum, Melandrium silvestre, Silciie venosa

(græsbakker ved Naustvik, Norman), 5". rupestris, Actaea spicata, Aconitum

septentrionale, Rammcidus acer, R. auriconms , Anemone nemorosa, Tlialic-

trum flavum. Arabis hirsuta, Stenophragma Thalianum, Turritis glabra,

Erysimum hieraciifolium, Draba incana, R/iodiola rosea, Sedum amutuni,

S. acre, Ribes Schlechtendalii, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides (flere-

steds i mængde paa tørre kalkklipper), Prunus Padus, Ulmaria pentape-

tala, Geum urbanum, G. rivale, Rubus idaeus, R. saxatilis, Fragaria vesca,

Potentilla verna, Alchemilla alpina, A. vulgaris *acutidens, *alpestris, *fili-
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coulis, *vestifa, Rosa glaiica, R. »lo/lis, Sorbus AiiCKparia, Aiithyllis Viihie-

rarin, Trifolimu pratense, T. repens, Lotus coniicitlatns, Vicia Cracca, V.

sepium, V. silvatica, Lathyrus pratensis, L. vermis, Geranium silvaticum,

G. Robertianum, Oxalis Acetosella, Liman catharticum, Polygala vulgare,

Mercurialis peroniis (Hegge og Heggeeen i mængde paa kalken), Empetrum

nigrum, Hypericum quadrangulum, H. Iiirsutum, Viola Rivitiiana, V. camna,

V. mirabilis, V. biflora (kløft i kalkberget ved Hegge 36 m. o. h., Norm.\n),

V. tricolor. Daphne Mezereum, Epilobium angustifolium, E. motitanum, E.

collinum, Circaea alpina, Pimpinella Saxifraga, Carum Carvi, Hcracleum

sibiricum, Conuts suecica, Pyrola rotumlifolia, P. minor, P. sccunda. Vac-

cinium Myrtillus, J\ vitis idaea, Trientalis europaea, Gentiana campestris,

Polemonium coeruleum, A/yosotis arvensis (især paa mosklædte strandklip-

per, Norman), Galeopsis Tetrahit (likesaa, Norman), Stachys silvaticus, Pru-

nella vulgaris, Ajuga prrann'dalis, Scrophularia nodosa, Veronica Chamae-

drys, V. officinalis, F. /;7///m//5 (Heggeeen, saagodtsom ved h. n., Norman),

r. serpyllifolia, T'. arvensis (tørre bakker og skrindmuldet berg fleresteds),

Melampynim pratense, M. silvaticum, Bartschia alpina, Rhinanthus muior,

Euphrasia officinalis, Plantago lanceolata, Galium boréale, Asperula odorata,

Yiburnutn Opultis, Linimea borealis, Valeriana officinalis (eu-officinalis),

Succisa pratensis. Campanula latifolia, Erigeron acer, E. borealis, Solidago

Yirga aurea, Antennaria dioica, Achillea Millefolium, Saussurea alpina,

Crépis tectorum (mosklædte strandklipper), Lcontodon autumnalis, Hieracui

h\orav særlig bor merkes en form av Hieracium Pilosella samt flere arter

tilhorende Piloselloidea {H. cochleatum, H. subpracaltum, H. psilanthum var.

og H. arctogenum paa skogeng og torre bakker mellem Hilstad og Naust-

vik, hvorom henvises til plantefortegnelsen. Særlig utpræget er iflg. Nor-

jiAN denne flora paa den lille holme Heggeøen (= Grisholmen).

Av vegetationen paa m3'rene kan merkes: Blechnum SpicQtit, Selagi-

nella spinulosa, Equisetum palustre, Calamagrostis neglecta, Molinia coerulea,

Phalaris arundinacea, Alopecurus geniculatus, Carices (som Carex diowa,

C. pauciflora, C. stellulata, C. leporina, C. canescens. C'. Buxbaunni, C.

Goodenoiighii, C. irrigua, C. liniosa, C. panicea, C. capillaris, C. fiava, C.

OederiJ, Eriophomm alpinum, E. vaginatum, E. angustifolium, E. latifolium,

Scirpus cespifosus, funcus filiformis, J. conglomeratus, J. lamprocarpus, f.

alpiInis, NartJieciiDu ossifragum, Tofieldia palustris, Orchis maculatus. Tri-

glochin palustris, Salix lapponum, S. glauca, S. aurita, Montia fontana.

Lychnis Flos cuculi, Thalictrum alpinum, Ranunculus rcptans, Caltlia palu-

stris, Viola palustris, V. epipsila, Partiassia palustris, Droserac, Riibus Cha-

maemorus, Potentilla erecta, Comarwn palustre, Epilobium palustre, Callitriche

vernalis, Vaccinium uliginosum, V. microcarpum, Andromeda polifolia, Cal-
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liina vulgaris, Menyanthes trifoliata, Pediciilaris palustris, Pinguicula vul-

garis, Cirsium palustre, C. heterophyllum. Hertil kan fra fugtige skoglier

foruten en flerhet av de nævnte m3Tplanter nævnes : Struthopteris ger-

manica, Carex sparsiflora, Angelica silvestris, Anthriscus silvestris. Crépis

paludosa, Mulgedium alpinum (disse ogsaa nede i lavlandet, Mulgcdium paa

Heggeøen iflg. Norman næsten til h. n.). I granskogen er der kun den sed-

vanlige vegetation av l3mgarter, Lycopodia o. s. v.

Fra nogle smaavand skal av mere specielle vandplanter nævnes: Po-

tamogeton nataiis, Spargauium hypcrboreum (Hegge, Norman), Nyiuphaea

alba, Myriophyllum alternifloruui, Hippuris vulgaris og fra breddene sam-

men med flere av de nævnte sump- og myrplanter Naumburgia thyrsiflora

og likesom i Vasbygden i Bindalen en indfatning av Equisetuiu fluviatile,

Phragmitcs communis, Carex tostrata.

Av strandfloraen skal av mere specielle strandplanter nævnes: Tri-

glochin maritima, Atropis maritima, Carex incmi'a, Scirpus uniglumis, S.

rufus, Juncus Gerardi, Zostera marina v. angustifolia, Ruppia rostellata

(Heggeøen i et lille ved lavt vand fra sjeen adskilt saltvandsbasin, Norman),

Atripliccs (litet utviklet), Ammadenia peploides, Cochlearia officinalis, Lign-

sticum scoticum, Staticc Armeria, Glaux maritinia, Plantago maritima, Aster

Tripoliuin.

Hertil kan føies av ugræsplanter og ellers nær beboede steder fore-

kommende planter: Poa annua, Festuca elatior, Triticum repens, funcus

bufonius, Urtica dioica, Polygonum aviculare. Rimtex domesticus, Stellaria

media, Spergula an'ensis, Capsella Bursa pastoris, Sinapis arvensis, Bar-

barea vulgaris (ugræs i en have), Fumaria vulgaris, Plantago major, Ar-

temisia vulgaris, Matricaria inodora, Senecio vulgaris.

Oppe paa plataaet av det høieste parti av halvøen Brattaas fjeld

(406 m.) var der kun en yterst triviel myr- og lyngvegetation, hvorav kan

nævnes: Azalea procunibcns, Arctostaphylos alpina, Vaccinium uliginosum,

Andromeda polifolia, Empetrum, Cornus suecica, Rubus Chamaemorus, Jun-

cus trifidus, Luzula spicata, Carex rigida, C. brunnescens og blandt Sphag-

num C rariflora, samt Festuca ovina og Nardus.

Paa Heggeljordens østside har i den saakaldte Hommélli Humulus

Lupulus sin nordgrænse (ca. 65° 26'). Den slynger sig her væsentlig op

efter olderstammer til en høide av 2.14 m. over roten og var iflg. Norman

frugtbærende 1879. Efter ældre folks sigende skal humle ogsaa ha vokset

ved det ret over liggende dampskipsanløpssted Hommelstø og disse lo-

kaliteter ha sit navn herav.

I Hommellien, der er temmelig fugtig, er der en blanding av birk og

older samt endel gran. I løvskogen er der en frodig livegetation og deri-
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blandt ogsaa nogle almetrær og i selskap med disse : Aspidiuiii Braiuiii,

Triticiini caninuni, Paris quadrifolla, Daphne Mezcreum, Aspcnila odorata,

Scrophidaria nodosa, Stachys silvaticns, J^iola nnrabilis, Hypericum hirsntuni,

H. qitadrauguliim, Circaea alpina samt i mængde Riibiis idaeus.

I et litet tjern nedenfor lien saaes: Eqnisctiwi ßuviaiile, Potamogeton

natans, P. a/pinus, Carex lasiocarpa, Myriophylliim alierniJJorum, Ranuncu-

lus aquatilis, Utricularia intermedia, U. vulgaris, Naumburgia thyrsiflora.

Paa serpen tin felt ene synes der som vanlig at være en 3-terst

fattig vegetation, mestendels snautjeld. \'ed Bergviken saaes, som ofte ellers

paa denne bergart, Asplenum viride, og fra stranden kan her nævnes

Sagina nodosa samt iflg. Norman Spcrgularia salina.

Imellem Bergviken og Opsjoen er der litt furu.

Tilsvarende til floraen paa Heggehalveen er ogsaa floraen paa mar-

morfeltene paa Ser fjordens vestside, saaledes paa strekene Julsaunet

(Akselberg)^Høliaunet, Halleraunet—Navavand, Halsen - Govand, Sæter-

landet—Klimpen samt grænsepartiet mot Hongsetbygden i \'ik, mellem Holi-

nesvand og Forbergskog. \'ed mit besok paa disse trakter (sidste halvdel

av august 191 2) var dog engene forlængst avmeiet og avbeitet og vege-

tationen paa tørre berg for det meste avflorert eller hentørret. Kun nogle

karakterplanter, særlig fra krattene, tildels i selskap med hassel, kan derfor

her anføres, saaledes: Carex digitata, Epipactis atrorubcns, Thalictrum

flavmn, Arabis hirsuta, Draba incana, Viola mirabilis, Rosa glauca, R.

mollis. Lathyrus vemus, Anthyllis Vulneraria, Liimm catharticum, Hyperi-

cum hirsutum, Gentiana campestns, Asperula odorata samt, som ofte ellers

paa tørre berg i lavlandet, Veronica fruticans (Holiaunet og Klimpen).

Kalkstroket ved Klimpen fortsætter op paa det ovenforliggende fjeld-

parti. Sæter fjeldet, der er grænsefjeld mot \'ik herred. Dettes for-

holdsvis jevne plataa, der paa sit høieste er 597 m., viste sig over *et ganske

stort areal at være dækket av Dryas og sammen med denne fandtes en

for et forholdsvis lavt og saa nær havet beliggende fjeld overraskende rik

flora, hvorav skal nævnes: Asplenum viride, Equisetum variegatuin, Carex

rupestris, Cobrcsia Bellardii, Chamaeorchis alpinus, Salix reticulata, Astra-

galus alpinus, Erigeron borcalis, Veronica fruticans og sammen med disse

som oftere paa kalkholdig grund tilfjelds Anthyllis Vulneraria.

I Holinesvand paa grænsen mot Vik og i etpar smaatjern mellem dette

og Rugaas saaes en vandvegetation, der ligner den fra \'asbygden i Bin-

dalen anførte: Myriophyllum alternißoruin, Nymphaea, Nuphar pumilum.

Lobelia Dortmanna, Potamogeton natans, P. gramineiis, P. perfoliatus og

P. praelongus.
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øvrebygden. Fra bunden av Heggefjorden fører hovedveien langs

en række vand, der kun er adskilt ved korte elver, nemlig Svanvand

(0.2 km.'^), Rugaasvand (0.2 km.^) og paa hver side av veien Br uvand

(0.4 km.-) og Svart vand (0.3 km.-) samt Strenge vand (0.5 km.^),

hvorpaa veien over en høideryg kommer ned til det store Sausvand

(5.0 km.-). Ved breddene av disse vand er der den sedvanlige myrflora

av planter, som Equisetiim flitviatile, Phragmites communis, Calamagrostis

neglecta, Carex chordorrhiza, C- Buxbauuiii, C. lasiocarpa, C rostrata og

andre xwyv-Carices, 0)'chis cnieiitns, Montia fontana, Caltha, Coniariini,

Droserae, Callitriche vernalis, Menyanthes trifoliata, Naiimburgia thyrsiflora

etc., og i vandene almindelige vandplanter som Potamogeton natans, P. al-

pinus, P. pcrfoliatus, Nymphaea og Niiphar pumilnm.

Veien fører tildels gjennem skog av birk, blandet med older eller gran

(saaledes vakker granskog ved Strengevand). I liene nord for dette vand

og under høideryggen mellem Haakaunet (»Mebyen«) og Djupaunet er der

flere store almetrær, litt hassel og i disse lier og under de mot solen ven-

dende bratte skrenter er der paa glimmerskifer-marmorformationen, der er ene-

herskende i dette strøk, den oftere omtalte frodige livegetation med ind-

blanding av Asperula, Actaea, Hypericum hirsiituin, H. quadrangulum,

Lathyrus vcrnus, Arabis hirsuta o. s. v. Disse saaes allerede nede ved

Rugaasvand i krat og urer, likesom ellers av og til paa kalkgrund ved

veien en og anden av de fra Heggehalvøen anførte karakteristiske planter,

saaledes flere av de eiendommelige Hieracia av gruppen Piloselloideae.

Ved Vasbotn ved Sausvand fandtes like ved veien (21 m. o. h.) Ve-

ronica friiticans i selskap med Linnni og Sagina nodosa. I liene ovenfor

nævnte gaard saaes nogle hasselbusker og sammen med disse som vanlig:

Listera ovata, Avena pnbcscens, Carex digitata, Draba incana, Lathyrus

vermis, Viola mirabilis, Hypericum quadrangulum samt Carex atrata for-

uten almindelige li- og engplanter.

Fra Mebyen mellem Strengevand og Sausvand fører vei over bakket

og delvis skogklædt terræn til det indre av Lang fjorden. Langs begge

sider av denne fjord er som ovenfor nævnt glimmerskiferformationen ut-

bredt med marmorstrøk særlig ved fjordens inderste partier fra Langfjord-

øren av langs den saakaldte Tarmaunbotn og indenfor dette op over mot

Aslakaunet (182 m. o. h.).

I fjeldet Aunhatten nedenfor nævnte gaard ret op for Fjelddalsvan-

det er der i glimmerskifer-marmoret indgravet et par huler. Disse er be-

skrevet av A. HoEL^ og A. Helland^.

1 Den marine grænse ved Velfjorden. (Chr.a vid.selsk, forhandl. 1906, nr. 4).

2 Nordlands amt I s. 204.
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Vegetationen er her stemmende med den for glimmerskifer-marmor-

feltene eiendonimelige, særlig utpræget ved indgangen til de nævnte huler,

hvorfra specielt skal nævnes Cystoptcris Jiioufaiia og Phegopteris Robertiaua.

Ellers skal av vegetationen mellem Langfjordøren og Aslakaiinet blot nævnes:

Asplenum viride, Aspidimn Brautiii, Thalictniin ßavitrn, Arabis hirsnfa,

Lathynis vermis, Hypericum Jiirsiitum, H. qiiadrangidiim, Geranium Rober-

tianmn, Veronica fruticans, Asperula odorafa , Erigeron acer. Indenfor

Tarmaunbotnet og op for Langfjordøren findes ogsaa i selskap med denne

flora endel almetrær. Endel saadanne forekommer ogsaa i de steile sten-

urer under Langfjordhalsen paa overgangen til Tettingvandet.

Paa kalkfeltet ved Aslakaunet saaes Dryas, Salix reticulata, Erigeron

borealis og Asplcimm viride. Disse planter samt Carex rupestris saaes

ogsaa oppe paa Aunfjeldet (778m), der ligger op for Toshelvandet

(310 m.) nær Aslakaunet. Aunfjeldet støter i øst til Snefjeldet i Bindalen,

hvorom er talt ovenfor (s. 19). Paa dets vestside ligger Juvatnet (183 m.).

I de bratte lier ned til dette vand er der en overmaade frodig vegetation

av de sedvanlige liplanter og op for dets nordøstre ende et par almetrær

med Asperula, Lathyrns vermis, Hypericum liirsutum og Aspidium Braunii.

Paa østsiden av Juvatnet ligger fjeldet Kvern hatten 594m., der

undersøktes fra den nedenfor liggende gaard Nordfjeldmarken. Dette fjeld-

parti dannes av glimmerskifer med endel kalkpartier øverst oppe. Her be-

merkedes en særdeles interessant flora, hvis hovedbestanddel var Dryas,

hvoriblandt saaes Cobresia BeUardii, Carex rupestris, Salix reticulata, Al-

sine flirta (sparsomt), Potentilla verna, P. nivea, Oxytropis lapponica, An-

tliyllis Viilncraria og Veronica fruticans. Paa det med Kvernhatten for-

bundne Markafjeld, der dannes av syenit, var der derimot en yterst tri-

viel fjeldflora, medens den omtalte interessante flora fortsættes i de syd

for Nordfjeldmarken liggende skraaninger av hornblendeskifer under Strøms-

fjeldet, hvorover grænselinjen mot Bindalen gaar (se s. 21 ovenfor).

Ved elven mellem Nordfjeldmarken og Markavandet under Kvernhatten

saaes Astragalus alpinus, der ei bemerkcdes oppe paa fjeldet, og Barbarea

stricta samt i Sphagnummyren e ved vandet blandt almindelig myrvegetation

Veronica scutcllata, Carex rariflora og Coralliorrhiza.

I liene paa vandets nordostre side vokser en mængde store almetrær

og nær disse saaes i den særdeles frodige livegetation som vanlig Asperula

samt Aspidium Braunii, Actaea og Hypericum liirsutum. Underlaget er

her som under Strømsfjeldet hornblendeskifer.

Paa Markafjeldets nordside rundt bundenav S au s vand et er der paa

glimmerskifer-marmorfeltene en temmelig rik flora, der minder endel om

den paa Heggehalvøen. Av denne skal efter Normans avhandling og mine
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optegnelser anføres for tør og mere eller mindre fugtig grund : Polypo-

dium vulgare, Phegopferis Dryoptcris, Woodsia ilvciisis, Aspidiiim Filix

mas, Athyriuin Filix fcmina, Pferidiiiiii aqiiiliiiuin, Strnthopteris germanica,

Lycopodium annotimim, Selaginella spinulosa, Equisetum arvense, E. pra-

tense, E. silvaticum, Picea excelsa, Phalaris arundinacea, Anthoxanthum.

odoratum, Hierochloa odorata, Agrostis vulgaris, A. alba, Calamagrostis

purpurea, C. Epigeios, Aira cespitosa, A. ßexuosa, Avena pubescens, Melica

nutans, Molinia coerulea, Pna nemoralis, P. pratensis, Festuca ovina, F. ru-

bra, Carex canescens, C. stellulata, C. Goodenoughii, C. panicea, C. palle-

sccns, C. capillaris, C. flava, C. pilulifera, C. ornithopus, Eriophoruni lati-

foliuin, E. angustifolium, Scirpus cespitosus, Juncus filiformis, J. lamprocarpus,

J. bufonius, Luzula pilosa, L. campestris, Allium oleraceum, Convallaria

majalis, Polygonatum verticillafitm, Platanthera bifolia, Gyuinadenia conopea.

Orchis maculatus, Salix caprea, S. aurita, S. nigricans, S. lapponum, S.

glauca, Populus tremula, Betula odorata, Alnus incana, Ulmus scabra, Ur-

tica dioica, Rumex Acetosa, R. Acetosella, Polygonum viviparum. Silène

vcnosa. Lychnis Flos cuculi, Melandrinm silvestrc, Stellaria nemorum, S.

graminea, S. longifolia, Thalictrum flavum, T. alpimtm. Ranunculus acer,

R. auricomus, Caltha palustris, Aconitum septentrionale, Actaea spicata,

Barbarea stricta, Arabis hirsuta, Draba incana, Droserae, Sedum awmum,

S. acre, Ribes, Saxifraga aizoides, S. stellaris, Parnassia, Ulmaria penta-

petala, Geum rivale, Rubus idaeus, R. saxatilis, Fragaria vesca, Comarum

palustre, Potentilla verna, P. crecta. Rosa villosa, R. glauca, R. cinnamo-

mea, Alchemilla alpina, A. vulgaris, Sorbus Aucuparia, Prunus Padus,

Trifolium pratense, T. repens, Lotus corniculatus. Vicia sepium, V. silvatica,

Lathyrus pratensis, Geranium silvaticum, G. Robertianum, Linum, Polygala

vulgare, Empetrum, Oxalis, Viola palustris, V. biflora, V. tricolor, Epilo-

bium angustifolium, E. nwintanum, E. collinum, E. palustre, Circaea alpina,

Carum, Angelica silvestris, Anthriscus silvestris, Cornus suecica, Vaccinium

Myrtillus, V. uliginosum, Tricntalis curopaea, Menyanthes trifoliata, Genti-

ana campestris, Myosotis arvensis, Galeopsis Tetrahit, Stachys silvaticus,

Prunella vulgaris, Scrophularia nodosa, Melampvriim pratense, M. silvati-

cum, Pedicularis palustris, Rhinanthus minor, Bartschia, Euphrasia offici-

nalis (coll.), Pinguicula vulgaris, Plantago major, Galium boréale, G. uligi-

nosum, G. palustre, Yiburnum Opulus, Linnaea borealis, Valeriana excelsa,

Succisa pratensis. Campanula rotundifolia, Erigeron acer, E. borealis, Soli-

dago, Antennaria dioica, Matricaria inodora, Saussurea alpina, Cirsium

heterophyllum, Taraxacum officinale (coll.), Crépis paludosa, Hieracia, hvorom

henvises til plantefortegnelsen.
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Specielt bør omtales liene og urene paa nordsiden av den række

smaavand, der benævnes Strauman, vest for Saus. Her findes der til-

dels paa kalkholdig underlag litt hassel og specielt i den saakaldte Alme-

grove flere almetrær. I selskap med disse forekommer: Carex digitatUy

Urtica dioica f. glabra, Thalictrum ßavum, Actaea, Lathyriis vermis, Gé-

ranium Robertiamim, Hypericum hirsutum, Viola Riviniana, V. mirabilis,

Daphne, Yiburmim, Asperula, Stachys silvaticus.

Ute i Straumanvand ene saaes Potamogeton natans, P. gramineus og

Nymphaea og langs breddene Equisctum ßnviatile og Phragmitcs.

I det hele er vegetationen her ved Strauman saavel i vandene som i

liene stemmende med den i syd herfor liggende Vasbygd, der er omtalt

under Bindalen (se s. 22 ovenfor), og med liene op for Harangen under

de vest for Strauman liggende fjeldpartier Dalefjeld (Grønlifjeld) og Harangs-

fjeld (se s. 23 ovenfor).

Det vidtstrakte fjeldparti Saus fjeldet paa Sausvandets sydvestside

vil derimot bli omtalt under Vik herred nedenfor.

Trakten e paa Vel fj ordens østside utenfor fj ordbunden.

Mellem Langfjorden og Storbørja og mot øst begrænset av Tettingdalen

ligger fjeldpartiene Raakhatten og indenfor denne Raakfjeldet (885 m.).

De nedre skraaninger mot Langfjorden dannes av glimmerskifer med en-

kelte kalkstrøk. Ellers bestaar fjeldpartiene av granit. Selv har jeg ikke

botanisert i dette fjeldparti, men det er specielt undersøkt av Norman.

Birk anføres som træ op til 341 m. o. h., der ansees som trægrænsen, som

I m. hoi busk til 383 m. og som 0.3 m. høi busk hist og her op til 435 m.

Selje {Salix caprea) angives at vokse op til 347 m. og graavidjen {Salix

glaiica) op til 430 m. Merkelig er det, at en stor del av de særlig for

glimmerskifer-marmorformationen eiendommelige planter gaar meget høit op

i liene, vistnok særlig paa sydvestsiden, tildels endog over trægrænsen

^341 m.). Av disse skal først anføres: Carex digitata (Raakhattens fot),

Convallaria majalis (op til 347 m.), Allium oleraceum (Raakhatten's fot), Li-

stera ovata (likesaa), Ulmus (op til 178 m.), Arabis hirsuta (ved foten),

Gciim urbanum (118— 150 m., ikke sparsomt), Fragaria vesca (ved foten),

Lathyrus vermis (til 313 m.), L. pratensis (347 m. o. h.), l^icia silvatica {hyp-

pig til 341 m. o. h.), V. sepiiim (til 347 m.), Hypericum hirsutum (op til 347 m.),

H. quadrangulum (op til 336 m.), Epilobium montanum (ved foten), Circaea

alpina (likesaa), Stachys silvaticus (123—262 m.), Asperula (hyppig opad lien

til 302 m.) samt Polypodium vulgare (ved foten).

Av vegetationen ellers paa Raakhatten anføres : Phegopteris Dryo-

pteris, Athyriiim alpestre, Aspidium Filix mas, A. spinulosum, Cystopteris

fragilis, Blechnum Spicant (til 498 m. o. h.), Cryptogramme crispa (til 498 m.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 4. 3
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o. h.), Stntthopteris germanica (ved foten 145 m. o. h.), Pteridium aqidlimim

(rikelig til 336 m.), Jitnipents, Phalaris anindinacea, Hicrochloa odorata,

Miliiun effiismn, Aira alpina, Mclica nitfans, Poa nemoralis, P. caesia, Mo-

linia coerulea, Dactylis glouierata, Festuca ovina, Nardus strida, Carex

pauciflora, C lagopina, C. brnnnescens, C. rigida, C. atrata, C. irrigua,

C. sparsiflora, C. capillaris, Scirpus cespitosus, Eriophorum vaginatuni,

Juncus filiformis, Luzula pilosa, Polygonatwn verticillatuni, Nartheciuni

ossifragum (fjeldplataaet 358—414111. rikelig), Orchis maculatiis, Coeloglos-

swn viride, Platanthera bifolia, Salix herbacea, Alnus incana (ved foten),

Rumex Acetosa var., Oxyria, Urtica dioica (til 291 m,). Silène acaulis, Mc-

landrium silvestre, Stellaria nemorum, Anemone nemorosa, Ranunculus acer,

Ribes, Saxifraga Cotyledon, Geuui rivale, Rubus idaens {2(^1—351 m. o. h.),

R. saxatilis, Potcntilla erecta, Sibbaldia, Sorbits Aucuparia (396 m. o. h.,

0.3 m. høi), Prunus Padus (som lavt krat 347 m. o. h.), Yicia Cracca (til

trægrænsen), Lotus, Geranium silvaticum, Oxalis, Viola biflora, Epilobium

angustifolium, E. Hornemanni, Archangelica officinalis, Angelica silvestris,

Cornus suecica, Pyrola minor, Azalea, Callitna vulgaris, Andromeda poli-

folia, A. Iiypnoides, Vaccinium vitis idaea, Diapensia, Trienialis europaea,

Myosotis silvatica (313

—

347 m.), M. arvensis (liene 238 m.), Galeopsis Te-

trahit (lien 262 m.), Veronica officinalis, V. alpina, Melampyrum silvaticum,

Bartschia, Pinguicula vulgaris, Valeriana excelsa, Campanula rotundifolia,

C. latifolia (145—302 m. o. h., yterst rikelig), Succisa, Solidago Virga aitrea,

Gnaphalium noroegicum, Cirsium heteropliyllum, Taraxacum officinale (coll.),

Mulgediitm alpinum, Crcpis paludosa.

Raakhattens fjeldparti ligger paa sydsiden av indløpet til fjorden Stor-

børja, der gaar ind i østlig retning ca. 10 km. Fjordsidene er meget

steile, tildels bekla-dt med litt gran- og birkeskog. Henimot fjordbunden

er der dog paa nordsiden et par viker, hvor der forekommer litt hassel

og aim, og inde ved bunden av fjorden i de bratte Hestlier er der litt

mere av disse træsorter. Hvor pladsen ei her er for meget optat av

fugtighetelskende liplanter, som høie bregnearter, optrær her særlig nede

i urene en flerhet av de for lignende lokaliteter karakteristiske planter, som

Asplenum viride, A. Trichomanes, Aspidium Lonehitis, A. Braunii, Phe-

gopteris Robertiana, Woodsia ilvcnsis, W. alpina, Epipactis atrorubens, Moeh-

ringia trinervia, Thalictrum flavum, Barbarea stricta, Arabis hirsuta, Rosa

mollis, R. glauca, Lathyrus vermis, Geranium Robcrtiannm, Hypericum hir-

suttim. Impatiens, Viburnum, Asperula, Scrophularia og sammen med disse

optrær ogsaa fjeldplanter som Carex atrata, Ccrastium alpinum m. fl.

Inderst inde i fjorden er der, som ovenfor nævnt, paa begge sider et

glimmerskifer-marmorfelt, paa nordsiden kortere og triangelformet med bred-
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siden nedad mellem gaardene Granaas og Storborja, men avsmalnende

nordover som en smal kile langs Granaaselven, indtil det stænges av det

golde granittjeld, Kjemfjeldet. I de fjorden nærmeste partier i nærheten

av Granaasen saaes endel av de nævnte planter, som Phegopteris Rober-

tiaim, Asplenum viride, Arabis Inrsiita, ErysiimtDi hieraciifolium, Rosa mol-

lis, Lathyrus vermis, Linum, Erigeron acer og ved gaarden Langaasen

Asplemim Trichomanes, men ellers er dalbunden ovenfor Granaasen temme-

lig myrlændt med ensformig vegetation.

Paa sydsiden er der ogsaa ved fjordbunden et glimmerskifer-marmor-

parti langs Tettingdalselvens og Lomselvens nedre løp. Tettingelven gaar

i sin nedre del gjennem en meget trang kloft. Nederst nede ved mun-

dingen fandtes Dryas og Erigeron borealis. I de lavere aaser er der her

adskillig granskog og i denne fandtes Listera cordata, Coralliorrliiza, Pyrola

iiwßora, Majanihemum foruten naaleskogens sedvanlige vegetation. Oven-

for kløften (ca. 200 m. o. h.) utvider Tettingdalen sig og gaar med nogen-

lunde jevn stigning mellem Raakfjeldet paa vestsiden og Lausfjeldet og

'lettingen paa østsiden indover til Tettingvand (322 m. o. h.). Langs Çeld-

sidene er der litt gran- og birkeskog. Et kalkstrøk gaar der sammen-

hængende like ind til Tettingvandet og tilkjendegir sig ved planter som

Asplemim viride, Junciis castaneus (sjelden), Erigeron acer, E. borealis, Li-

mim, Silène rnpestris. Inde ved Tettingvand saaes Sparganiiim affuic.

Tettingelven forener sig ved sit utløp nær Børjeøren med den østen-

fra kommende Lomselv. Her er der en utpræget strandflora, dog kun med

de sedvanlige planter. Nederst er Lomselvens dalføre meget trangt og op-

tages ganske av flodleiet. Den nævnte kalk- og skiferflora i uren ved fjord-

bunden fortsætter dog indover til gaarden Strompdal. Særlig rik er den

her inde i liene i den saakaldte Grinddal. Her er der flere store alme-

trær paa elvens nordostside og sammen med disse findes blandt andet:

Phegopteris Robertiana, Aspidiiim Braunii, A. Lonchitis, Asplemim Tricho-

numes, A. viride, Eqnisetnm hiemale, Avena piibescens (især i største mængde

paa halsen over til Grinddalen), Carex digitata, Urtica dioica v. glabra, Moeh-

ringia trincrvia, Barbarca stricta, Arabis hirsiita, Lathyriis vermis, Geranium

Robertianum, Hypericum hirsntum, Ribes, Daphne, Asperiila, Stachys silvati-

CHS, Campanula latifolia, Erigeron acer, E. borealis. De fleste av disse

planter optrær ogsaa inde ved gaarden Strompdal, særlig paa elvens øst-

side. Her vokser ogsaa Trolliiis ciiropaeits og paa den anden side like ved

elven Dryas og Salix reticulata. Ved selve gaarden er der nemlig flere-

steds kalkfelter. Paa kalk saa jeg her sammen med Phegopteris Robertiana,

Asplemim viride og Arabis hirsiita ogsaa Asplenum Riita murana, samt

efter anvisning av lærer I. Strompdal Rhammis Fran^ida. I brødrene
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StrompdALS herbarier saa jeg ogsaa blandt en interessant samling av omegnens

planter Corydalis intermedia, tat like ved gaarden. De omgivende fjeld

dannes a\^ granit, Dyraas fjeld, og gneis, Lau s fjeld. Det første saa

ut til kun at være et goldt snaufjeld, det andet var forholdsvis frodig i de

lavere partier, og i gruset oppe paa snaufjeldet fandtes Carex rupestris og

Dryas, men paa de høiere partier op mot 745 m. var der kun en fattig og

triviel fjeldflora, hvorav her blot skal nævnes: Poa laxa, Aira alpina,

Carex rigida, C. briinnescens, Ltiznla arciiata, Jnncits trifidiis, Salix lap-

ponum X 'S", herbacea ved siden av lyngartet vegetation. I øst for Lausfjeld

ligger Nedre og Øvre Brei vand (239—530 m. o. h.). Ved det første er

der litt birkekrat med almindelig græsvegetation, men ellers er der her

temmelig sterilt eller almindelig fjeldvegetation. Øst for Breivandene ligger

de høie grænsefjeld Lau vast ind (i 109) og Brei vast ind (i 220 m.), be-

staaende av golde stenpartier og snebræer. Under det sidste saaes av

høifjeldsplanter blandt andre: Carex rufina, Poa laxa, Agrostis rubra,

Luzula arcuata, L. Wahlenbergii, Salix herbacea X -^- lapponnm, Leontodon

autumnalis v. Taraxaci, Cryptogramme crispa, altsaa en vegetation, der

ganske svarer til de tilstøtende fjeldtrakters inde i Bindalen (Nordre Sne-

Çeld og Tverfjeld, se ovenf. s. 18 flg.). Spredt saaes nogle faa av de nævnte

alier haardføreste fjeldplanter [ï. eks. Luzula arcuata, Juncus trifidus^

Carex rufina, Festuca ovina, Lycopodium Selago) ovenfor bræen oppe paa

det høieste plataa.

Langs Lomselven indover til gaarden Lomsdalen er dalen fra Loms-

kjønnene bred og myrlændt med litt naale- og birkeskog i dalbunden og

især paa nordsiden. Paa østsiden av Lomskjønnene saaes i en fordypning

i birkekrat nogle busker av Rhamnus Frangula, der ogsaa (iflg. K. Stromp-

dal) skal forekomme inde ved gaarden Lomsdalen paa en av de mange

græsbevoksede holmer i det brede elveleie.

Indenfor Lomsdalen er der ved Nedre Grundvand (245 m. o. h.) paa

nordøstsiden av det golde Middagsfjeld litt naale- og birkeskog. Paa hol-

mene indenfor vandet saaes i m.ængde Pedicidans Sceptrum Carolinum,

der ogsaa skal forekomme paa holmene nær Lomsdalen gaard. Paa øst-

siden av Nedre Grundvand fører Velfjordskaret over til Eiteraadalen i Vefsen.

Pedicularis Sceptrum Carolinum, der ei ellers er bemerket i VelQorden,

maa derfor være kommet hit over fra Vefsen, hvor den forekommer i de

tilgrænsende trakter i Eiteraa- og Stavasdalen (s. I s. 86). Ogsaa Trollius

maa her som ved Tosbotnet i Bindalen være kommet over fra Vefsen.

Videre undersøkeiser i de indre fjeldpartier av Velfjorden fandt jeg

det litet lønnende at foreta. Granitpartier som Veiskartinden (i 034), Vist-

tindene (i 178) og Vistmanden (1064) nord for Lomsdalen over mot Visten
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gav paa forholdsvis nært hold indtryk av kun at bestaa av golde snaufjeld

med snebræer som Breivastinden, og dalforene (f eks. Henriksdalen, nord

for Lomsdalen over mot \'isttindene og Vistvandene, iflg. amtsagronom

Breirem) er myrlændte med en triviel vegetation, hvis hovedbestanddel til-

dels er Scirpus cespitosus og Narthecium eller paa litt tørrere land (som i

Lomsdalen) Nardus og Festuca ovina.

Golde granitpartier synes ogsaa fjeldpartiene over mot Lille Børja (her

oppe paa fjeldet Dryas, iflg. lærer I. Strompdal) og paa østsiden av Stor-

fjorden at være.

Storfjorden gaar i nordlig retning paa Velljordens østside utenfor

Storbørja. Fjeldsidene, der falder stellt av mot fjorden, er tildels bevokset

med litt skog, særlig av birk. De omgivende trakter dannes av granit med

undtagelse av et litet kalkparti ved Al ml i paa vestsiden og inde ved fjord-

bunden, østenfor gaardene Storfjorden. Ved Almli findes der ikke nu ial-

fald aim, men endel for kalkgrund eiendommelige planter, som Aspidiiun

angulare, Linum, Hypericum qiiadrangnliim. Flere av lignende art optrær

i kalkterrænet under aasen paa østsiden av fjordbunden. Her saaes foruten

de sidstnævnte ogsaa Asplenmn viridc, Aspidium Lonchitis, Arabis hirsitta,

Lathyrns vcrnus, Hypericum hirsiitum, Aspernla blandt en frodig livege-

tation. Omkring fjordbunden er der ogsaa litt naaleskog.

Indenfor jordbunden ligger de høie grænsefjeld mot Tjøtta Breibladet

(929)ogSnefj eldtinden(i 074) av samme karakter som granitfjeldene ellers.

Skilt fra Stortjorden ved en indover avsmalnende halvø gaar Ok fjor-

den ind straks utenfor Storfjorden mellem gaardene Okan og Oknes.

Ogsaa her er fjordsidene meget steile især under Andalshattens st3'rt-

ninger paa nordøstsiden. Yterst ute er der endel birkeskog og længere

inde litt naaleskog av gran og litt furu. De omgivende fjeld dannes ogsaa

her av granit. Dog skal der op for Vasbogen omtrent midtfjords paa S3'd-

vestsiden iflg. A. Okan være et skiferparti paa Riskamtuen, hvorfra han

iblandt andre planter har sendt mig Dryas, Salix reticulata og S. hastata.

Maaske strækker ogsaa kalkfeltet fra Almli ret over paa den anden side

ved Storfjorden sig op paa fjeldet (smlgn. ovenfor). Fjeldpartiene paa nord-

vestsiden, som jeg befor fra f^jordbunden av til Elsaashatten (ca. 900 m.)

henimot Andalshatten, utviste kun triviel Çeldflora med planter, som Aira

alpiua, Litzula arcuata, Junctis trifidus, Carcx rufuia, C. caiiesceus, C.

lagopina, Sibbaldia, Scixifraga stellaris, Cerastium trigytmm og de al-

mindelige lyngartede fjeldplanter. I nogle smaavand saaes Sparganium

affine og Isoetes (echinosponim^.).

Inderst inde ved fjordbunden er der litt aim. Her er der nemlig, som

ved bunden av den herfra kun ved et smalt eid adskilte Storfjordbund, et
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kalkfelt og dette fortsættes som et forholdsvis smalt belte gjennem Klaus-

markelvens dalfere forbi gaarden Klausmarken over til Visten. Paa

dalsidene er der adskillig birkeskog og deriblandt flere store almetrær og

særlig paa vestsiden en overmaade frodig vegetation, maaske et av de plante-

rikeste felter i hele Velfjorden. Paa kalkbergene saaes fleresteds Asplcnum

viride, A. Trichomanes , A. Riita mnraria, Phegoptcris Robertiana og fra

urene og liene skal av det samfund, der følger almen, særlig nævnes

karakterplanter som: Aspidium Brannii, Moehringia triueroia, Lathyrus

vernus, Ar-abis hirsuta, Erysimum hieraciifolium, Actaea spicata, Geranium

Robertiamim, Impatiens og Asperula sammen med Campanula latifnlia,

Milium, store bregner, hvoriblandt her som ellers fleresteds i ytre Velfjorden

Aspidium montanum, og ellers almindelige liplanter. I klipperiftene gaar

fjeldplanter som Cerastium alpinum og Arabis alpina ned til dalbunden.

Denne vegetation fortsætter ogsaa paa kalkfeltet over til Visten i Tjøtta

herred.

Tjøtta herred.

Jeg fulgte dog dette strøk kun over Storhaugen til Tasklivand. Her

saaes Equisetum hiemale og paa myrene den ellers paa disse kanter temme-

lig sjeldne Carcx aquatilis. Fra Tasklien av gik jeg op paa Nordre Høi-

holmstind (1009 m.), den høieste av de kegleformede tinder, der ligger

indenfor Vevelstadsundet, tilhørende Vevelstad sogn i Tjøtta pgd. Vege-

tationen var her som sedvanlig paa granitfjeldene yterst triviel. I græslien

opimot halsen fandtes Carex helvola og paa snaufjeldet op mot varden i

revnene og i dyndet: Poa taxa, Carcx rufina, C. lagopina, Liizula arcu-

ata, L. IVahlenbergii, Cerastium trigymtm, Viscaria alpina, Cardaminc bel-

lidifolia og andre haardføre høifjeldsplanter.

Ved Vevelstadsundet har jeg foretat en ekskursion i lavlandet s3'dover

fra Forvik av. I liene under Forvikfjeldet er der tildels frodig løvskog,

der væsentlig bestaar av birk, samt litt furu ovenfor Vevelstad. Under gra-

nitpartiet bemerkedes paa en lav aasryg, der dannes av kalk, endel av de

oftere omtalte kalkelskende planter, som Asplenum viride, Arenaria serpylli-

folia, Moehringia trincnna, Arabis hirsuta, Dryas, Vicia silvatica, Linum,

Geranium Robertiamim og Gentiana campestris samt blandt denne vegetation,

som oftere paa skrindmuldede klipper, Cerastium glomeratum og Crépis tec-

tormn.

Ellers bestaar det lave forland mot Vevelstadsundet væsentlig av torv-

land med den for dette eiendommelige trivielle vegetation. Paa kalkter-

rænet ved Høiholm nær stranden skal dog ogsaa her iflg. A. Okan fore-
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komme Diyas og da rimeligvis ogsaa endel av de for streket Forvik—
Vevelstad nævnte planter.

Videre undersøkeiser av fastlandet i Tjøtta herred kom jeg ikke til at

foreta; om undersøkeiser paa øene i dette herred er talt i I.

Vik herred.

Herredet utgjør en kyststrækning, der mot syd støter til Bindalen,

mot øst til Velfjorden, mot nord til Brønnøy. Dets største længde fra nord

mot syd er ca. 22 km. og bredden fra øst mot vest 50 km.^. Av dets

areal 232.5 km.^ er 16.3 km.- øer. Ved Ursfjorden deles fastlandet i to

deler, en større halvø mellem fjorden og havet og en mindre, høitliggende

landstrækning paa fjordens østside paa grænsen mot Velfjorden.

Det geologiske underlag er for største delen yngre gneis eller hav-

avleiringer. Av granit dannes et par høiere fjeldpartier, særlig Kjøsvik-

fjeldet mot Ursfjorden og Lysingen nordligst i herredet. Spredt forekom-

mer fleresteds større eller mindre kalkpartier, særlig under aasene nær

kirkebygden, inderst i Ursfjorden og i grænsestrøkene mot Velfjorden.

Jordsmonnet dannes av 1er, sand og skjælsand samt meget dyrk-

bart myrland, og herredet ansees for et av de bedste landbruksdistrikter i

amtet. Det meste opdyrkede land ligger langs fastlandets vestside samt i

de indre trakter mot Velfjorden. Iflg. Helland utgjør aker og eng 9.2 km.-,

skog 20.0 km. 2, og resten (203.3 km.-) dannes av utmark og snaufjeld.

Korn dyrkes indtil i mil fra havet og undertiden litt mere end tilstrækkelig

til eget bruk.

Sko gen dannes mest av birk. Særlig paa fjeldskraaningene inde i Urs-

fjorden samt langs vandene vest for denne paa grænsen mot Velfjorden

(Hongsetbygden) er der litt naaleskog, væsentlig av gran.

I botanisk henseende er omtrent ikke undersøkt de omtalte granit-

partier. Ellers er herredet forholdsvis godt undersøkt baade av Norman

og mig.

Sydligst ligger herredets største Kval øen (9.6 km.-) ved indløpet

til BindalsQorden og adskilt fra fastlandet ved Vennesund. Særlig paa øst-

siden er der nogle gaarder og litt opdyrket land, ellers er der store myr-

strækninger og fjeldpartier, hvorav Kvalø fjeldet naar op til 309 m. Det

geologiske underlag er omtrent over hele øen gneis og floraen oppe paa

Kvaløfjeldet viste sig at være yterst triviel, myr- eller lyngvegetation eller

nøkne partier oppe paa fjeldet, litt birke- og naaleskog i liene. Oppe paa

fjeldet saaes dog Viscaria alpiiia og i et litet vand Isoetes sp. og Spar-

ganium (affine'}).



40 OVE DAHL. M.-N. Kl.

I skarp motsætning til floraen ellers staar dog vegetationen i urene

og oppe paa en fjeldknat op for gaarden Ytre Kvalø paa sydvestsiden.

Underlaget er her kalkholdig skifer, og herfra skal efter Normans og mine

undersøkeiser specielt nævnes: Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis,

Cystopteris fragilis, Avena pubescens, Carex rupestris, C. puUcaris, C. digi-

tata, Convallaria majalis, Allium oleraceum, Platanthera bifolia, Coeloglossum

viride, Epipactis atrorubens, Salix liastata, S. lariata, Corylus, Adaea, Draba

incana. Arabis hirsuta, Erysimum hieraciifolium, Saxifraga Cotyledon, Ribes,

Sedum amtuum, Rhodiola, Dryas, Fragaria vesca. Rosa glauca, R. mollis,

Sorbus Aria (i træ med frugt), Anthyllis, Vicia silvatica, V. sepium. La-

thyrus vermis, Geranium Robertiamim, Polygala vidgare, Linum, Hypericum

hirsidum. Viola mirabilis, V. Riviniana, Epilobium montamtin, Arctostaphylos

iiva ursi, Pyrola rotundifolia, Gentiana campestris, Calamintha Clinopodium,

ScropJmlaria nodosa, Veronica Chamacdrys, Euphrasia salisburgensis, Plan-

tago lanceolata, Erigeron borealis, Tanacetum vtdgare, Saussurea.

Blandt det derværende birkekrat optrær desuten almindelige skog- og

kratplanter som Anemone nemorosa, Oxalis, Linnaea, Carex pallescens, Pha-

Ians arundinacea, Dactylis, de almindelige bregner, myrplanter som Orchis

maculatus, Tofieldia, Carex panicea, endel ogsaa i lavlandet almindelige

fjeldplanter som Alchemilla alpina, Arctostaphylos alpina, engplanter som

Poa pratensis, Trifolium pratense o. s. v. samt endel vidjearter (Salix Caprea,

S. aurita, S. lapponum).

Især nede ved stranden saaes Linaria vidgaris og Galium verum.

Fra en lokalitet Lerviken paa ©en anfører Norman: Gymnadenia

conopea, Epipactis atrorubens. Listera ovata, Corylus, Viscaria alpina, Draba

incana, Anthyllis, Lathyrus pratensis, Polygala vtdgare.

Fastlandet mot Vennesund er nokent med sparsom og triviel vege-

tation, men naar man ved gaarden Sk aar en gaar gjennem skaret over

til Bindalsfjorden, træffer man inderst inde i dette i de bratte urer paa øst-

siden, men særlig over mot Bindalsfjorden i den bratte Høgli en særdeles

interessant flora. Lien er her ganske skogklædt og her findes foruten birk

og almindelige løvtrær tætte hasselkrat, flere almetrær og endel smaa asal-

busker (Sorbus fennica).

Av vegetationen her i lien skal desuten nævnes: Polypodium vulgare,

Phegopteris Dryopteris, Ph. polypodioides, Aspidium Filix mas, A. Lonchitis,

A. Braunii, Asplenum Trichomanes, A. viride, Cystopteris fragilis, Athyritim

Filix femina, Equisetum silvaticum, Pteridium aquilinuin, AnthoxantJnim,

Hierochloa odorata, Aira cespitosa, A. flexuosa, Avena elatior, A. pubescens,

Melica nutans, Poa nemoralis, P. pratensis, Dactylis glomerata, Festuca rubra,

Carex digitata, C. pallescens, C. glauca, Luzula pilosa, L. campestris, Con-
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vallaria riiajalis, Polygonatum verticillatwn, Paris, Alliuin olcraccmu, Listera

ovata, Epipactis atrorubois, Piatanthera bifolia, Juniperus, Salix caprca, S.

nigricans, Populus tremula, Urtica dioica var. glabra, Moehringia trinervia,

Arenaria serpyUifolia, Stellaria nemoruni, Ccrastium vulgare, Thalictrum

flaviiin, Anemone Jtemorosa, Ranunculus acer, Aconitum, Arabis hirsuta,

Erysimum hieraciifolium, Draba incana, Prunus Padus, Ulmaria pentapetala,

Gcum rivale, Rubus idaeus, R. saxatilis, Fragaria vcsca, Rosa glauca, R.

mollis, Alchemilla vulgaris (coll.), A. alpina, Sorbus Aucuparia, Ribes, Saxi-

fragå aizoides, Anthyllis, Trifolium pratense, T. repens. Lotus, Vicia Cracca,

V. sepium, V. silvatica, Lathyrus pratensis, L. vermis. Geranium silvaticum,

G. Robertianum, Linum, Oxalis, Polygala vulgare, Hypericum Jiirsutum, H.

quadrangulum, Viola mirabilis, Epilobinm montanum, E. coUinum, Daphne,

Carum, Angelica silvestris, Pyrola rotundifolia, P. minor, Arctostaphylos

uva iirsi, A. alpina, Vaccinium Myrtillus, V. vitis idaca, Gentiana campcstris ,

Polemonium coeruleum, Trientalis, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Sta-

chys silvaticus, Calamintha Clinopodium, Origanum vulgare, Lithospennum,

officinale, Scrophularia nodosa, Veronica Chamaedrys, T . fruticans, Melam-

pyrum silvaticum, M. pratense, Linaria vulgaris, Linnaea, Viburnum, Galium

boréale, Asperula, Valeriana excelsa. Campanula rotundifolia, C. latifolia,

Tanacetuni vidgare, Antennaria dioica, Solidago Virga aurea, Erigeron acer.

Crépis paludosa, Hieracium Pilosella (var.) og andre tildels meget interes-

sante arter av denne siegt, hvorom henvises til plantefortegnelsen.

Skaarfjeldet (241m.) og det øst herfor liggende omtrent like høie

Sunds fjeld optar omtrent ganske den sydligste del av halvøen mellem

Bindalsfjorden og Lyngværfjorden. Nord herfor er der derimot et temmelig

myrlændt ca. 3 km. bredt forland, begrænset av det 428 m. høie Kjøsvik-

fjeld. Litt granskog er der paa dette fjelds sydøstre skraaning, men ellers

er der her mest birkekrat. Flatlandet er for det meste godt opdyrket. I

dets sydlige del ligger Hopensjøen (i km.-), hvorfra av vandplanter kan

nævnes Potamogeton natans, P. alpinus, Hippuris og Myriophyllum altcrni-

floruni, og rundt dets bredder saaes blandt almindelige Carices Scirpus

paluster og 5. rufus.

Strandfloraen fra Vennesund til Vikvaagen kan betegnes

som omtrent typisk for Helgelandskysten, særlig for de sumpige, lerede

strandkanter. Eksempelvis kan som saadanne lokaliteter nævnes Sandevaagen

og Oset henimot Vik. Som de vigtigste av de ægte strandplanter skal

nævnes: Agrostis stolonifera, Avena elatior, Atropis maritima, A. distans,

Elymus arenarius, Carex incurva, C. salina, C. maritima, C. glareosa, C.

noroegica, Scirpus rufus, S. uniglumis, funcus Gerardi, J. balticns, Triglo-

chin maritima, Potamogeton filiformis, P. pectinatus, Atriplex hastatum. Sali-
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coriiia herbacea, Spergularia salina, Stellaria crassifolia, Ammodenia pcploi-

des, Silène maritima, Cochlearia officinalis, Potentilla Anserina (næsten ute-

lukkende som strandplante), Archangelica litoralis, Gentiana aiirea, Statice

Armeria, Glaux maritima, Mertensia maritima samt som ellers her i Nord-

land Myosotis cespitosa og Galium Aparine.

Desuten optrær som ofte ellers en hel del ukrudsplanter i fjæren, like-

som mange eng- og især sumpplanter gaar ned i strandbeltet samt endehg

som ofte i det nordlige Norge nogle fjeldplanter som Silène acaidis, Draba

incana og flere. Paa stranden findes ogsaa her som oftere ellers Galium

verum og Linaria vulgaris.

I grøfter og hækker i kirkestedets omgivelser findes i mængde nogle

i Nordland sjeldne planter, nemlig Sparganium ramosum. Iris Pseudacorus

(ogsaa nær Sandevaagen), Scirpus silvaticus (nær Olsaas, nordgrænse) samt

Ranuncidus aquatilis f.

Fra Gjerdevandet ved Amundsgjerdet over mot Ursfjorden skal nævnes :

Nymphaea alba, Lobelia Dortmanna, Scirpus Tabernaemontani og S', paluster

og i de nær stranden liggende vand ved Brækosen saaes likeledes Scirpus

paluster, S. Tabernaemontani samt Potamogeton natans, P. alpinus, P. per-

foliatus, P. fdiformis, Scirpus paluster og ved bredden Carex diandra.

Vandet er her delvis brakt og sumpfloraen gaar over i strandfloraen, der

stemmer med de fra Vik anførte planter som Carex salina, Salicornia etc.

Under aasene nær kirkestedet findes der en del hassel og tildels

et og andet almetræ. Underlaget er her glimmerskifer eller kalk og vege-

tationen er dermed stemmende. Saaledes saaes under Sømhovd fjeldet:

Asplenum Trichomanes, Rosa mollis, Hypericum perforatum og H. quadran-

gulum og paa de kolleformede smaa aaser Tandbergene ved Olsaas:

Asplonim Trichomanes, A. viride, Phegopteris Robertiana, Aspidium Lou-

chitis, Avena elatior, A. pubescens, Carex rupestris, Epipactis atrorubens,

Arenaria serpyllifolia, Thalictrum fiavum, Draba incana. Arabis hirsuta,

Lathyrus vermis, Calamintha Clinopodium, Veronica fruticans, Polemonium

coeruleum, Asperula, Erigcron accr og E. borealis, altsaa som oftere paa

dette underlag ogsaa endel fjeldplanter nede i lavlandet.

Under Bjerufjeldet er der ogsaa en hermed stemmende flora, saa-

ledes op for Bjørugaardene under den saakaldte Hovtind: Phegopteris

Robertiana, Woodsia ilvensis, Avena pubescens, A. elatior, Carex rupestris,

Allium oleraceum. Listera ovata, Epipactis atrorubens. Erysimum hieracii-

folium, Ribes, Rosa mollis, R. glauca, Sorbits fennica, Linum, Geranium

Robertianum, Viburnum, Asperula, Gentiana campestris, Stachys silvaticus,

Euphrasia salisburgensis, Erigcron acer samt Hieracium Pilosella var., H.

hyperboreum og flere av denne siegt.
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Under vestsiden av dette ijeldparti, det saakaldte Dummelfj eld,

fandt jeg efter anvisning av kirkesanger Storevik merkelig nok: Pn'inu/a

acaulis (nordgrænse, nærmeste kjendte lokalitet Bitteren) i selskap med has-

sel, men ellers temmelig almindelige li- og kratplanter som : Poa ncmoralis,

MiUnniy Triticnm canimim, Gciim rivale, Ulmaria pcntapctala, Geranium sil-

vaticum, Vicia scpiian, Epilobimii angtistifoliiini, Solidago Virga aiirca og

store bregner som Aspidiuin Filix mas.

Fjeldet er ellers græs- og mosklædt, tildels med litt birkekrat, til op

paa plataaet, hvor paa kalkholdig underlag saaes Drvas, Salix retiadata og

Carex nipestiis.

Ogsaa under S3'dsiden av Bjørufjeldet mot Gjerdevandet saaes en in-

teressant flora, bestaaende av planter som : Carcx digitata, Thalictrnm

flavum, Hypericum hirsutum, Viola mirabilis, Daphne, Calamintha Clinopo-

dinm, Scrophularia, Viburnum og Asperula.

Under fjeldet paa østsiden, der her benævnes M al m s fj el det, saaes op

for gaardene Malm paa kalkholdig underlag: Equisetum scirpoidcs, Asple-

num viride, Phegopteris Robertiana og Erigeron borealis.

Hermed stemmer ogsaa vegetationen paa kalkgrus under ijeldet oven-

for Aanvik, ret i syd for Amundsgjerdet. Her saaes nemlig: Equisetum

variegatum, Asplenum viride, Phegopteris Robertiana, Carex rupestris, C.

atrata og Dryas. I liene mellem Aanvik og Kjøsvik saaes temmelig spar-

somt Listera ovata, Hypericum quadrangulum, Ribes, Rosa mollis, Aspidiuin

Lonchitis, men ellers var der her i blandskogen en temmelig triviel flora,

hvoriblandt kystplanten Luzula silvatica.

Sømnes med omgivelser. Det nordligste k3-stparti i Vik optagesav

et med Sømhovdljeld sammenhængende fjeldparti, der ved kløfter er delt

i mindre partier, nemlig sydligst M ardals fjeld (444 m.) og nord for dette

det ved et par skar spaltede Sømnes fjeld (302 m.). Dette Ijeldparti om-

gives særlig paa nord- og østsiden av et temmelig bredt forland, delvis

myrlændt, men tildels godt opd3-rket, tilhørende gaarden Sømnes. Trak-

tene her er forholdsvis grundig undersøkt saavel av Norman som av mig selv.

Under fjeldpartiene og i kløftene er der litt birkekrat. Særlig bør næv-

nes krattene og kratvegetationen i den saakaldte Kirstimark (»Kirkemar-

ken«, Norman) ca. 50 m. o. h. under fjeldet paa vestsiden utenfor skaret

mellem Somnesfjeld og Mardalsfjeld. Her findes der ogsaa litt hassel og

graaor. Sparsomt er der ogsaa litt furu og gran.

Av vegetationen i disse krat skal nævnes: Phegopteris polypodioides,

Phegopteris Dryopteris, Aspidium spinulosum. Cystopteris fragiIis, Athyriiim

Filix femina, Equisetum silvaticum, Lycopodium annotinum, Phalaris arundi-

nacea, Anthoxanthum odoratum, Calamagrostis purpurea, Aira flexuosa.
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Avene elatior, Mclica nutans, Poa nenioralis, P. glaiica, P. pratensis, Dac-

tylis glonierata, Fcstnca rubra, Triticum caninuni, Carcx pauciflora, C. digi-

tata, C. pallescens, Luzula silvatica, L. pilosa, Convallaria majalis, Polygo-

nation verticillatum, Paris quadrifolia, Melandrium silvestre, Stellaria nemo-

runi, Anemone nemorosa, Adaea spicata, Ribes, Prunus Padus, Sorbus

Aucuparia, Ulmaria pentapetala, Alchemilla vulgaris, Geum rivale. Rosa

mollis, R. glauca, Riibus idacus, R. saxatilis, Vicia silvatica, V. sepiuni,

Lathyrus vernus, Geranium silvaticum, Oxalis, Hypericum quadrangulum,

H. kirsiitum. Viola canina, Circaea alpina, Epilobium angustifolium, E. mon-

tanum, Polygala vulgare, Angelica silvcstris, Anthriscus silvestris, Pyrola

rotundifolia, Gentiana campestris, Veronica officinalis, Mclampyrnni pratense,

M. silvaticum, Trientalis curopaca, Viburnum, Linnaca, Galium boréale. Cam-

panula rotundifolia, Cirsium heterophyllum, Solidago Virga aurea. Crépis

paludosa.

Særskilt bør nævnes Goodyera repens i faa eksemplarer i skaret op for

gaarden.

Fra de omgivende myrer gaar flere myrplanter op under fjeldet, saa-

ledes Blechnum Spicant, Molinia coerulea, Scirpus cespitosus, Eriophorum

vaginatum, E. angustifolium, Carices, Narthecium, Orchis maculatus, Tlia-

lictruni alpinum, Saxifraga aizoides, Andromeda polifolia.

Desuten optrær her flere planter fra lyngheiene, som Calluna vulgaris,

Arctostaphylos uva ursi, A. alpina, Vaccinium Myrtillus, Lycopodium Selago.

Under fjeldet saaes i klippesprækker blandt andre: Poa glauca, Cai-ex

rupestris, Rhodiola rosea, Saxifraga Cotyledon, Cerastium alpinum, Saussu-

rea alpina.

Oppe paa fjeldet var der kun en yterst triviel flora (særlig av lyng- og

torvm3Tplanter).

Fra myrene i lavlandet skal anføres: Blechnum Spicant, Selagi-

nella spinulosa, Equisetum palustre, Catabrosa aquatica, Molinia coerulea,

Carex dioica, C. paucißota, C. canescens, C. stellulata, C.Goodenoughii, C.

limosa, C. irrigua, C. panicea, C. capillaris, C. ßava, C. Oedcri, Eriopho-

rum vaginatum, E. angustifolium, Scirpus cespitosus, Jiincus filiformis, J.

alpinus, J. lamprocarpus, Narthecium ossifragum, Triglochin palustris. Or-

chis maculatus, O. angustifolius (Norman), Salix lapponum, S. glauca, S.

aurita, Myrica Gale, Thalictrum alpinum, Ranunculus Flammula, Caltha,

Drosera rotundifolia, D. longifolia, Saxifraga aizoides, Parnassia, Coma-

rum, Rubus Chamaemorus, Potentilla" erecta, Callitriche venia. Viola palu-

stris, Epilobium palustre. Cornus suecica, Vaccinium Myrtillus, V. uligino-

sum, V. vitis idaea, V. Oxycoccus *microcarpum, Andromeda polifolia, Meny-

anthes trifoliata, Veronica scutellata, Euphrasia officinalis (coll.), Pedicula-
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ris palustris, Piugiiicula vulgaris, GaliutJi palustre, G. uligitiosuiii, Valeriana

excelsa, Succisa pratensis. Crépis paludosa, Cirsiuni heterophylluui.

Av planter fra tørrere grund skal desuten blot nævnes : Equisetunt

ari'ense, Lycopodium Selago, L. annotiuuni. Juniperus, Nardus, Festuca

nibra, F. ovina, Carcx glauca, Luzula canipestris, L. pilosa, Platanthera

bifolia, Salix pentandra, S. caprea, S. nigricans, Cerastiiim vulgare, Fra-

garia vesca, AlcJiemilla alpina, Jl'cia Cracca, Linuni, Enipetru))!, Caruni,

Calluna, Plantago lanccolata, Antennaria dioica, Leontodon autumnalis.

Fra engene skal av almindelige engplanter anføres: Poa pratensis,

P. trivialis, Festuca rubra, F. ovina, Aira ßexuosa, A. ccspitosa, Agrostis

vulgaris, Anthoxanthum odoratuni, Rutnex Acetosa, R. Acetosella, Lyc/inis

Flos cuculi, Ranuncidus acer, R. auricoinus, Trifolium pratense, T. repens,

Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, AlcJiemilla vulgaris, Viola tricolor,

Anthriscus silvestris, Carum, Rliiimnthus minor, Euphrasia officinalis (coll.),

Prunella^ Taraxacum officinale (coll.), Achillea Millefoliunu Leontodon autum-

nalis foruten en flerhet av de ovenfor nævnte planter.

\'ed gaarden, paa veiene etc. kan specielt nævnes: Poa annua, Tri-

ticum repens, Juncus bufonius, Polygonum aviculare, Rnmex domesticus,

Stellaria media. Ranunculus repens, Capsella Bursa pastoris, Myosotis ar-

vensis, Matricaria inodora.

Strandkantene er meget planterike. Av specielle strandplanter skal

anføres : Elvmus, Glyceria maritima, Agrostis alba, Carcx incurva, C salina,

C. maritima, Scirpus uniglumis, S. riifus, Triglochin maritima, J. balticus

(ogsaa utenfor stranden), /. Gerardi, Salicornia herbacea, Atriplex hastatum,

A. patulum, Silène maritima, Stellaria crassifolia, Ammodenia peploides, Sper-

gularia salina, Cochlearia officinalis, Ligusticum scoticum, Archangelica lito-

ralis, Gcntiana aurea, G. detonsa, Mertensia maritima, Statice Armeria,

Plantago maritima, Glaiix maritima.

Som vanlig findes ogsaa her : Triticum repens, Festuca rubra. Poly-

gonum aviculare, Potentilla Anserina, Galcopsis Tetrahit, Sonchus arvensis,

flere ugræsplanter, som Stellaria media samt nogle faa Çeldplanter, som

Silenc acaulis, Salix hastata, Rhodiola rosea, Coeloglossum viridc, Erigeron

borealis. Specielt maa fra sandflaten nærmest stranden desuten nævnes:

Draba incana, Sedum acre, S. annuum, Viola tricolor, V. arvensis var.

sublilacina, Anthyllis Vulneraria, Linum, Arctostaphylos uva ursi, Gentiana

canipestris, Galium verum samt Epipactis atrorubens.

I vest for Somnes ligger den lille Sømnesøen. I det indre av

øen er der to høider, en nordligst paa 54 m. og en sydligst paa 42 m.

Særlig paa øens indside er der litt birkekrat. \'egetationen ligner i det hele

den, der optrær paa strandflaten ved Sømnes. Av særlig interesse var
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vegetationen paa terre berg og i sandviker paa utsiden, hvorfra skal an-

føres: Avcna pubcsccns, Carcx glauca, Cocioglossiiui viridc, Gymnadenia

couopca, Epipactis ntronibens, Arabis Iiirsuta, Draba incana, Arenaria ser-

pyllifolia, Polygala vulgare, Anthyllis Vtdiieraria, Linum, GeiUiana campestris,

Erigeron borcalis — altsaa en vegetation, der ganske svarer til den, der

almindelig optrær paa kalkbergene i kyststrokene. I krattene saaes fleresteds

frodige busker av Rosa glaiica og R. mollis samt Polemoniiim coerideum.

Nord for Somneseen gaar der fra Torgfjorden ind en bugt, der deler

sig i to arme, en i nordøstlig retning. Nordstrømmen med fortsættelsen

Kvervet, der danner grænsen mot Brønnøy herred, og en i sydlig retning,

Sørstrømmen, derender i Sørbotnet. Strandkantene er her meget leret

og viser den for saadanne lokaliteter konstante flora av : Glyccria maritima,

Agrostis alba, Calamagrostis ncglccta, Carcx salina, C. maritima, Scirpiis

uuiglumis, S. riifus, Juncus Gerardi, Triglochin maritima, Salicornia her-

bacca, Spergularia salina, Stellaria crassifolia, Atriplex hastatum, Gentiana

aurca, G. Amarella, Glaux maritima, Plantago maritima og Aster Tri-

poliiim.

Paa det småle eid mellem Sørstrømmen og en sydvestlig arm fra

Kvervet, Klaven, ligger Øianvandet. \'egetationen i og ved dette ligner

ganske den, der er omtalt ovenfor fra Gjerdevand og ved Brækosen, nemlig:

Nymphaca alba. Lobelia Dortmanna, Sparganinm affine, Potamogeton natans,

P. gramineus, P. perfoliatus, Hippuris, Myriophyllum alto-nißorum ute i

vandet, og ved breddene planter som Phragmites, Scirpus paluster, Carices

(som C. Goodcnoughii, C. canescens, C. Oedcri, C. Hornehuehiana), Caltha,

Comarum og andre almindelige sumpplanter samt Subularia aquatica. I krattet

paa vandets østside saaes kystplanten Luzitla silvatica, men paa kalkgrund

like i nærheten ved vandets s^'dende under Grøttemfjeldet Epipactis atrorubens

og Erigeron acer.

Syd for Grøttemfjeldet gaar der i nordøstlig retning et dalføre langs

Grøttemelven opover til gaarden Jelmoen.

Saavel under Grøttemfjeldet op for gaarden Grøttem som i de lavere

partier langs elven er der kalkstrek med utpræget vegetation. Saaledes

saaes paa veien til Grøttem paa kalkgrus: Arabis hirsuta, Linum og Opino-

glossum og inde i krattene Lathyrus vennts, men særlig frodig viste vege-

tationen sig i urene paa fjeldets østside op for Grøttem. Her vokser der

foruten birk endel hassel og flere almetrær og sammen med disse en vege-

tation, der i frodighet kan jevnstilles~ med de planterikeste paa Helgelands

kyst. Her skal kun nævnes endel av de mest karakteristiske : Aspidium

Braunii, Woodsia ilvensis, Equisetum hiemale, Avena pubescens, A. elatior,

Calamagrostis Epigeios, Carcx muricata, Allium oleraceum, Listera ovata,
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Epipactis atroriibciis, Mochringia triiienna, Sileiic rupcstris, Tlialictrnni fia-

viiiiK Actaca spicata, Titrrifis, Arabis liirsnfa, Erysiiiiuiii /licraciifo.'i/ini,

Barbarea stiicta, Rosa glauca, Lathyrus vennis, Germiiuiu Robcrtiaiiuiu,

Hypericum hirsutum, Circaca alpiiia, Aspcnila og Tanacetiun vulgare.

Tildels sammen med disse optraer de almindelige liplanter (store bregner,

Miliiiiii, Caiiipaiiiila latifolia o. s. v.).

Sparsomt viser derimot denne vegetation sig S3'd for Grottemelven paa

nordøstsiden av Holandsv andet, hvor der i de bratte gran- og birke-

klædte lier findes nogle faa almetrær og spredt en og anden av de nævnte

planter, som Erigeron acer, Aspenila, Geraniiuii Robertianmn, Hypericum

hirsutu>u, Lathyrus vennis og Daphne. Op for disse lier ligger Viks høieste

fjeldparti L 3' sin gen (648 m.), hvorav størsteparten dannes av granit og

er ganske nokent snaufjeld. Langs østskraaningen mot Grottemelven er der

dog gneis med længere kalkstrøk, som ovenfor nævnt opover mot Jelmoen

samt høiere oppe i fjeldet ved Fjeldvandene. Kalkpartier findes ogsaa paa

den anden side av aasen ovenfor Jelmoen, i det saakaldte Dalabotn oven-

for Ovre Dale. Disse kalkpartier, hvori elver og bækker fleresteds for-

svinder, er tildels dækket av mos og frodig almindelig livegetation, birk

og granskog, men indimellem dukker op en og anden av de for kalkgrun-

den karakteristiske planter, som Asplcnum vinde, A. Trichomanes, Aspidium

Braunii, Hypericum Jtirsulum og sammen med almetrær Asperula, Lathy-

rus venms og Moehringia trinervia.

Paa myrene i Dalabotnet fandtes Rhynchospora alba.

Fra Dalabotnet er der overgang over Sæterfjeldet til Velfjorden.

Om kalkfeltene øverst paa fjeldet er talt under Velfjorden (side 29

ovenfor).

Vegetationen indover Ursf^jorden fra Frilstad av, S3'd for Holandsvand,

syntes ganske at svare til de omtalte trakter i Vik. Paa stranden utover

til Hombornes saaes kun de almindelige strandplanter, og liene syntes kun

bevokset med birk og gran med sedvanlig vegetation. Længere indover

skal der fleresteds forekomme aim og da rimeligvis en større eller mindre

del , av dens følgeplanter. Dette er ogsaa tilfældet i den lille fjordarm

Gravfjorden, der fra Ursholmen gaar ind til Hongsetstøene i nordøstlig

retning. Her saaes fleresteds aim og hassel i urene og i en saadan paa

vestsiden nær fjordbunden bemerkedes: Aspidium Braunii, J'Voodsia il-

vcnsis, Epipactis atrorubens, Gcum urbajuim, Lathyrus vcrnus, Hypericum

quadrangulum, Asperula sammen med birk, aim og hassel samt sedvanlige

liplanter.

Indenfor Gravenf^jorden, omgit av Gravtinden (424m.), Sausfjel-

det og Kromfjeldet (398m.), ligger Hongsetb3'gden, der regnes til
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Vik, skjønt den naturligere hører til Velfjorden. Her er der endel fjeld-

gaarder, flere smaavand, gran- og birkeklædte lier, i det hele en natur

og vegetation ganske svarende til de tilstøtende trakter indenfor Sørfjorden

i Velfjorden. Underlaget er ogsaa her i de lavere strøk glimmerskifer og

marmor med en ganske dertil svarende vegetation, saaledes: Phcgoptcris

Robcrtiana, Woodsia ilveusis, Asplenum vinde, Aspidium Lonchitis, A.

Brmmii, Calamagrostis Epigeios, Carex digitata, Epipactis atrorubens, Allium

oleraccuiii, Couvallaria inajalis, Draba incana, Arabis hirsuta, Hypericum

quadrangulum, Getitiana campestris, Veronica fruticans, Erigeron acer.

Ved Krummen og Forbergskog forekommer der nogle almetrær og

mellem Hongset og Fuglvasli enkelte hasselbusker. Ogsaa her saaes paa

myrene (f. eks. ved Krummen) Rhynchospora alba.

Floraen oppe paa fjeldene var yterst triviel. Saaledes er Saus fjel-

det, hvorpaa jeg steg op fra Fuglvasli, oventil næsten flatt, med mindre

fordypninger, optat av smaavand (hvori saaes Sparganiuin affine (?) og

Isoetes) og moltemyrer med sedvanlig myrvegetation, samt med de alier

almindeligste lyng og fjeldgræs paa heien.

Brønnøy herred.

Herredet støter mot vest til havet, omgives mot øst av Velfjorden og

Viks herreder og mot syd av Vik. Dets utstrækning fra nord mot syd er

ca. 28.5 km. og fra øst til vest (ut til skjærene) 43.5 km. Av dets areal

104.3 k"^-" ^^ 4^-^ km.2 øer. Fastlandet bestaar av en halvø mellem Torg-

fjorden og Velfjorden, hvorav den første utsender nogle dyptgaaende armer,

Trælviken, Urstabviken og Skilbotn.

I geologisk henseende dannes herredet av glimmerskifer tildels med

marmor, av granit og gneis. Av glimmerskifer med spredte marmorlag

dannes halvøen fra Hornsnesset til eidet mellem bunden av Skilbotn og

gaarden Eidet. Syd herfor dannes det lavere forland av glimmerskifer, de

indre fjeldstrækninger for det meste av gneis. Paa øene dannes ogsaa i

regelen lavlandet av glimmerskifer med marmorfelter, de høiere partier av

gneis eller granit.

Jordsmonnet bestaar paa fastlandet og de større øer av sand, dækket

av et torv- eller muldlag. Iflg. Hellaxd utgjør aker og eng 8.4 km.'-,

skog 20 km.-, resten (122 km.-) bestaar av utmark og snaufjeld. Der dyr-

kes korn til omtrent én mil fra kysten og i regelen blir det modent. Det

bedst opdyrkede og bebyggede land er skiferfeltene i det lavere forland og

indover dalførene. Fleresteds paa fastlandet og de større øer er der til-

dels vidtstrakte myrpartier, der lot sig opdyrke. Disse og græsliene under
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fjeldsidene paa fastlandet er tilstrækkelige til behovet som slaatteland og

havnegang.

Sk o gen dannes paa fastlandet av birk og paa enkelte steder er der

litt furu og gran. Paa de større øer er der tildels frodig birkekrat.

I botanisk henseende er bedst undersøkt den nordlige del av fast-

landet indtil strøket Skilbotnet—Eidet samt de større øer Torgøen, Sauren

og den lille Kvaløen.

Torgøen er maaske at betragte som en samling av større og mindre

øer, der kun ved ijære er forbundet med hinanden, medens de ellers ad-

skilles ved valer og smaafjorder. Tilsammen utgjør de 16.8 km.-. I den

søndre del er der to Qeldpartier, skilt ved Vistvaagen, Vikerfjeldet 147 m.

vestligst og Torghatten (260 m.) med det bekjendte Torghathul østligst.

Høidepartiene dannes av granit, medens de lavere partier tilhorer glimmer-

skifer-marmorformationen. Det interessanteste terræn i botanisk henseende

synes at være partiene fra Skaret og Xordhus over mot Tofte i den nord-

lige del av øen. Under høidedraget er der her tildels frodig birkekrat og

op for Skaret nogle hasselbusker.

Av vegetationen i krattene og paa skifer-kalkbergene skal efter Nor-

mans undersøkeiser og mine optegnelser anføres: Polypodium vulgare^

Phegopteris poly'podioides, Phcgopteris Diyopteris, Athyrimn Filix fctnina,

Pterid'mm aquilimim, Eqidsetiim pratcnse, E. sUvaticuui, Jiinipenis, Antho-

xanthnm, Aira flcxiiosa, Avena pubcsceris, Agrostis vulgaris, DactyHs, Carex

digitata, C. glauca, C. capillaris, C. pallcscctis, Lnznla pilosa, L. caw.pcstris,

Convallaria majalis, Polygonatnm verticillatum, Paris quadrifolia, Listera

ovata, Platanthera bifolia, Orchis nmsculns, Salix caprca, S. pentandra, S.

hastata, S. phylicifolia, S. nigricans, Polygonum viviparum, Riimcx Aceto-

sclla, Plaiifago lanccolata, Hicracia, Ajiiga pyramidalis, Prunella, Stachys

silvaticus, Euphrasia o/ßcinalis {coW.), Bartschia, Melampymm silvaticum, M.

pratense, Veronica Chamaedrys, Gentia/ia campestns, Trientalis europaea, Pyrola

rotundifolia, P. minor, Arctostaphylos alpina, A. Lva ursi, Campanula rotundi-

folia, Saussuira alpina, Antenriaria dioica, Solidago Virga aurea, Erigeron

borealis, Hieracia, Knautia anrnsis, Galium boréale, Viburnum, Anthrisciis

sylvestris, Pimpinella Saxi/raga, Carwn, Saxifraga aizoides, S. oppositifolia,

Sedum annuum, Alchemilla vidgaris \*acutidens, *vestita, *alpesfris), Alche-

milla alpina, Rosa mollis, R. glaiica, Ulniaria pentapetala, Geuin rivale,

Rubus saxatilis, Prunus Padus, Vicia Cracca, V. sepium, V. silvatica. La-

thyrus pratensis, L. vermis, Lotus, Anthyllis Vubicraria, Geranium sil-

vaticum, Linum, Polygala vidgare, Hypericum quadrangulum. Arenaria ser-

pyllifolia, Sagina procumbens. Silène acaulis, Melandrium silvestre, Viola

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 4. 4
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tricolor, V. caiiiim, Empctrnni, Draba iiicana, Arabis hirsiita, Tlialictruin

alpinum.

Hertil kommer lyngvegetationen med Vacciniwn Myrtillus, V. uligino-

sum, V. Vitis idaea, Calluna, Empetruiu, Cornus succica, Festuca oviua.

Paa fugtige steder optrær planter, som: Equisctum palustre, E.

arvensc, Alopecurus gcniculalus, Calamagrostis negleda, Carcx Goodeuouglni,

C. capillaris, C. flava, C. Ocderi, C. Horiisclmchiaiia, C. diandra, Equise-

tum angustifolium, E. latifolium, E. vaginatum, E. alpinum, Scirpus ccspi-

tosus, S. pauciflorus, Juncus alpinus, J. lamprocarpus, J. triglumis, Toficldia,

Orchis maculatus, O. crurntus, Triglochin palustris, Salix aurita, Bettda

nana, Myrica Gale, Lychnis Flos cuculi, Montia fontana, Caltha, Thalictrum

alpinum, Rubus Chamaemorus, Coniaruiii, Parnassia, Droserae, Viola palu-

stris, Vaccinium uliginosum, V. Oxycoccus, Menyanthes, Pedicularis palustris,

Valeriana excelsa, Galium palustre, Cirsium palustre, C. hetcrophyllum, Crépis

paludosa.

Av engfloraen skal foruten flere av de nævnte anføres: Poa praten-

sis, Festuca rubra, Aira cespitosa, Runwx Acetosa, Rhinanthus minor, Po-

tentilla erecta, Trifolium repens, T. pratense, Ranunculus acer.

Ved beboede steder kan desuten anføres: Triticum repens, funcus

bufonius. Polygonum aviculare, Rumex domesticus, Chenopodium album, Stel-

laria media. Ranunculus repens, Galeopsis Trtrahit, Plantago major, Matri-

caria ijiodora og Cirsium lanceolatum.

Av strandkantenes flora skal specielt nævnes: Elynms, Triticum re-

pens, Festuca rubra, Atropis maritima. Agrostis stolonifera, Carex salina,

C. incui'va, Scirpus rufus, S. uniglumis, Juncus Gerardi, Triglochin mari-

tima. Orchis incamalus var., Atriplex hastatum, A. patulum, Spergularia

salina, Silène maritima, Cochlearia officinalis, Potentilla Anserina, Ligusti-

cum scoticum, Archangelica littoralis, Glaux maritima, Plantago maritima,

Gentiana aurea, Statice Armeria, Galium Aparine.

Naar hertil føies træene Sorbus Aucuparia og Alnus incana, der findes

spredt i birkekrattene, er paa det nærmeste nævnt plantene i øens midt-

parti.

Desuten skal fra Ytervandet og Storvandet specielt nævnes: Carex

paradoxa og Scirpus Tabernaemontani (nordgràense), fra kalklag mellem

Torget og Lavolden næsten i havets nivaa Carex rupestris og Erigeron

borealis i selskap med Epipactis atrorubens, Linum, Polygala vulgare og

flere av de for lignende lokaliteter anførte eiendommelige planter.

Under selve Torghat fjeldet er der birkekrat med temmelig frodig

vegetation av almindelige kratplanter, hvoriblandt ogsaa Lathyrus vernus.
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Fra selve Torghathullet (ca. 140111. o. h.) skal anføres: Aspidiuni spi-

iiulosuDi, A. Filix mas, Atliyriiaii Fili.x fc)in)ia, Poa nenioralis, Fcsluca

oviiia, Urtica dioica, Oxyria (Ugyiia, Runux Acetosa, Silenc uiaritùna, Me-

laii(irin)]i sih'estrr, Sfellaria iicmoruui, Rainimidus acrr. Rhodiola rosea,

Rubus idaeus, Alchcmilla alpiiia, Gcraniuiti silvaticnm, Oxalis, Epilobiuni

angustifoliuiii, Airliaiigelica liUoralis, Ligusticwii seotiewii, Aidhriscus sil-

ves/ris, Valeriana excelsa, Solidago Jirga aurea, Taraxacum sp. — samt

et par smaa skud av rogn og asp.

Floraen stemmer altsaa med den, der findes i krattene nedenfor, med

tillæg av et par strandplanter.

Oppe paa selve Torghatfjeldet er der en meget triviel flora, hvorav

skal nævnes: Aira flexuosa w moutana, Festuca oviua, Carex rigida, Juli-

ens tiijidits, Litzula spicata, Cornus snccica, Arctostaphylos alpina, A. Uva

ursi, Azalea procuinheus, l'aeciinuin nliginosnni. Rnbns Chaniaeinorns, Me-

lampyrum pratense, M. silvatienni, Trientalis europaea — samt et litet

rognetræ.

Vest for Torgøens nordparti ligger een Sauren (7.4 km.-). Her er

der flere paa langs gaaende aasrygger, hvorav den hoieste, Hollænderheia,

naar op til 72 m., med mellemliggende myrpartier. Under aasene, særlig

i sydpartiet henimot Aspoen, er der litt birkekrat. Heriblandt saaes:

Aspidium Braunii, Platantliera hifolia, Listera ovata, Epipaetis atrorubens,

Actaea, Hypericum hirsutuin. Geranium Robertianuin, Jlburmim. Største-

delen av øen tilhører marmor-glimmerskiferformationen. Nær Sauren gaard

saaes paa kalkgrund: Allium oleraceum, Draba venia og Stenopliragma

Thalianum sammen med Mola tricolor, Draba incana og Sedum annuum.

Paa kalkgrund vokser rimeligvis ogsaa Orclns masculus, Erigeron borealis

og Saussurca, der av Norman angives for øen. Fra myrsumpene skal an-

føres Carex paradoxa. Ellers saaes paa øen kun trivielle planter.

Øst for Nordhus paa Torgøen ligger den lille Kvaløen (0.4 km.-).

Ved vaager er denne næsten delt i to halvdeler, hvorav den vestre for

største delen er opdyrket. Ogsaa denne tilhorer glimmerskifer-marmor-

formationen og vegetationen stemmer ganske med den ret over paa Torg-

øen : endel sydlige planter med fieldplanter, hvorav her blot skal nævnes:

Orclns masculus, Arenaria serpyllifolia, Antbyllis, Rosa mollis, R. glauca,

Polygala vulgare. Viola canina, Linum, Hieracium Pilosella \ar. og flere

interessante arter av denne siegt og i selskap med den førstnævnte nær

nordøstspidsen Dryas og Erigeron borealis samt Salix reticulata sammen

med endel av de nævnte planter oppe paa høiden av den østre halvdel av

øen. Ogsaa paa denne findes der litt birkekrat.
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Øst for Kvaløen ligger den lille langstrakte ø Hestøen (0.5

km.-). Herfra skal efter Normans og egne undersøkeiser anføres: Aira

flexuosa, Poa alpina, P. trivialis, P. pratensis, Ffs.'uca oviiia, Carcx

panicea, C. paUesceiis, C. HornschucJiiaua, Scirpus ccspitcsus, Triglochin

palustris, Platanthera bifolia, Urtica dioica, Siloie acaulis, Arenaria ser-

pyllifolia, Draba incajia, Rhodiola rosea, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides,

Potentilla verna, P. crecta, Alcliemilla alpina. Lotus, Trifolium pratense, T.

^'/y/Av, Vicia sepiuni, Geranium silvaticum, Polygala vulgare, Empetrtmi

(dominerende), Viola canina, Pyrola rotundifolia, Primula scotica, Trientalis,

Prunella, Myosotis arvensis, Verojiica Chamaedrys, V. officinalis, V. ser-

pyllifolia, Plantago major, Galium palustre, G. boréale, Succisa, Erigeron

horealis, Antennaria dioica — samt av strandplanter: Atropis maritima,

Elynms arcnarius, Scirpus uniglumis, TriglocJiin maritima, Potentilla Anse-

rina, Angelica littoralis, Statice Armeria og Aster Tripolium.

Man har altsaa ogsaa her en lignende flora som paa Torgøen : sydlige

planter sammen med fjeldplanter paa bergknauser til havets nivaa og ellers

en temmelig triviel flora paa torvmyrlandet og paa strandkantene.

Fastlandet. Underlaget paa den småle odde ved Brønnøsundet,

hvor kirken ligger, mellem sundet og Trælviken og paa den dermed ved

et smalt eid forbundne halvø Hauøen er kalk og glimmerskifer. Vege-

tationen er derfor i det hele overensstemmende med den, der er omtalt

paa øene. Under haugene og bergknattene er der litt krat, særlig av birk.

Fra kirkestedets omgivelser og Hauøen skal efter Normans og mine

egne undersøkeiser anføres fra de tørre bakker og knauser: Polypodium

vulgare, Woodsia ilvensis, W. alpina, Cystopteris fragilis, Asplenum Tricho-

manes, A. viride, Botrychium Lunaria, Juniperus, Fcstuca ovina, F. rubra,

Poa alpina, P. pratensis, Avena pubescens, A. pratensis, Aira flexuosa, An-

thoxanthum, Carex glauca, C. ornithopus, C. digitata, Luzula campestris.

Allium oleraceum, Convallaria majalis, Orchis masculus, Platanthera bifolia,

Gymnadenia conopea, G. albida, Coeloglossum viride, Listera ovata, Epipactis

atrorubens, Salix reticulata, S. haslata, Rumex Acetosclla, Polygonum vivi-

parum. Silène äcäulis. Sagina procumbcns, S. nodosa, Arenaria serpyllifolia,

Cerastium glomeratum, C. vulgare, Arabis hirsuta, Draba iiwana, Rhodiola,

Sedum annuum, S. acre, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides, S. nivalis,

S. cespitosa, Dryas (Hauøen), Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Potentilla

verna, Sibbaldia, Alchemilla alpina, A. vulgaris ("pubescens, *acutidens, *al-

pcstris, *filicaulis, *vestita), Rosa glauca, R. mollis, Anthyllis Vulncraria,

Vicia Cracca, Geranium Robertianum, Linum, Polygala vulgare, Empetrum,

Viola tricolor, V. canina, Epilobium colliimm, Pimpinella Saxifraga, Yacci-

nium Vitis idaea, Arctostaphylos Uva ursi, Calluna vulgaris, Prinnda scotica.
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Gciitiana caiupcstris, Myosotis arvensis, Bartsciüa alpiua, Euphrasia offici-

nalis (coll.), Plantago lanceolata, Galium boréale, Knantia arcensis, Campa-

nula rotundifûlia, Antennaria dioica, Saussiirea, Erigeron borcalis, Leonto-

don autnmnalis, Crépis tcctonim, Hieracia saasom H. hypcrboreum og flere,

hvorom henvises til plantefortegnelsen.

Fra krattene kan desuten anføres: Phegopfcris polypodioides, Ph. Dry-

opteris, Afhyriiim Filix femiua, Aspidinm spiniilosuni, Eqnisetnm silvaticiim,

Agrostis vulgaris, Calamagrostis purpurea, Aira cespitosa, Melica nutans,

Pan nemoralis, Daciylis, Trificum caninum, Luzula pilosa, Polygonatum

verticillatum, Paris quadrifolia, Betula pubescens (lavt krat), Alnus incana,

Salix pentandra, S. caprca, S. nigricans, Populus tronida. Anemone nemo-

rosa, Hypericum perforatum, H. qxiadrangidum, Geranium silvaticum, Oxalis,

Prunus Padus, Ulmaria pentapetala, Geum rivale, Rubus idaeus, Sorbiis

fetmica, Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Vicia sepium, Y. silvatica,

Viola canina, Epilobium montanum, Anthriscus silvestris, Pyrola rotundifolia,

Trientalis, Polemonium coeruleum, Veronica Chamaedrys, F. officinalis. Me-

lampyrum silvaticum, M. pratense, Liimaea, Solidago Virga aurea, Hieracia.

Især paa fugtig grund (hækker, smaavand, myrer, torvbund) forekommer

særlig : Blechnum Spicant, Equisetum arvense, E. pratense, E. palustre,

Sclaginella selaginoides, Alopecurus geniculatus, Agrostis vulgaris, Calam-

agrostis neglecta, Carex dioica, C. pauciflora, C pulicaris, C. diandra. C.

paradoxa, C. canescens, C. stellulata, C. Goodenoughii, C. panicea, C. sparsi-

flora, C. capillaris, C. flava, C. Oederi, C. Hornschuchiana, Scirpus cespi-

tosus, Eriophorum latifolium, E. angustifolium, E. vaginatum, Juncus tri-

glufnis, J. filiformis, J. lamprocarpus, Triglochin palustris, Orchis niaculatus,

O. cruentus, Coralliorrhiza, Salix aurita. Lychnis flos cuculi, Stellaria crassi-

folia (ogsaa et stykke fra sjøen)^ Thalictrum alpinuni, Caltha, Comarum

palustre, Poteniilla erecta, Saxifraga aizoides. Viola palustris, Yaccinium

uliginosuni, Myosotis cespitosa. Prunella vulgaris, Ajuga pyranndalis, Pedi-

eu Iaris palustris, Pinguecula vulgaris, Galium palustre, G. uliginosuni, Cir-

sium heterophyllum, C. palustre. Crépis paludosa.

Fra engene skal foruten almindelige engplanter og endel av de fra tør

eller fugtig grund anførte kun særskilt nævnes Heracleum sibiricum.

Paa strandkanter findes især: Ruppia rostellata (i en vik paa østsiden

av halvøen, Norman), Agrostis stolonifera, Atropis maritima, Triticum re-

pens, Elymus arenarius, Carex Oederi, Scirpus rufus, S. uniglumis, Juncus

compressus *Gerardi, J. balticus, Triglochin maritima, Atriplex hastatum,

A. patulum, Spergularia canina, Stellaria media, S. crassifolia, Potentilla

Anserina, Ligusticum scoticum, Glaux, Myosotis cespitosa, Plantago maritima,

Aster Tripolium.
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Ved beboede steder: almindelige iikrudsplanter som Poa triviaHs, P.

annua, Urtica dioica, Polygonwn aviculare, ClienopodiMin album, StcUaria

media, Thlaspi arvense, Capsclla Bursa pastoris, Ranunculus repens, Plan-

tago major, Matricaria inodora, Carduus crispus, Cirsium lanccolatuiu (ved

veikanter).

Særskilt skal nævnes, at der paa stranden ved Tautra fandtes et par

eksemplarer av Veronica hedcrifolia sammen med Stellaria media og Thlaspi

arvense.

Den omtalte flora fortsætter mere eller mindre rikholdig paa skifer-

kalkgrand eller myrer nordover mot Salhus. Ved veien mellem Salhus og

Mossem fandtes blandt andre Salices (Salix lapponuni, S. aurita, S. nigri-

cans) ogsaa Salix myrsinites (eller .S. myrsinites X nigricans). Ved veien

mellem Mossem og Tilrem vokser der litt hassel blandt birk, vidje og or.

I det nærliggende Tilremsvand vokser Iris Pseudacorus (allerede

anført herfra av Heltzen, se s. 2 ovenf.) i mængde.

Fra strandklippene ved Tilrem markedsplads paa skifer eller kalk skal

anføres: Arenaria serpyllifolia. Arabis Inrsuta, Anthyllis, Linum, J^eronica

fruticans og Erigeron borealis samt henimot Tilremsvandet sammen med

den førstnævnte Stenophragma Thaliajmm og Draba verna.

Fra flåten ved Tilrem skal kun anføres : Erysimum cheiranthoidcs

(i en ak er), Hieracium Pilosella var., H. cochleatuni, Cirsium palustre og

C. lanceolatum foruten almindelige eng-, myr- og ugræsplanter.

Av særlig interesse er vegetationen under Tilremshatten og Mos-

aksla. Den første av disse er en forholdsvis lav og jevnt skraanende

aasryg (325 m.), skog- og kratbevokset til toppen, Mosaksla derimot er et

helt fjeldparti, der har steile skrenter særlig mot vest og syd, naar med

sin højeste top op til 522 m., er oventil træløs og der væsentlig torv-

dækket. Det geologiske underlag er glimmerskifer med kalkstrøk i skren-

tene. Imellem de nævnte fjeld ligger Tilremsdalen. Tilremshatten er alle-

rede fra gammel tid kjendt for sin planterikdom (se s. 2 ovfr.).

Fra urene og liene under begge fjeld skal av trær og busker nævnes:

birk, der i liene til ca. 100 m. o. h. danner tildels vakker skog, older, vidje-

arter {S. pentandra, S. caprea, S. nigricans, S. glauca i lavlandet), asp, heg,

rogn, aim og hassel, begge disse i mængde, især i sydliene, under begge

fjeld (130— 170 m. o. h.) samt korsved og ribs. Sammen med rogn og has-

sel fandtes høit oppe under Mosaksla i en ur, hvorover der oftere gaar

skred, et over uren utbredt lavt kraf av lind, der ei er fundet sikkert vildt-

voksende længer nord end Søndmøre.

Fra urene og liene i selskap med de nævnte trær og busker skal

nævnes : Polypodium vulgare, Phegopteris polypodioides, Ph. Dryopteris,
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Athyriuni Filix fcniiiia, Aspidium Lonchitis, A. Brannii, A. Filix mas,

A. spinulosuvi, A. (lilatatum, Asplemmi Trichomanes, A. viride, A. Ruta

)]iitrana (under Mosaksla), ÏVoodsia ilvcnsis, JJ^. alpiiia, Cystopteris fragilis,

Blechnwn, Strutliopteris, Ptcridium aquilimon, Equisetum silvaticum, Jiini-

periis, Phalaris arnndinacca, Anthoxanthum, Agrostis, Calamagrostis purpu-

rea, C. Epigcios, Milium, Aira cespitosa, A. ßexuosa, Avcna pnbcsceus,

Melica nutans, Poa pratensis, P. nemoralis, P. glaiica, Dactylis, Festiica

rubra, Carex digitata, C. pilidi/era, C. sparsiflora, C. glaiica, Luzida pilosa,

L. silvatica (især Tilremshattens østside mot Mossem), L. campestris, Con-

vallaria majalis, Polygonaiiim verticillatiim, Paris, Allium oleracenm, (Xar-

theciiim), Orchis maciilatns, Piatanthera bifolia, Listera ovata, L. cordala, Epi-

pactis atrombens, Urtica dioica ya.r., Melandriumsilvestre, Arenaria serpyllifolia,

Moehringia trinercia, Cerastium alpiniim, Thalictrnm flavuin, Anemone ncmo-

rosa, Aconitum, Actaea, Ranunculus acer, R. auricomus, Turritis, Arabis hirsuta,

Draba incana. Erysimum hieraciifolium, Rhodiola rosea, Sedum annuuni,

Saxifragum Cotyledon, S. oppositifolia, S. aizoides, Ulmaria petitapetala,

Geuin rivale, G. urbanum, G. intermedium, Rubus idaeus, Fragaria vesca,

Potentilla erecta, P. venia, Alchemilla alpina, A. vulgaris (*vestita, *acuti-

dens,
*glomerulans) , Rosa glaiica, R. mollis, Anthyllis, Lotus cornicu!atus,

Ficia Cracca, V. sepium, V. silvatica. Lathyrus vernus, L. pratensis. Gera-

nium silvaticwn, G. Robertianum, Oxalis, Linum, Polygala vulgare, Empe-

triini, Hypericum hirsutum, H. qiiadrangulum, H. perforatum^ Viola Rivi-

iiiana, J\ cani/ia, Daphne Mezereitm, Epilobium angusfifolium, E. montanum,

E. collinum, Circaea alpina, Caruin Carvi, Conopodium denudatum (under

Tilremshattens østside), Angelica silvestris, Anthriscus silvesfris, Pimpinella

Sax'fraga, Cornus suecica, Pyrola rotundifolia, P. minor, P. secunda, Vac-

ciiiium Ulis idaea, J'. Myrtillus, V. uliginosiim, Arctostaphylos Uva ursi,

Calluna vulgaris, Trientalis, Gentiana campestris. Origanum (tildels i mængde),

Stachys silvaticus, Scrophularia nodosa, Linaria vulgaris, Veronica Chamae-

drys, V. officinalis, Melampyrum pratense, M. silvaticum, Galium boréale,

Asperula, Linuaea borealis, J^aleriana excelsa, Succisa pratensis, Campanula

rotundifolia, C. latifolia, Erigeron acer, E. borealis, Solidago, Achillea Mille-

folium, Tanacetum vulgare, Crépis paludosa. Taraxacum officinale, Leontodon

autumnalis, Hieracia.

Man ser av denne fortegnelse, at her optrær en blanding av li- og ur-

planter. De sidste findes tildels ublandet i sydlienes urer og i krat av

hassel og aim, hvorimot i fugtige lier blandt birk og mos liplantene og paa

enkelte steder lyngvegetationen blir mest fremtrædende. Paa østskraaningen

mot Mossem trænger en hel del myrplanter (med Narthecium og Blechnum)

høit op i liene. Her er det ogsaa, at især vestlige planter som Luzula
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silvatica, Conopodium denudatiiui og Aspidium Braunii optrær, likesom der

ogsaa her findes nogle furutrær.

Et og andet grantræ findes ogsaa under Tilremshatten og Mosaksla.

Overst paa fjeldene er der kun en triviel vegetation. Tilremshatten

er skogklædt tiltops med ahBindelig lyng- og skogbundsvegetation øverst

oppe, og oppe paa Mosaksla er der torvmyr og lyngmark.

Øverst paa skrenten mot Tilremsdalen saaes paa Mosaskla Veronica

j'ruticans, fi-a høiden ovenfor Lund kan av almindelige fjeldplanter nævnes :

Carcx lagopina, C. rigida, C. bntnnescens, C. Buxbaumii, Aira alpiiia, Lu-

zula spicata, Saxifraga stellaris, Sibbaldia, Gnaphalium supinum foruten

lyngartede vekster (som Diapensia, Azalea, Arctostaphylos alpina).

Mosaksla fortsætter mot syd som en smal ryg, der ender i Ram tin-

ri en (321m.) op for gaarden Skille. Vegetationen taper paa denne stræk-

ning efterhaanden i interesse, idet der under aasene optrær litt birkeskog

med indblandet hassel paa fugtig undergrund, hvori myrvegetationen fra

de underliggende vidtstrakte Skaaremyrer trænger op.

Paa kalkterræn ved Skilbotnet saaes endel av de for dette underlag

karakteristiske planter, som: Arabis hirsuta, Draba incana, D. hirta, Poly-

gala vulgare, Hypericum quadrangidum, Liuuni, Gcntiana campestris, Eri-

geron acer.

Nord for Tilrem er der paa vestsiden av Mosaksla et flatt myrlændt

forland indtil det i km.- store Movatn. Nord for dette er landet frem-

deles myrlændt, men har et par mindre fjeld: Hornsveddin (163m.) og

nordligst ved odden Skotfjeld (92 m.).

Paa strækningen mellem Lund og Horn er der dog her flere kalkpartier

med endel hasselkrat og tildels frodig og eiendommelig vegetation. Av

denne skal nævnes : Asplenum viridc, Carex digitata, Epipactis, Arenaria

serpyllifolia, Arabis hirsuta, Rosa mollis, R. glauca, R. cinuamomea, An-

thyllis, Lathyrus vermis, Linum, Polygala vulgare, Hypericum hirsutum,

H. quadrangulum, Mercurialis perennis, Erigeron acer, E. borcalis.

Syd for Skilbotnet er der vestligst et omtrent i km. bredt forland,

der væsentlig bestaar av myrstrækninger og sandmoer, medens der bak

disse er en i .sydvestlig retning gaaende fjeldryg paa grænsen mot Vel-

fjorden og Vik herreder, hvis høieste top er Hestfeldet (nordtoppen

583m.) og S3^dligste er Trælneshatten (565m.).

Mot vest er disse fjeld meget ^steile med flaug optil og svære urer

nedtil. Underlaget er gneis eller skifer. Oppe paa Trælneshatten,

der besteges fra østsiden ad en jevn helding ovenfor lille Reinfjord, var der

kun en triviel vegetation med mestendels lyngplanter og almindelige græsarter.

I birkekrattet under fjeldet fandtes paa fugtig mosebund Luzula silvatica og
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ellers en vegetation, der ganske stemmer med lignende lokaliteter under

det ret over liggende Somnesfjeld i \'ik (BlccJumm, Narthcciiim, Cariccs),

dog Uten omtrent alle der forekommende boréale planter (se s. 43 flg. ovfr.).

Floraen paa de lerede strandbredder ved Trælnes og Nordstrømmen

stemmer ogsaa ganske med den fra Sømnes og Sørstremmen anførte

(Atropis niaritijiia, Agrostis stolotrifera, Carex niafttiina, C. salina, Scirpus

HiiigJiimis, Triglochin iiiaritiina, Saliconiia, Spergularia salina, Gentiana

aiirca, G. Aniarclla, Plaiitago maritima, Glaiix, Aster Tripolaim, smlgn.

s. 46 ovfr.).

Vega herred.

Herredet bestaar kun av øer. Den største av disse, selve øen Vega,

er 1 16.4 km.-, fra nord mot S3'd 13.5 km. lang og fra øst mot vest 11 km.

paa det bredeste. Paa nord- og sydsiden er der endel mindre bugter. I

den sydvestlige del av øen er der en temmelig høi fjeldstrækning, der er

skarpt avgrænsetmot fladandet. Høiest er fjeldrækken mellem gaardene Floa

og Næpsundet. Her har man fra øst av Floakslen 257 m., \'ikatinden

(658 m ) og forbundet med disse ved en skarp av kløfter avbrutt ryg

Trold tin den (797 m., øens høieste punkt). Skrentene av disse er

meget steile, tildels lodrette klippevægger, eller dækket av ur. Nord for

dette fjeldparti gaar der ind en botndal forbi gaarden Moen ind til Ok-

vandet, der ved et høidedrag skilles fra gaarden Vegdalen paa vestsiden.

Nord for botndalen ligger fjeldpartiet Gulsvaagfj eldet, hvis høieste top

er 732 m. Dettes vestside fra Vegdalen til Sundsvoll er en steil fjeldvæg

med ur, medens de øvrige sider er forholdsvis jevne og klædt med mos

og lyng.

I den s3'døstlige del av øen er der en forholdsvis lav fjeldstrækning

mellem gaardene Kjul og Hestviken (høidepunktet Kjulsveten 274 m.).

Ellers findes der omkring i det nogenlunde jevne lavland endel lavere

aaser.

Det vestlige høiland dannes av granit, medens det øvrige tilhorer glim-

merskifer-marmorformationen.

Jordsmonnet er dels myr, dels sand. Myrstrækninger optar største-

delen av flatlandet. Saaledes er der et omtrent sammenhængende m3'rland

fra den omtalte botndal ved Moen over mot Rørøen og Gladstad preste-

gaard og ellers spredt mellem knausene smalere myrstrækninger. Sand-

moer findes navnlig paa øens sydparti ved Eidem, Vika og Floa, især ved

de sidstnævnte gaarder, hvor der har dannet sig flyvesandspartier.

Spredt findes der endel smaavand (størst Floavand 0.8 km.-).
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Av skog er der næsten ingen i Vega herred. Nævnes bør der først

og fremst en liten frodig furuskog ved pladsen Moen under Eidem paa

øens sydside. I den dype botndal indenfor gaarden Moen nord for Trold-

tinden findes ogsaa spredt nogle faa furutrær, likesom der ogsaa paa vest-

siden av øen under fjeldet findes et og andet forkrøblet furutræ og endel

stubber. Nogle faa smaa grantrær findes der nær Gladstad i øens midt-

parti. Ellers er der fleresteds krat, særlig av birk. Næsten skogdannende

er dette ved Eidem og Gladstad, sidstesteds ogsaa litt olderkrat. Litt smaa-

krat av birk er der ogsaa fleresteds paa knausene og smaa-aasene rundt

om i myrlandet. Det samme er ogsaa tilfældet paa de andre større øer,

Igerøen, Grimsøen og Ulvingen, hvorom nedenfor.

Ifølge Hellan'd utgjør i herredet skøgen 5.0 km.-, aker og eng 6.9 km.-

og utmarken 135.4 km.-. Fleresteds, særlig i det indre av hovedøen, er der for-

holdsvis godt m3'rjordlag over sandbunden, saa der kan dyrkes saavel havre

som byg, medens der paa de fleste mindre øer kun ligger et tyndt torvjordlag

over stenene. Store deler av det uopdyrkede land benyttes dog som slaatte-

land og havnegang.

Floraen paa selve øen Vega er forholdsvis godt undersøkt saavel

av Norman som mig selv.

Myrene. Av vegetationen paa disse skal anføres: Blechnmn, Eqni-

sctum palustre, Alopcairns gciiiculatus, Agrostis vulgaris, A. canina, Calain-

agrostis neglecta, Poa trivialis, P. annua, Molinia coerulea, Carex dioica,

C. pauciflora, C. chordorrhiza, C. cauescens, C. stellulata, C. Goodenoughii,

C. irrigua, C. liiiiosa, C. panicea, C. sparsiflora, C. capillaris, C. flava, C.

Oederi, C Hornscliucliiajia, C- rostrata, C. lasiocarpa, Scirpus pauciflorus,

S. cespitosus, Eriophorum alpinum, E. vaginatum, E. angustifolium, E. lati-

foliuin, Trigloclnu palustris, Juucus filiformis, J. trigluuiis, J. supinus, J.

lamprocarpus, J. bufonius, Luzula uudtiflora, Tofieldia palustris, Nartheciwn

ossifragum, Orchis maculalus, O. cruentus [angusti/olius, Norman), Myrica

Gale, Salix aurita, S. lapponum, S. glauca, Betula nana, Montia, Lychnis

Flos cucidi, Sagina procmnhcns, Stellaria crassifolia (mellem Eidem og \"ika

1.4 km. fra sjøen, Norman), Ranuncidus Flauunula (mellem Vika og Eidem,

mellem Gulsvaag og Sundsvoll), R. rcptans, R. auriconius, /v. Ficaria (mel-

lem Holand og Næs, under en hammer i randen av en myr, Norman), R.

aquatilis (coll.), Caltha palustris, Thalictrum alpinum, Cardamine pratensis,

Drosera longifolia, D. rotundifolia, Saxifraga aizoides, Parnassia, Comarum

palustre, Potentilla erccta, Rubus Chaniaenwrus, Callitriche vcrnalis, Viola

palusti'is, Epilobium palustre, Cornus suecica, Vacciniuni Myrtillus, V. uligi-

nosum, V. *microcarpum, Andromeda polifolia, Callnna vulgaris, Erica Te-

tralix (mellem Vika og Eidem), Trientalis, Menyanthes, Myosotis cespitosa,
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Veronica scittcllata, V. scrpyllifolia, Pedicidaris palustris, JSJchimpyrum sil-

vaticuru, M. pratensc, Euphrasia officinalis (coll.), Pingnicula vulgaris,

Galium uliginosuni, G. palustre, Succisa pratensis, Cirsiuni palustre, C.

heterophylluni, Saussurea, Crépis paludosa.

Fra smaavandene kan desuten av vandplanter nævnes: Equisetuni jlu-

viatile, Phragmitis communis, Sparganium affine, S. minimum, S. hyper-

boreum (?), Polamogeton natans, P. grann'neus, P. alpinus, P. perfoliatus,

P. filiformis, Ranunculus aquatilis (coll.), Nymphaea alba, Myriophyllum al-

terniflorum, Hippuris vulgaris, Lobelia Dortmanna.

Ellers i utmarken paa tørrere lokaliteter (sandmoer, krat) forekommer:

Phegopteris Dtyopteris, Ph. polypodioides, Athyrium Filix femina, Aspidium

Filix mas, A. spinulosum, Botrychium Lunaria, Equisetum arvense, E. pra-

tensc, E. silvaticum, E. scirpoidcs (sandmoer mellem Risbakken og Valla med

Dryas), Lycopodium Selago, L. clavatum, L. annotinun, Abies, Pinus, Nar-

dus, Aira ccspitosa, A. flexuosa, Mclica nutans, Poa annua (med P. trivialis

i utmarken opvokset av komøk, Norman), Festuca ovina, F. rubra. Triodia

decmnbois, Juncus balticus (tildels temmelig langt fra stranden), /. alpinus,

Luzula pilosa, L. multiflora, Convallaria majalis, Polygonatum verticillatum,

Paris quadrifolia, Platanthera bifolia, Coeloglossum viride, Gymnadenia al-

bida (nær Moen paa sandmælen), Salix pcntandra, S. caprea, S. aurita, S.

hastata, (S. lapponum, S. glaucaj, S. herbacea, Populus tremula, Betula

pubescens, Almis incana, Corylus, Rumex Acetosella, Polygonum viviparum.

Silène acaulis, Mclandrium silvestre, Stellaria graminea, S. longifolia, S.

nemorum, Cerastiunt vulgare, Thalictrnm alpinum, Anemone jwmorosa, Ra-

nuncnlus acer, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides, Sorbus Aucuparia, Al-

chemilla alpina, A. vulgaris (*acutidens, *vestita), Potentilla venia, P. erecta,

Fragaria vesca, Geum rivale, Dryas octopetala (mellem Gulsvaag og Glad-

stad, mellem Risbakken og Valla i mængde paa sandmoer), Rubus idaeus,

R. saxatilis. Rosa mollis, R. glauca, Primus Padus, Trifolium repens, T.

pratense, Vicia Cracca, V. sepium, Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis,

Geranium silvaticum, Oxalis, Linum, Polygala vulgare, Empetrum, T iola

canina, V. tricolor, Epilobium angustifolium, Carum Carvi, Anthriscus sil-

vestris, Pimpinella Saxifraga, Conopodium denudatum (Gladstad, Eidem),

Cornus suecica, Pyrola rotundifolia, P. secunda. Azalea, Calluna, Arctosta-

phylos alpina, Vaccinium Vitis idaca, V. Myrtillus, Trientalis, Gentiana cam-

pestris. Prunella, Ajuga pyramidalis, Euphrasia officinalis (coll.), Bart-

schia, Rhinanthus minor, Melampyruni silvaticum, M. pratense, Veronica

Chamaedrys, V. officinalis, Galium boréale, G. silvestre var. chloranthum

(nordvestpartiet fleresteds i mængde), Linnaea borealis, Valeriana excelsa,

Succisa pratensis, Knautia arvensis. Campanula rotundifolia, Erigeron acer,
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E. borealis (tuer i myrene, engflater like ned til fjæren, Norman), Solidago

Virga aiirca, Tiissilago, Antennaria dioica, Achillea Millefolium, Taraxacum

officinale (coll.), Leontodon autunuialis, Crépis pahidosa, Hieracia.

Særskilt skal nævnes vegetationen i blandskogen av birk og graa-or

ved Gladstad. Skogbunden er her fugtig og floraen er derfor temme-

lig blandet. Efter Normans og mine egne optegnelser skal anføres:

Aspidium spiuulosum, Pliegoptcris Dryoptcris, Ph. polypodioides, Athyrium

Filix femiiia, Junipenis, Arabis excelsa (1.3— 1.6 høie busker, Norman),

Salix peritandra, S. caprea, S. aurita, S. lapponuni, S. glauca, Populus tre-

inula, Myrica Gale, Poa pratensis, Festuca rubra, F. ovina, Melica nutans,

Molinia caerulea, Carices (C. Goodenoughii, C. canescens, C. flava, C. Horn-

schuchiana, C pallescens, C. pilulifera), Convallaria niajalis, Polygonatum

verticillatum, Paris quadrifolia, Orchis maculatus, Lychnis Flos cuculi.

Rosa mollis, Rubus idaeus, Viola canina, V. Riviniana, Polygala vulgare,

Conopodium denudatum, Pyrola rotundifolia, P. secunda, Vaccinium Myr-

tillus, Trientalis, Veronica Chamaedrys, Melampyrmn silvaticum, Galium bo-

réale, G. palustre. Crépis paludosa.

Tildels blander sig heriblandt ogsaa flere myr- og likefrem sumpplanter

(som Carex limosa, C. irrigua, Caltha o. fl.).

Som nævnt findes der spredt inde mellem myrene i lavlandet smaa

hauger eller aaser. I regelen er de græs- eller mosdækt og oftere findes

der litt birkekrat. Underlaget er her glimmerskifer eller kalk, og vege-

tationen svarer hertil. Fra saadanne lokaliteter (ved Rero, Gladstad — Guls-

vaag, Risbakken—Næs—Holand, Valla—Sundsvoll, Floa—Eidem) skal sær-

skilt nævnes: Polypodium vulgare, Cysfopteris fragilis, Botrychium Luna-

ria, Eqiiisetum scirpoides (Valla, smlgn. ovenfor), Avena pubescens, Poa al-

pina, Carex glauca, Arenaria scrpyllifolia. Silene acaidis. Arabis hirsuta,

Stenophragma Thalianum, Draba incana, Scdum acre, S. annuum, Saxi-

fraga oppositifolia, S. cespitosa (mellem Holand og Næs), Potentilla vcrna,

Dryas (smlgn. ovenfor), Alchemilla alpina, Rosa mollis, R. glauca, An-

thyllis Vulneraria, Vicia Cracca, V. sepium, Polygala vidgare, Linum,

Viola cam)ia, V. tricolor, Epilohinm collinum, Pimpiuella Saxifraga, Pri-

mula scotica, Gentiana campestris, Bartschia alpina, Veronica fruticans,

Plantago lanceolata, Erigeron acer, E. borealis, Hieracium Pilosella var. og

andre Hieracier samt desuten flere av de fra tørre lokaliteter i utmarken

nævnte (somi Antevmaria dioica, Festuca ovina etc.).

De interessanteste lokaliteter paa Vega er paa sydsiden ved Eidem.

Her har man som ovenfor nævnt baade litt birk- og furuskog. Birketrærne

er 2.5—3 m. høie og forekommer i temmelig tætte bestande saavel paa

flåten som opad liene. Av særlig interesse er de mot syd vendende urer
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Og lier i vest for Eidem, den saakaldte Laupli. Her forekommer der

ogsaa flere busker av hassel, henved 1.5 m. høie, saavel paa flåten som

opad lien til ca. 160 m. o. h. Oppe i denne 120— 160 m. o. h. findes ogsaa

endel 8— gm. høie almetrær. Saavel hassel som aim har maaske her som

træ sin yterste kyststation nord for Trondhjemsfjorden. Sammen med disse

træsorter eller i den lose, nøkne ur forekommer en ret interessant flora,

hvorav først av mere sydlige planter skal nævnes: Avcna pubescens, Trio-

dia dixiimbcns , Carex glauca, Alliion oleraceum, Orchis mascidus (til 320 m.

o. h., Norman), Arabis liirsuta, Erysimum hieraciifolinm, Rosa glauca, R.

viollis, Alclie))iilla *vest:ta, Antliyllis Viilncraria, Lathyrus pratensis, Vicia

silvatica, V. scpiuni, Hypericutii hirsufuiii, H. perforatum. Geranium Rober-

tianum, Liiiuin catharticum, Polygala vulgare. Viola Riviuiaiia, Epilobium

montaiiuDi, E. collimim, Conopoditim demidatum (saavel paa flåten som opad

lien til 214 m. o. h.), Geutiana campcstris, Linaria vulgaris, Veronica Cha-

maedrys, Asperula odorata samt flere interessante Hieracier, hvortil kan

føies av planter, der særlig foretrækker tør grund, Polypodium vulgare, Cy-

stopteris fragil's, Poa glauca, Potentilla verna, Fragaria vcsca, Rubus idaeus,

Viola tricolor.

Av fjeldplanter, der forekommer i uren sammen med disse, skal nævnes:

Athyrium alpestre, Carex rupestris, C. atrata, Luzula spicata, Salix hastata,

S. hcrbacca, Oxyria digyna, Silcne acaulis, Ccrastiuni alpituon, Saxifraga

Cotyledon, S. oppositifolia, S. aizoidcs, S. stcllaris., S. nivalis, Draba incana,

D. hirta, Alchemilla alpina, Dryas octopetala (184— 320 m. o. h., Norman),

Azalea procumbens, Veronica fruficans, V. alpina.

Av trær forekommer her i liene foruten birk, hassel og aim ogsaa

Alnus incana, Populus trcmula, Salix caprca, S. aurita, S. pentandra, Sorbus

Aucuparia, Prunus Padus og deriblandt almindelige skog- og liplanter, som :

AspidiumFilix mas, A. spinulosum, Lycopodium Selago, L. annotinum, Melica

tmtans, Carex pallescens, Luzula pilosa, Polygonatum verticillatum, Paris

quadrifolia, Melandrium silvcstre, Geum rivale. Lotus corniculatus, Oxalis,

Epilobium angustifolium, Anthriscus silvestris, Angelica silvestris, Pyrola

secunda, Polemonium cocruleum, Linnaea, Tricntalis, Veronica ofßcinalis,

Gnaphalium norvegicutn, Mulgedium alpinum. Hertil kan føies forskjellige

fugtig terræn elskende planter som Orchis maculatus og forskjellige Carices,

Molinia, Ajuga, Prunella, Succisa o. fl. Endelig kan nævnes strandplanten

Plantago nuiritima, der ifølge Norman gaar op til 380 m. o. h.

Av særlig interesse er et frodig, rikelig fruktifiserende buskformig træ

av Sorbus Aria '"'salicifolia under en klippevæg op for Eidem samt et par

busker av Viburnum Opulus blandt birk og hassel nede paa flåten i det

saakaldte Kalvehul.
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Den ovenfor nævnte furuskog ved Moen vest for Eidem trives bedst

i en liten forsænkning ca. 70 m. o. h. Træene blir her indtil 5 m. høie og

utvikler spiredygtig frø. De yterst stillede mere ubeskyttede trær er meget

utsat for havvinden, hvorfor den yterste række tildels utviste tørre grener

paa den mot havet vendende side eller var ganske uttørret.

Vegtinde ne—Trold tinden. Naar man kommer ovenfor de sidst

nævnte urer og bratte skrenter op paa selve fjeldene ovenfor Vika og

Eidem, møter man derimot en yterst triviel flora. Fra den saakaldte Vi ka-

tind med omgivelser skal saaledes anføres: Lycopodiian Selago, Aira

flexuosa, Nardus, Anthoxatitlmm, Festuca ovina, Carex rigida, Juucus tri-

fidns, Lnzula spicata, Salix herbacea, Oxyria, Cerastium trigynuni, Silène

acaiiUs, Sagiua Liwiaci, Saxifraga Stella ris, Alchemilla alpiiia (tildels i

mængde), Sibbaldia, Empelrnui, Azalea, Vacciniiiui uligiiiosimi, Giiaplialiiiin

supimun.

Dette fjeldparti er som nævnt skilt fra det vestligere høiere, Trold-

tinden, ved en række indbyrdes ved kløfter adskilte kammer. Op paa

Troldtinden tok jeg derfor ad den letteste adkomst opad den saakaldte

Troldvasli paa nordsiden vest for Okvandet. Opad den nævnte li var der

paa fugtig grund litt mere avvekslende vegetation, hvoriblandt kan nævnes

Salix lapponiim X -S. herbacea, Saxifraga nivalis, S. stellaris, S. rivularis,

S. cespitosa, Epilobiiim alsinifoliiim (ved foten), men øverst oppe paa fjeldet

var der ogsaa her den samme trivielle flora som anført fra X'ikatinden.

Strandkantene. Utmarken — med lyngmark eller myr — gaar

ofte umiddelbart ned til stranden, hvorfor en flerhet av de i lavlandet fore-

kommende fjeldplanter gaar like ned til fjærekanten, saaledes: Junciis tri-

glumis, Lnzula spicata, Tofieldia, Coeloglossum viride, Salix hastata, S. her-

bacea, Oxyria, Silène acanlis, Thalictrwn alpiinun, Draba incana, Saxifraga

oppositifolia, S. aizoides, S. cespitosa, Alchemilla alpina, Epilobium alsini-

folium, Azalea procumbens, Gentiana nivalis (ved Sundsvoll, Norman), Bart-

schia, Saussurea, Erigeron borealis.

Næsten til havets nivaa gaar mellem Risbakken —Valla og Sundsvoll:

Equisetum scirpoides, Cerastium alpijutni, Dryas, Veronica fruticans, Arcto-

staphylos alpina.

Av egentlige strandplanter optrær ved stranden følgende: Agrostis

stolonifera, Avena elatior, Atropis maritima, Elymus arenarius, Carex in-

curva, C. glareosa, C. salina, Scirpus rufus, S. uniglumis, Triglochin

maritima, Juncus Gerardi, J. balticus (ogsaa fjernet fra sjøen), Atriplex

hastatum, Salicornia, Rumex crispus, Spergitlaria salina, Ammodenia peplo-

ides, Stellaria crassifoUa (undertiden fjernet fra sjøen), Silène maritima,
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Arcliaiigclica littoralis, Gciitiaaa aiirea, G. dctoiisa, Glaiix, Alertensia, Sta-

ticc Anncria, Plantago mantima, Aster Tripolium.

Desuten forefindes ved stranden som ofte ellers: Potaniogeton pecti-

natiis, Carcx Ocderi, Scirpus paiiciflonis, Atriplex patuluiii, I otentU'.a An-

serina, Linaria vulgaris, Gentiana Amarella, Myosotis cespitosa, Galium

Aparinc, Valeriana excelsa, Soncluts an'ensis, samt ellers ugræsplanter som

Triticum repens, Rttmex domesticus. Polygonum aviculare, Stellaria media,

Plantago major, Capsella Bursa pastoris, Ranunculus repens, Matricaria

inodora.

Som eksempel paa vegetationen paa forholdsvis ter strandflate med

sandig underlag skal fra Sundsvoll anføres: Botrycliium Lunaria, Equise-

tum aroetise, Agrostis stolonifera, Aira flexuosa, Anthoxantlmm odoratum,

Poa alpina, P. pratensis, Festuca rubra, F. ovina, Atropis maritima, Triti-

cum repens, Elymus arenarius, Carex dioica, C. incini'a, C. canescens, C.

stellulata, C. Goodenoughii, C. panicea, C. Oederi, C. capillaris, Scirpus

cespitosus, S. uniglumis, Triglocliin maritima, Luzula midtiflora, L. spicata,

/uncus fdiformis, J. balticus, J. Gerardi, Tofieldia palustris, Orchis macu-

latus, Platant/iera bifolia, Salix herbacea, Urtica dioica. Polygonum vivi-

parum, P. aviculare, Runiex Acetosella, R. domesticus, Oxyria digyna,

Atriplex /lastatum, Silène acaulis, Ammodenia peploides, Stellaria media,

S. crassifolia, Cerastium alpimon, C. vulgare. Ranunculus acer, R. auri-

comus, R. repens, Caltlia palustris, Thalictrum alpinum, Cardamine pra-

tensis, Draba incana, Capsella Bursa pastoris, Sedum acre, S. annuum,

Saxifraga aizoides, S. oppositifolia, Parnassia palustris, Potentilla Anse-

rina, P. venia, P. erecta, Alchemilla alpina, A. *acutidens, Rubus Cliamae-

morus, Antliyllis J^ulneraria, Trifolium repens, T. pratense, Lotus cortncu-

latus, Lathyrus maritimus, Vicia Cracca, Linum catharticum, Viola canina,

V. tricolor, Empetrum nigrum, Carnm Caroi, Pimpinella Saxifraga, Arch-

angelica littoralis. Cornus suecica. Azalea procumbens, Vaccinium uliginosum,

V. Myrtillus, V. Vilis idaea, \4rctostaphylos alpina, Gentiana nivalis, G. cam-

pestris, G. Amarella, G. aurea, Glaux maritima, Trientalis europaea, Ar-

nwria maritima, Linaria vulgaris, Bartschia alpina, Alectorolophiis minor,

Euphrasia officinalis, Mertensia maritima. Myosotis cespitosa, Linnaea bo realis
^

Galiuni Aparine, G. silvestre *chlora}ithum, Valeriana excelsa, Knautia ar-

vensis, Succisa pratensis. Campanula rotiindifolia, Erigeron borealis, Matricaria

inodora, Antennaria dioica, Sonchus arvensis, Leontodon autumnalis, Hie-

racia.

Eng floraen sammensættes kun av sedvanlige enggræs blandet med

utmarkens planter.
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Fra beboede steder kan kun anføres almindelige planter, som : Eqiti-

setujn arvense, Poa annua, Triticum repens, Jiincns bitfonius, Rumex dorne-

stiens, Po'ygonnm aviculare, Urtica dioica, Silène venosa, Spergnla arvensis,

Stellaria media, Ranunculus repens, Sinapis arvensis, Brassica campestris,

Capsella Bursa pastoris, Trifolium pratense, Galeopsis Tetrahit, G. speciosa.

Myosotis arvensis, Plantago major, Artemisia vulgaris, Senccio vulgaris,

Carduus crispus.

Av de øvrige større øer i herredet besøktes kun Søla, Grimsø, Igerø

og Ulvingen.

Søl a ligger 1.8 km. vest for Sundsvoll. Den er omtrent rund av

form med en diameter av 2.2 km. Midtpartiet optages ganske av et høit

fjeldparti, der med dype kløfter er delt i flere topper, hvorav den høieste

naar op til 431 m. Under fjeldet er der, tildels like ned til fjæren, svære

stenblokker og urer. Paa nordsiden er der ved gaarden litt opdyrket land

og paa øst- og sydsiden en smal strimmel strandflate. Særlig paa vestsiden

under fjeldet ovenfor og mellem stenblokkene er der litt birkekrat av smaa,

tildels forvredne busker. Fra krattet og urene kan nævnes : Agrostis vul-

garis, Mochringia trineroia, Cerastium alpinian, Cardamine silvatica, Steno-

phragma Thalianuni, Erysimum hieraciifoUum, Draba incana, Saxifraga

nivalis. Geranium Robcrtiaimm, Viola canina, V. tricolor, Linaria vulgaris.

Fjeldsidene er tildels temmelig frodig glæsklædt, men utviste kun en meget

triviel flora (græs som Festuca ovina, Aira flexuosa, Luzula spicata, Azalea,

Vaccinium idiginosum, Diapensia, Cerastium alpinum, C. trigynum etc.).

Fra strandkantene kan anføres: Rumex crispus, Salicornia, Atriplex

hastatum,, A. patulum. Polygonum aviculare, Spergularia salina, Stellaria

crassifolia, T iola tricolor, Gentiaî^a campestris, G. Amarella, G. aurea, Li-

naria vulgaris, Scutellaria, foruten almindelige strandgræs, som Atropis

maritima, Elymus, Festuca rubra. Agrostis stolonifera.

Grim sø, der ligger øst for Vegas nordparti, kun adskilt derfra ved

et smalt sund, er 1.3 km.-. Den har endel mindre aasrygger, hvorav den

høieste er 42 m. Disse er i regelen dækket av et temmelig frodig birke-

krat. Det geologiske underlag tilhører marmor-glimmerskiferformationen,

og vegetationen paa de nævnte aaser er i det hele rikere end paa lig-

nende lokaliteter paa Vega, minder endel om aasene nær kirkestedet

i Vik.

Nævnes skal fra krattene og knausene: Asplenum Trichomanes, Wood-

sia ilvensis, Polypodium vulgare, Pltcgopteris polypndioides, Ph. Dryopteris,

Avena pubescens, Mclica nutans, Poa alpina, P. glauca, P. nemoralis, Fe-

stuca ovina. Triodia decumbens, Triticum caninum, Carex ornithopus, C. digi-

tata, C. glauca. Allium oleraceum, Convallaria maja'.is, Polygonatum verti-
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cillatum, Paris quadrifolia, Alliiiui olcraceiini, Orc/iis tnasculus, Gymnadenia

conopea, Plataiifliera bifolia, Riouex Acctosclla, Polygonum viviparnm, Silène

acaulis, Arenaria serpyllifolia, Thalictrnni alpinuni, Ranunculus auricomus,

Arabis hirsuia, Stcnophragnia Tlialianum, Erysimum hieraciifolium, Draba

incana, Scdnm annuum, S. acre, Saxi/raga oppositifolia, S. aizoides, Alclie-

milla alpina, A. vulgaris *vestita, A. *acutidens, Poientilla venia, Fragaria

vesca, Rubus idacus, Rosa mollis, R. glauca, Anfliyllis Vulncraria, Vicia

Cracca, V. sepium, V. silvatica, Geranium Robertianum, Hypericum hirsu-

tum, H. perforatum, Linum, Polygala vulgare, Viola canina, V. tricolor,

Empetrum, Epilobiuni montanum, E. collinum, Pimpiiiella Saxi/raga, An-

thriscus silvestris, Vacciiiiiim Iritis idaea, Pyrola rotundifolia , P. sccunda,

Gentiana campestris, Calamintha Clinopodiitm (ei set paa \'ega), Myosotis

intermedia, Bartschia, Mclampyruni silvaticum, M. pratcnsc, Veronica Clia-

maedrys, V. /ruticans, Galium boréale, Cajnpanula rotundijolia, Erigeron acer,

E. borcalis, Antcnnaria dioica, Solidago Virga aurea, Saussurea, Hieracia.

Strandvegetationen stemmer ganske med den fra Vega anførte. Nævnes

skal her blot : Salicornia, Spcrgularia salina, Gentiana dctonsa, G. aurca,

G. Amarella.

Igerøen, der ligger like øst for Grimsøen og kun adskilt derfra ved

et meget smalt sund, er betydelig større end Grimsøen (4.5 km. lang,

3.5 km. bred). Der findes en række paa langs gaaende aaser, hvorav de

høieste er Bøfjeldet loi m. og Igerfjeldet 75 m., adskilte ved et skar, paa

øens sydvestre side. Ellers er der endel mindre hauger. Imellem aasene

og haugene er der myrpartier. Endel birkekrat findes i skraaningene og for-

sænkningene paa de nævnte l]eld. Disse dannes av en haardere skifer

og utviser kun en yterst triviel flora. De lavere hauger dannes vistnok av

kalk og løsere skifer, men her bemerkedes kun de almindeligste av de for

Grimsøen anførte {Saxi/raga aizoides, Thalictrum alpinum, Polygala vul-

gare, Linum, Geidiana campestris o. s. v.). I et litet kjern oppe paa Bø-

fjeldet saaes Sparganium a/fme. Paa øens østside ligger endel gaarder.

Ulvingen (eller Ylvingen), der ligger 6.5 km. øst for Vegas syd-

parti, er 7.6 km.-, 6.2 km. lang og paa det bredeste 2 km. Særlig

paa nord- og vestsiden er der endel mindre bugter. Langs ©en gaar der

nogle aasrygger, hvorav Stornonshaugen omtrent midt paa øen er

høiest (67 km.). Særlig under denne er der i forsænkningene litt birke-

krat. De fleste gaarder findes nordligst paa øen, og her er der ogsaa vel-

dyrket land. Ellers bestaar størstedelen av øen av torvmyrer. Aasryggene

dannes av granit med enkelte strøk av glimmerskifer og kalk.

Vegetationen stemmer nøie med den, der optrær paa tilsvarende under-

lag paa Vega. Fra glimmerskifer marmorfeltene kan anføres: Asplenum

Vid.-Selsk. Skrifter. \. M.-N. Kl. 1914. No. 4. 5
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viride, Carcx glauca, C capillaris, Arenaria serpyllifolia, Saxifraga oppo-

sitifolia, S. aizoides, S. Cotyledon, Thalidriim alpimim, Draba incana^ Rosa

glauca, R. mollis, Dryas, Afithyllis Vidncraria, Linuui, Viola tricolor, Gen-

tiana campcstris, Erigeron acer.

I lyngmarken saaes her likesom paa Vega Triodia decumbens og paa

torvmyrene foruten de samme planter som paa Vega: Carex livida samt

Veronica scutellata (sumper omtrent midt paa øen med Ranunculus Flam-

mula og Sparganium affiuc {^)).

Strandfloraen stemmer ogsaa i det hele med den fra Vega anførte.

Nævnes skal her kun : Rumex crispus. Polygonum aviculare (forma), Suaeda

maritima (Strandviken, nær sydspidsen), Gentiana aurca, G. detonsa, G. Ama-

relia, Linaria vulgaris samt i strandsumper Potamogeton pectinatus.

Av ovenstaaende topografisk-floristiske oversigt fremgaar det, at vege-

tationen i de her omhandlede sydligste herreder av Helgeland i alt væsent-

lig stemmer med de nordligere, der er omtalt i første del av denne av-

handling. Rikest og interessantest er den ogsaa her paa glimmerskifer-

marmorformationen. Ute ved kysten træfter man saaledes ogsaa her paa

denne formation i lavlandet flere fjeldplanter (som Carex rupestris, Salix

reticulata, Saxifraga oppositifolia, Dryas octoprtala, Erigeron borealis) voks-

ende i selskap med sydligere lavlandsplanter (som Arabis hirsuta, Anthyl-

lis Vulneraria, Epipactis atrorubens). Likeledes forekommer øverst paa

fjeldene i de indre trakter paa den nævnte formation en i det hele rikere

fjeldflora, hvoriblandt Dryas og ende! av dens følgeplanter er mest frem-

trædende. Samtlige de for hele nordpartiet I. s. 130 nævnte karakterplanter

{Carex pedata, C. atrifusca, Cobresia Bellardii, Chamaeorchis alpinus, Astra-

galus oroboides, Oxytropis lapponica) gjenfindes ogsaa i de sydligste herre-

ders indre fjeldpartier, men her er disse kolonier langt mere spredt og

mindre rikholdige. Dette har sin grund i, at de indre fjeldpartier her for

størstedelen dannes av for plantevæksten ugunstigere (mindre ïet smuldrende)

bergarter (granit og gneis) end tilfældet er i nordligere distrikter (Vefsen,

Hatfjelddalen og Ranen). Rikest er disse kolonier i de sydlige herreder

inde i Tosenfjorden, men selv saa langt ute som paa Repparfjeldet ved

denne fjords munding og paa Sæterfjeldet mellem Velfjorden og Vik træffer

man rikholdige samlinger av de fleste av de ovenfor nævnte planter. Hele

denne rikholdige fjeldflora er saaledes utbredt paa glimmerskifer-marmor-
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formationen fra Dunderlandsdalen i Ranen (ved polarcirkelen) til det syd-

ligste av Bindalen ved grænsen mot Nordre Trondhjems amt.

Ogsaa i dette amt er floraen, som det fremgaar av Normans og Hoff-

stads ^ undersøkeiser, særlig interessant paa glimmerskifer-marmorformationen

Ute ved kysten (se I s. i6). Fra Leka, nordligst i amtet har inspektør

B. Kaalaas, der særlig har undersøkt mosfloraen i amtet, git mig en

plantefortegnelse, der ganske stemmer med flere lokaliteter paa Helgelands-

kysten. I denne anføres følgende Qeldplanter som voksende ned til hav-

stranden : Bartschia alpina, Saxifraga aizoides, S. oppositifolia, S. Cotyledon,

S. cespitosa, Silène acaiilis, Thalictrum alpinum, Draba incana, Alcheniilla

alpina, Rhodiola rosea, Cerastium alpinum, Viscaria alpina, Dryas octopetala

(i selskap med Carcx rupestris, mangesteds omkring Vasdalen paa øens

sydside), Arctostaphylos alpina, Erigeron borcalis, Saussurea alpina, IVood-

sia alpina, Asplenwn viride (overalt paa serpentin - i stor mængde), Ogsaa

her findes i selskap med disse fjeldplanter sydligere lavlandsplanter av den

boréale gruppe som: Gentiana campestris, Polygala vulgare, Anthyllis

Vulneraria, Lathyrns inontanus (Orobus tnberosus), Asplenuni Ruta mu-

ra ria.

Paa torvgrund gaar her Betula nana ned til havflaten. Ogsaa nord

for polarcirkelen er der paa glimmerskifer-marmorformationen i det ytre

lavland fleresteds en lignende vegetation. Nævnes skal her blot Engel-

øen i Steigen, hasselens nordgrænse, hvor der ved Prestkonetindens fot-^

er en sydlig flora, der særlig ved planter som Litliospermum officinale min-

der adskillig om Høglien ved Skaaren i Vik.

Fra de 3'tre grænsedistrikter mellem Nordlands og Tromsø amter skal

meddeles et par plantelister, der er mig meddelt av geologen Thorolf

Vogt. Fra et tort kalkberg like ved stranden ved Holand i Kvæfjord paa

Hind øen anføres: Carcx capillaris, Gymnadenia albida, Arabis hirsuta,

Draba incana, Vicia Cracca, Lotus cornicidatus, Saxifraga oppositifolia,

Gentiana nivalis, Veronica fruticans, Erigeron borcalis, Anteiinaria dioica

og Botrychinm Lunaria.

Fra koUene og krattet ovenfor Ramstad paa Hindøen ca. 30—50m.

o. h. anføres paa kalkholdig underlag: Carcx rupestris, C. capillaris. Epi-

pactis atrorubens, Sagina nodosa. Arabis hirsuta. Erysimum hieraciifotium,

1 O. A. Hoffstad : Vegetationen og floraen paa kysten af Trondhjems Stift nordenfor

Trondhjemsf]orden (Nyt Mag. f. Naturv. 1890, b. 37).

2 Paa denne bergart, hvorav store partier av øen dannes, vokser rimeligvis ogsaa som
oftere eilers Viscaria alpiiia.

3 Til de i Normans Arktiske flora herfra anførte planter kan føies Centanrea Jacca (fundet

her 1912 av Axdr. Notø), hvis nordgrænse tidligere var Ørlandet (63° 41).
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Draba incana, Sedum acre, Anthyllis Vitlneraria, Erigeron acer, E. bo-

realis.

Videre i Tromsø amt, ja endog i Finmarken træffer man ogsaa paa

enkelte lavt beliggende lokaliteter en tilsvarende vegetation, f. eks. paa

Loppen og inde i Alten samt paa dolomiten inde i Porsangerfjorden.

I indlandet fortsætter den arktiske i^jeldflora paa glimmerskifer-marmor-

formationen fra Dunderlandsdalen i Ranen over til Salten, hvor den særlig

i Junkersdalen blir foreket med flere nye arktiske planter (se herom særlig

J. Dyrings avhandling i Nyt Mag. f. Naturv. b. 37), men er derefter mere

spredt og fattig paa arter indtil de indre trakter av Tromsø amt, hvor

fjeldfloraen særlig i Maalselven, Lyngen-Reisen er den rikeste paa rent

arktiske arter i hele Skandinavien. Fra Reisen avtar den derimot efter-

haanden i artrikhet østover til Kvænangen, Alten og Porsanger, hvorefter

en østlig flora av en mere subarktisk karakter faar overtaket.
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Floraens sammensætning.

I. Floristiske grupper.

Som bekjendt inddelte prof. A. Blytt Norges flora i følgende plante-

grupper eller floristiske elementer : Det arktiske, subarktiske, boré-

ale, atlantiske, subboreale og subatlantiske element.

Av disse er de fire første repræsentert i de undersøkte herreder.

A. Først skal vi betragte utbredelsen av det arktiske eller korrektere

arktisk-alpine element.

Da de undersøkte distrikter mot nord grænser til polarcirkelen og er

meget bergfulde, er det rimelig, at dette element er sterkt fremtrædende,

og at en flerhet av fjeldplantene, som almindelig i de arktiske egner, gaar

like ned til strandflaten. Dette blir almindeligere, jo mere man nærmer

sig polarcirkelen, og talrikst forekommer fjeldplantene i lavlandet i de ytre

trakter paa grusede eller kalkholdige lokaliteter (smlgn. I s. 131).

Av rent litorale arktiske planter forekommer paa strandkantene : Elymus

arenarius, Carcx non'egica, C. glareosa, C. maritinm, C. saliua (formae),

Jtmcus balticiis, Honkenya peploides, Stellaria crassifolia, Silcjic maritima,

Cochlearia officinalis, C. anglica, Lathyrus maritimus, Ligusticiun scoticum,

Gentiana detonsa, G. aurea, Mertensia maritima, hvortil for de undersøkte

distrikter bør føies: Carex incurva, C. Deinbolliana (C. dioica X C incurca) og

Raminculus hyperborcus. Nogle faa av disse fjerner sig et stykke fra stranden,

saaledes Junciis haïtiens mangesteds i kysttraktene, Stellaria crassifolia like-

saa (som v. palndosa ogsaa i indlandet, se f. eks. I s. 82, 84), Gentiana

aurea sjelden paa gruset Qeldvidde (se I s. 71) og ved birkegrænsen (se I

s. 178) i kysttraktene, C. inciin'a inde i fjorddistriktene (se I s. 82) og som

Qeldplante (I s. 144).

Juncus haïtiens, Gentiana aiirca og G. detonsa (se dog I s. 74 inde

i en ei synderlig dypt indgaaende fjord) findes kun i de ytre distrikter.

De øvrige strandplanter forekommer saavel ute ved kysten som inde

i fjordene, de fleste endog like til bunden av de dypest indgaaende fjorder.

Av arktiske planter, der særlig i de ytre trakter gaar ned i lavlandet

og der ofte like ned til sjøen eller faa meter over den, skal nævnes^:

1 Sammenlign hermed den ovenfor (s. 67) efter Kaalaas anførte fortegnelse fra Leka.
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Asplcmun viride, Equisetum variegatiim, E. scifpoidcs, Sparganintu submiiti-

cum, Triticiim violacetim, Carex nipcstris, C. atrata, C. rigida, C. alrifusca,

Juncus triglumis, Luzula spicata, Tofieldia palustris, Gymnadenia albida, Coelo-

glossum viride, Chamaeorchis alpinns (se I s. 71), Salix liaslata, S. lanata,

S. myrsinites, S. herbacca, S. reticulata, Betula nana, Oxyria digyna,

Arenaria ciliata, Ccrastium alpimtm, C. trigynum, Silène acaulis, Vis-

caria alpina, Thalictrum alpinum, Draba liirta, D. incatta, Rhodiola rosea,

Saxifraga Cotyledon, S. stellaris, S. nivalis, S. oppositifolia, S. aizoides,

S. groenlandica, S. rivularis, Alcheinilla alpina, Dryas octopetala, Astragalus

alpimis, Epilobimn alsinifolium, Arctostaphylos Uva ursi, A. alpina. Azalea

procumbens, Diapensia lapponica, Primula scotica, Gentiana nivalis, G. Ama-

relia, Veronica alpina, V. fruticans, Euphrasia salisburgensis, E. minima,

E. latifolia, Bartschia alpi)ia, Erigeron borcalis. Taraxacum croccum, Hie-

racium alpinum (coll.). De fleste forekommer spredt — rikelig. Silène

acaidis, Dryas, Betula nana oftest formationdannende.

Hertil kommer følgende arktiske planter, som ogsaa paa Østlandet syd-

paa forekommer nede i lavlandet, som Cystopteris fragilis, Woodsia alpina,

Selaginella selaginoides, Festuca ovina, Carex capillaris. Polygonum vivipa-

rum. Sagina nodosa, Ranuncidus paucistamineus v. eradicatus, Cardamine

pratensis, Draba incana, Saxifraga adscendens, Parnassia palustris. Poten-

tilla maculata, Empctrum nigrum, Vaccinium Vitis idaea.

Kun øverst paa fjeldene (i vidje- og lavbeltet, ved snebækkene) spredt

— rikelig forekommer av denne gruppe: Equisetum arvense v. alpestre,

Aira alpina, Poa laxa, P. flexuosa, Catabrosa algida (sjelden ned til birke-

grænsen), Carex lagopina (som foreg.), C. rufina, C. pedata, Cobresia Bel-

lardii, Juncus biglumis (sjelden længere nede), Luzula arcuata, L. IValilen-

bergii, Chamaeorchis alpinus (sjelden længere nede, smlgn. ovfr.), Salix

polaris. Sagina intermedia, Alsinc rubella, A. biflora, A. stricta, Cerastiunt

Edmotidstonii, Ranunculus glacialis, R. pygmaeus, R. nivalis, Cardamine

bellidifolia, Draba nivalis, D. alpina, Saxifraga nivalis v. tenuis, S. stel-

laris v. comosa, S. rivularis (sjelden længere nede), S. cernua, Potentilla

nivea (sjelden længere nede), Epilobium anagallidifolium, Andromeda hyp-

noides, Erigeron uniflorus, Antennaria alpina.

Ned i birkebeltet (sjeldnere like ned i granbeltet) især i de indre trakter

(fjelddalene, urer) gaar de fleste øvrige i denne gruppe, saasom: Athy-

rium alpestre, Lycopodium alpinum, Agrostis borealis, Aira atropurpurea, Tri-

setum spicatum, Poa ^/a?^ca(formae), Triticumviolaceum{ogszz. i de ytre trakter),

Carex parallela, C. capitata, C. microglochin, C. helvola, C. macloviana (kun be-

merket i gran-birkebeltet), C. alpina, C. rariflora, C. rotundata, C. pulla, Erio-

phorum Scheuchzerii, Juncus arcticus (kun i gran-birkebeltet), /. castaneus.



1914- No. 4- BOTANISKE UNDERSøKELSER I HELGELAND. IL 7I

Sa/ix arbuscida, S. lanata, Kociiigia islaudica, Sagina Litmaei (ogsaa i

kystdistriktene), Arabis alpina (som foreg.), Braya alpina (kun i gran-birke-

beltet), Alchcmilla *glomeruians , Sibbaldia procumbens, Rubiis arcticiis (kun i

gran-birkebeltet), Oxytropis lapponica, Astragalus oroboidcs, A. frigidns,

Epilobium lactißorum, E. Horncmanni, Phyllodocc cocrulca, Prinuda siricta (?),

Gentiana tenella, Pedicnlaris lapponica (ned til øverst i birkeliene), Pingiiicula

alpina (kun i granbeltet), Galium trifidum (kun i granbeltet), Pctasites frigidns,

Gnaphaliuni supinuni, Hicracia.

Kun i indre fjelddistrikter er bemerket: Aira atropurpitrea, Poa laxa,

Catabrosa algida, Carex parallela, C. capitata, C. microgloc/iin, C. hclvola,

C. rufina, C. rariflora, C. rotundata, C. piiUa, Juncus arcticus, Salix arbus-

cula, Koenigia islandica. Sagina intermedia, Alsine rubella, A. bißora, A.

stricta, Raimnculus nivalis, R. pyginaeus (?), Draba alpina, D. nivalis, Braya

alpina (sml. II s. i6 nær Tosentjorden næsten ned til sjeen), Rubus arcticus,

Astragalus oroboides, A. frigidns, Pcdicularis lapponica, Pinguicula alpina,

Galium trifidum, Erigeron uniflorus, Petasites frigidns.

Kun i de ytre egner er fundet Ranunculus hyperborcus (smlgn. forevrig

under strandplantene ovenfor).

Kun i det sydlige partis inderste egner er fundet Pinguicula alpina (se I s. 96).

Følgende arktisk-alpine arter er kun bemerket i de nordligere i I. om-

handlede herreder: Trisetum spicatum, Aira atropurpitrea, Poa ßexuosa,

Catabrosa algida, Carex parallela, C. macloviana, C. rotu)idata, Juncus arc-

ticus, Salix arbuscula, S. polaris, Koenigia ishvuiica, Sagina i)itcri)tedia,

Alsine stricta, Aroiaria ciliata, Cerastiu))i Ednwiidstoini, Ranunculus ni-

valis, Draba nivalis, D. alpina, Saxifraga stcllaris *comosa, S. adscendens,

Rubus arcticus, Astragalus frigidns, Prinuda stricta, Gentiana tenella, Pcdi-

cularis lapponica, Galium trifidum, Antennaria alpina.

Maaske endel av disse vilde findes ved en grundigere undersokelse,

specielt av de indre fjeldtrakter, men disse dannes dog forstørstedelen av

granit, og denne omstændighet turde være hovedgrunden til, at tjeldfloraen

i de sydligere herreder er fattigere paa arter end i de nordligere (smlgn.

s. 66 ovfr.). Derimot er floraen langt rikere, som oftere fremhævet, paa

glimmerskifer-marmorfeltene. Følgende arktisk-alpine planter forekommer

fortrinsvis eller udelukkende paa dette underlag: Equisetum variegatum,

E. scirpoides, Asplenum viride, IVoodsia alpina, (Catabrosa algida), Poa

flexuosa, Trisetum spicatuni, Triticum violaceum, Carex parallela, C. capi-

tata, C. microglochin, C. rupestris, C. macloviajia, C. rariflora, C. atrifusca,

C. capillaris, C. pedata, Cobresia Bellardii, Juncus arcticus, J. castaneus,

Gyrnnadenia albida, Coeloglossum viride, Chamaeorchis alpinus, .Salix hastata,
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S. arbnscula, S. myrsinites, S. reticulata, Sagina intermedia, Alsine rubella,

A. stricta, Arenaria ciliata, Cerastium Edmondstonii, Thalictrum alpinnm,

Draba hirta, D. nivalis, D. alpina, Braya alpina, Saxifraga adscendens,

Potentilla nivea, P. verna, Dryas octopetala, Oxytropis lapponica. Astragalus

alpinus, A. oroboidcs, A. frigidus, Epilobium davuricum, Primida scotica,

P. stricta, Gentiana tenella, G. nivalis, Veronica fruticans, Euphrasia salis-

burgensis, Pinguicula alpina, Erigeron borealis, E. tmiflorus. De fleste fore-

kommer mere eller mindre spredt, nogle faa (som Salices, Carex rupestris,

ofte rikelige), Dryas aim. formationdannende.

B. Det subarktiske element omfatter størstedelen av vort lands

planter, særlig størstedelen av engenes, skogenes, skoglienes, myrenes, van-

denes vegetation. Det vil derfor særlig bli omtalt nedenfor, naar disse

lokaliteters vegetation skal omtales. Her skal blot nævnes nogle eien-

dommeligheter ved enkelte av de herhen hørende planters forekomst.

Ranunculus platanifolius er kun fundet i liene i de indre trakter paa

faa lokaliteter (se I s. 7, 89; II s. 17). Ellers kjendes den i det nordlige

Norge kun fra Sørøen ved Hammerfest.

Trollius europaeus og Pedicularis Sccptrum Carolinum er næsten ute-

lukkende fundet i de indre trakter, hvor de i de nordligere herreder er temme-

lig aim., medens de i de sydligere er sjeldne (indre Bindalen, Velfjorden hen-

imot grænsen mot Vefsen (se II s. 17, 35, 36; Trollius ogsaa angit for

Aisten, smlgn. I s. 160).

Derimot forekommer Carex livida, der søndenfjelds er en utpræget ind-

landsplante, kun i den ytre kyststrækning. Dette stemmer tildels med dens

utbredelse ellers i Nordland (Lofoten

—

Vesteraalen, Senjen), men ellers fore-

kommer den i Nordland nord for polarcirkelen og i Tromsø amt ogsaa i

indlandet og i Finmarken kun i de indre trakter.

Fortrinsvis paa glimmerskifer-marmorformationen forekommer: Aspi-

dium Lonchitis, Cystopteris montana, Eriophorum latifolium, Paris quadri-

folia, Gymnadetiia conopea.

C. Det boréale element foretrækker tørre, varme lokaliteter, skyr

derfor i regelen den fugtige vestkyst og optrær gjerne i mot solen ven-

dende urer paa østlandet eller i de indre fjord egner paa vestlandet.

Her i Nordland og tildels i Tromsø og Finmarkens amter findes dette

element derimot foruten paa mere beskyttede lokaliteter (i urer ofte sammen

med aim og hassel) ogsaa i lavlandet ved den aapne havkyst, men da paa

marmor-glimmerskiferformationen, saaledes som paavist av A. Blytt (smlgn.

Is. II, og Engler Botan. Jahrbücher II s. 178).

I urer, ofte sammen med hassel og aim, forekommer især : Asplenum

Trichomanes, Phegoptcris Robcrtiana, Woodsia ilvensis, Calamagrostis
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Epigeios, Avena pubescens, A. pratensis, A. elatior, Poa alpiiia, Dactylis

glomerata, Fcstnca silvatica, Triticiiiii caiiiiiiiiu, Carcx (Hgiiata, C. tnuricata,

Allimu oleraceiüii, Cotivallario niajalis, Orchis mascidus, Epipadis atrorii-

bens, Listera ovata, Cypripediuin Calceolits, Humiilns Lnpitlus, Mochringia

trinervia, Arenaria serpyllifolia, Thalictritni flaviun, Actaea spicata, Cory-

da/is intermedia, Turritis glabra, Arabis Inrsuta, Stenophragma Thalianinn,

Erysimum hieraciifolium, Pyrns Malus, Cotoneastcr intcgcrrima, Sorbus Aria,

S. fcnnica, S. lancifolia, S. neglecta, Fragaria vesca, Potentilla argentea,

Alchemilla *pubesce)is, Gciim urbanmn, Rosa mollis, R. glauca (coll.), R.

cinnamomca, Antliyllis Vnhieraria, Vicia silvatica, V. sepium, Lathyrus

pratensis, L. vermis. Geranium Robertianum, Polygala vulgare, Linum

catharticum, Impatiens Noli tangere, RJiamnus Frangula, Tilia cordata, Hy-

pericum hirsutum, H. quadrangulum, H. perforatum, Viola mirabilis, V.

Riviniana, V. umbrosa (?), Daphne Mezereum, Epilobium montanum, E. colli-

num, Circaea alpina, Pimpinella Saxifraga, Gcntiana campestris, Lappula

deflexa, Lithospermum officinale, Origanum vulgare, Calamintha Clinopodium,

Stachys silvaticus, Scrophularia nodosa, Linaria vulgaris (sammenlign neden-

for), Veronica Chamaedrys, Asperula odorata, Galium trißonmi, Viburnum

Opulus, Valeriana officinalis, Erigeron acer, Tanacetum vulgare, GnapJia-

Hum silvaticum, Lappa minor, Lampsana communis, Lactuca muralis, Hie-

racia (som H. Pilosella og flere av gruppen Piloselloideae samt av de

øvrige grupper især arter og former tilhørende Oreadea).

De forekommer oftest enkeltvis — spredt, enkelte dog som J^icia sil-

vatica, Origanum, Asperula ofte rikelige — formationdannende.

Hertil bør ogsaa føies Mercurialis perennis, der av A. Blytt henføres

til det subboreale element, da den tidligere ei var kjendt længere nord end

til Stord, medens den efter Normans og mine undersøkeiser har et ut-

bredelsesfelt i Nordland mellem Brønnøy-V^elfjorden og Alstahaug.

Av naaleskogens planter hører herhen : Pyrola chloratitha, P. tiniflora.

Granen synes fleresteds (f. eks. i Vefsen og Ranen) særlig at trives godt

paa kalkgrund.

Paa kalkbergene særlig i de 3'tre trakter optrær av boréale planter en-

kelt\is—spredt: Polypodium vulgare, Asplenum septentrionale, A. Ruta

muraria, Carex ornitliopus, Cerastium glomeratiim, Draba verna, Sedum

acre, Viola tricolor, Verotiica arvensis, Crépis tectorum foruten av de oven-

for nævnte særlig: Asplenum Trichomanes, Phegopteris Robertiana, Avena

pubescens, A. pratensis. Allium oleraceum, Convallaria majalis. Orchis mas-

culus, Epipactis atrorubens, Listera ovata. Arenaria serpyllifolia, Turritis

glabra, Arabis hirsuta, Stenophragma Thaliamim, Erysimum hieraciifolium,

Rosae, Fragaria vesca, Alchemilla pubescens, AiUhyllis Vdneraria, Geranium
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Robertiaiimn, Linum cathartiaim, Polygala vulgare, Hippophaes rhamnoidcs,

Epilobium collinum, Piinpinella Saxifraga, Gentiana campestris, Veronica

Chaniaedrys. Galium silvestre v. chloranthuin, Erigeron acer, Hieracia.

Hertil bør regnes Ophioglossuni vulgatum, der har et utbredelsesfelt

mellem Bindalen og Træna paa kalkholdig underlag, helst nær stranden.

Paa sandig grund, ofte nær stranden, vokser av boréale planter des-

uten Carex glauca, Alcheniilla vestita, Galium veriiiu og Knaiitia arvensis.

Av herhen horende strandplanter skal nævnes: Avena elatior, Rumex

crispus, Armeria maritima, Galium Aparine, Atriplex litoralis samt Li-

naria vulgaris (oftere som strandplante end i urer, se ovenfor).

Av engplanter regnes herhen : Phleum pratense (maaske indført),

Dadylis glomerata, Trifolium pratense, Heracleum sibiricum, Primula veris

(vistok oftest tilfældig), Chrysanthemum Lcucanthemum (vel oftest indført) —
og fra akrer eller beboede steder Artemisia vulgaris, Cirsium arvense,

Triticum repens, Festuca elatior.

Nogle av de herhen hørende planter {Epipactis atrorubens, Sedum acre

og Vicia Cracca sjelden, Arabis hirsuta og Anthyllis Vulneraria temmelig

hyppig) kan forekomme over trægrænsen paa glimmerskifer-marmorforma-

tionen.

Den boréale flora forekommer spredt, men avtagende i artsantal langs

kysten og inde i fjordene paa kalkholdig underlag til Finmarken (sammen-

lign ovenfor s. 67 flg.).

D. Det atlantiske element, der særlig utmerker den fugtige havkyst

mellem Stavanger og Kristiansund, er i det hele temmelig sparsomt repræ-

sentert i de her omhandlede herreder.

Gjennem hele distriktet forekommer: Blechnum Spicant og Narthecium

ossifragum temmelig almindelig i de ytre trakter, men ogsaa fleresteds i

indlandet, mere spredt paa myrene og kun i de ytre trakter forekommer

Myrica Gale, Carex pulicaris og Euphrasia gracilis (med et par nærstaaende

arter) samt sjelden Ranunculus Flanunula.

Særlig i kysttraktene forekommer saavel i de nordlige som sydlige

herreder paa lyngmark eller eng : Succisa pratensis og i fugtig eng Lych-

nis Flos cuculi, begge almindelige, meget spredt derimot paa tørrere grund

(blandt lyng og ener) Triodia decumbens.

I barskog og blandt lyng forekommer Carex pilulifera almindelig gjen-

nem hele distriktet.

I fugtige krat forekommer sjelden i de indre og ytre trakter saavel i

de nordlige som sydlige herreder Cardamine flexuosa.

I fugtige lier forekommer saavel i kyststrøkene som i fjorddistriktene

over hele gebetet, men temmelig spredt Aspidium montanum.
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Paa tørre enger og bakker (ofte paa kalkgrund) forekommer saavel i

de sydlige som nordlige kystegner temmelig almindelig Plantago lanceolata.

Kun i de sydlige kysttrakter er fundet: Aspidium Braunii (temmelig al-

mindelig især i fjordtraktene i urer og lier, ofte sammen med aim), Rliyn-

chospora alba (fleresteds i de midtre trakter paa myrene), Schoenus fen-u-

ginens og Erica Tetralix (meget sjelden paa myrene i kystegnene), Luziila

silvatica (fugtige lier i kysttraktene), Priumla acaiilis (i krat paa et enkelt

sted i kysttraktene).

Kun i de nordlige herreder er paa torvgrund fundet Holcus lanatus

og Juncus squarrosHs, begge meget sjelden og kun i de ytre kysttrakter.

Den atlantiske flora fortsætter langs kysten ogsaa nord for polarcirkelen,

men er, naar undtages karakterplantene Blechnum Spicatit (nordgrænse

Helgøen i Karls© 70° 7— 8') og Narthecium (nordgrænse Kaldijordeidet paa

Kvaløen, 60° 41—42') litet fremtrædende og endnu fattigere paa arter end

paa Helgelandskysten.

II. Planteformationer.

I det efterfølgende er plantenes individantal paa lokalitetene angivet med

ordene: formationdannende (f), rikelig(r.), spredt (sp.), enkeltvis (e.). An-

gaaende deres utbredelse inden distriktet henvises til plantefortegnelsen i I

og her tilslut.

Strandvegetationen. Denne er i Helgeland, som ellers, forskjellig

paa fugtig, leret strand og paa tørrere sand- eller rullestensstrand.

Svømmende i sjøen og strandsumpenes brakvand forekommer oftest

temmelig rikelig: Zostera marina, Potamogeton pectinatus, P. filiforniis,

Ruppia rostellata, Zanichellia polycarpa, Ranunculus hyperboreus (rikelig—
spredt).

Yterst paa leren, der oversvømmes i flodtiden, forekommer især:

Salicornia herbacca og Spcrgidaria salina (spredt eller enkeltvis) samt under-

tiden Atropis maritima (forma) og Carex salina v. subspathacea (rikelig —
formationdannende), Sagina maritima (spredt — enkeltvis) og undertiden

endel av de nedenfornævnte planter (som Agrostis stolonifera, Carex nor-

vegica, Cochlearia o. fl.) spredt — enkeltvis.

Længere inde paa fugtig 1er- eller sandholdig grund fore-

kommer især: Triglocliin maritima, sp.. Agrostis stolonifera, r., Atropis mari-

tima, r.—sp., A. (listans, sp., Catabrosa aquatica, sp., Carex glareosa, sp.,

C. norvegica, r., C. salina, r.— f., C. maritima, sp., C. Oederi, sp., C. Horn-

schuchiana, sp.— e., Scirpus uniglumis, f.
—r., S. riifus, r.—sp., Juncus Ge-

rardi, f.
— r., Suaeda maritima, e., Cochlearia officinalis, sp., C. anglica, e., Li-

gusticum scoticum, e.— sp., Archangelica litoralis, e., Glaux maritima, r., Sta-
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ftce Armeria, sp., Myosotis cespitosa, sp., Plantago maritima, sp., Aster Tri-

polium, e., Eqiiisetum ar"vense, e—sp.

Særlig i tangbeltet forekommer Atriplices, f.
—r., Stellaria crassifolia, r.,

Triticiim repens, s^.^v. samt Stellaria media, r.— sp., Galiurn Aparine, sp.— e.,

Sonc/ius arvensis og andre ugræsplanter, enkeltvis—rikelig.

Flere av de nævnte (særlig Agrostris stolonifera, Carex salina, C.

Oederi, Scirpus unigliimis, Jimcns Gcrardi, Triglochin maritima, Glaux,

Plantago maritima, Statice Armeria, Aster Tripoliiim) danner ogsaa hoved-

bestanddelen i den indenfor i litt høiere nivaa liggende strandeng, hvori

desuten ofte optrær planter, som Festuca rubra, r.— sp., Calamagrostis neglecta,

r.— sp., Orchis incarnatus (forma), e., Gentiana Amarella,sp., G.aurea, sp.— e.,

G. detonsa, e., Ophioglossum, sp.— e., foruten i større ellei- mindre individantal

flere planter fra de nærliggende myrer og enger.

Par tørrere sandbund eller blandt rullesten findes især: Aveua

elatior,sp., Festuca rubra, x.— sp., Triticum repens, sp., Elytnus arenarius

V.—sp., Carex incurva, sp., Jimcus balticus, sp., Polygonimt at;/t7//a;r (forma), sp.

Sagina nodosa, sp.— e., Silène maritima, sp., Honkenya peploides,ï.— r., Ca

kile maritima, sp.— e., Potentilla Anserina,x.— sp., Lotus corniculatus, sp.— e.

Lathyrus maritinms, r.— e., Scutellaria galericulata, sp., Galeopsis tetra

/wV (forma), sp.— e., Mertensia maritima, sp.— r., Linaria vulgaris, sp.— e.

Paa skjælsand eller kalkgrus er det ogsaa især at boréale og arktiske

planter optrær ved strandkantene, som Sedum acre, sp., Galium verum,

sp.— r., Gentiana campcstris, sp.. Vicia Cracca, sp., Draba incana, sp., Silenc

acaulis, f.
— r., Dryas, r.

Som eksempler paa strandvegetationen henvises til: fra den ytre

kyst: I s. 20 (Aisten), I s. 29 (Alteren), I s. 31 (Hero), I s. 40— 41

(Dønna og Aasvær), I s. 42 (Vandved), I s. 45 (Tomma), I s. 46 (Løkta), Is. 49

(øene utenfor Ranenfjorden), I s. 55 (Alderen), 1 s. 56 (Lovunden), I 57^

—

67 (øer i Træna), II s. 6 (Holm), II s. 41 (Vennesund—Vikvaagen), II

s. 45 flg. (Sømnes og Sørstrømmen), II s. 50 (Torgøen), II s. 53 (Brønnøsund),

II s. 57 (Trælnes), II s. 62 flg. (Vega), II s. 65 (Grimsø), II s. 64 (Sola);

fra fj ordtraktene: I s. 73 (Sjona), I s. 75 (Nesna), I s. 82 (Mosjøen), I

s. 113— 114 (Hemnes), II s. 7 (Aakvik — Fiskerosen), II s. 9 (Hildringen),

Ils. II (Terraak), II s. 28 (Velfjorden).

Angaaende litorale arktiske og boréale planter henvises til II s. 69

og 74-

Myrvegetationen. Myrene er dels »græsmyrer« (Warming), dels

sphagnummyrer eller, som maaske oftest hos os, en forening av disse.

Paa de første er det særlig stargræs, der dominerer, paa de sidste er der
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en temmelig spredt vegetation av blomsterplanter. Flere arter forekommer

dog paa begge slags myrer.

Av vegetationen paa græsmyrene skal nævnes: Cariccs (oftest tue-

dannende, særlig C. Goodeiiougliii,ï.—r., C. canescens,r., mere spredt:

C. dioica, C. piclicaris, C. loliacea, C. chordorrliiza, C. leporina, C. stellu-

lata, C. Buxbaumii, C. ßava, C. Ocderi, C. Honischuchiana, C. pauicea,

C. capillaris, C. rosirafa, C. vcsicaria, Scirpus paluster, r.— sp., 5. cespi-

tosHS, L—r., S. panciflorus, r.— sp., Eriophorum vaginatum og E. aiigusfi-

foliuni, f.
—r., E. latifolium, sp., Agrostis canina, r.— sp., A. vulgaris, r.—sp.,

Calainagrostis ncglecta, r., Hicrochloa odorata, sp.— e., Alopccnnis geniada-

tiis,sp., Phalaris aruNdinacea, r.— sp., Catabrosa aqnafica, sp.—e., Moliiiia

coernlea,r., Jioicus filiformis,r., J. /aiiiprorarpiis, r.— sp., J. alpiiu(s,sp., J. tri-

glumis, e.— sp., /. supimis, r.—sp., Xartlieciuiii, L— r., Tofieldia, e.— sp., Tri-

glochiii palustris, e.— sp.. Orchis macidatiis, e.— sp., Lychnis Flos cticuli, e.— sp.,

Thalictnun alpinnm,?.—sp , Ranuncidits Flannnnla, sp., R. rcptans,r.—sp.,

R. repens, e.— sp., Caltha, sp.— r., Cardamine pratensis, e., Parnassia, sp.,

Saxifraga aizoides, sp., Coniaritni, r.— sp., Geion rivale, sp., Uhnaria penta-

petala, sp., Epilobium palustre, sp.. Cornus, r., Menyanthes, r.—sp., Myosotis

ccspitosa, sp.— e., Euphrasia officinalis, r.—sp., Galium palustre, sp., G. uligi-

nosum, sp., Valeriana e.xcelsa, sp.— e., Cirsium hetcrophyllum, sp., C. palu-

stre,^.— sp., Crépis paludosa, sp., Equisetum palustre, sp., E. pratensc,sp.,

E. arvense, sp., Blechnuni,r.— sp., Aspidiuni spiindosum, sp.

Særlig paa sphagnummyrene forekommer i regelen spredt—temmelig

rikelig: Carex pauciflora, C. chordorrhiza, C. diandra, C. parado.xa, C.

Buxbaumii, C. livida (e.), C. limosa, C. irrigua, C. rariflora, C. lasiocarpa,

Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, E. alpiimm, Scirpus cespitosus,

Rhynchospora alba, Triglochin palustris, Narthecium, Orchis cruentus (e.),

O. angustifolius (e.), O. maculatus, CoralUorrhiza (e.), Listera cordata (e.), Mon-

tia fontana, Droserae, Rubus Chamaemorus, Viola palustris, V. epipsila,

Epilobium palustre, Vaccinium O.xycoccus, T. uliginosum, V. litis idaea,

Calluna vulgaris, Andromeda polifoUa, Veronica scutcllata [g.], Melampyra,

Pedicularis palustris (e.), Pinguicula vulgaris, P. alpina (e.— sp.).

Ofte danner der sig i sphagnummyrene tuer, særlig av Enophorum

vaginatum, Carex Goodenoughii *juncella, C. rostrata, Scirpus cespitosus,

hvor en stor del av de ovennævnte planter slutter sig mere sammen, medens

der mellem tuene ofte er aapent vand, dynd eller ganske vaad sphagnum

Uten blomsterplanter. Især forekommer paa disse tuer Rubus Chamaemorus,

Betida nana, Empetrum og lyngplanter (Calluna, Vaccinium uliginosum,

V. Vitis idaea), og naar tuene tiltar og blir tørrere, faar snart de sidste

overtaket. Mvrene gaar da efterhaanden over til de tørrere torvmyrer.
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med en ensformig lyngvegetation og karakterplanter, som Molinia, Carex

panicea, Scirpus cespitosus, Luziila inultißora, Narthcciuni, Polygonum vivi-

parmn, Potentilla erecta, Canins snecica, Betiila nmia. Av og til avbrytes

dog disse torvmyrer av mere eller mindre fugtige partier med Eriophora

og Carices eller av sumper med dynd- og vandvegetation, hvorom neden-

for. I kyststrøkene, hvor torvlaget over sand- og rullestensunderlaget er

tyndere, faar man mangesteds, som paa den sydligere vestkyst, mere ut-

prægede lyngmoer med \h\andet Jni/iperus, Festnca oviiia, Nardus stricta

o. s. v. I denne vegetation kan da ogsaa optræ fjeldplanter som Dryas, Silène

acaulis, Equisetum scirpoidcs (saaledes paa Vega, se ovenfor s. 59 og paa

Leka iflg. B. Kaalaas), der dog i regelen skyldes skjælsanden eller skifer-

gruset under det tynde, ofte tildels avflækkede torvlag.

Foruten Betula iiaua vokser av større busker paa myrene særlig: Sa-

lices (navnlig Salix lapponum, S. glauca, S. aurita, S. uigricai/s, S. pent-

andrd), Myrica Gale, Betula pubesccns og Alnus incaiia.

Paa ældre, noget tørrere myrer findes ogsaa ofte furutrær, men som

oftest i noget forkrøblet skikkelse eller som gamle, uttorrede stubber.

Fra fjeldmyrene i subalpine, indre strøk kan foruten de fleste av

de nævnte planter nævnes: Aira atropurpurea, Carex capitata, C. aquatilis,

C. pulla, C. rotuiidata, C. sparsiflora, Junciis castaueus, J. arcticus, Stellaria

alpestris, Epilobium Hornemanni, E. alsinifolium, Pedicularis Sceptrum Caro-

liiuim, Piiiguicula alpina. I kysttraktene dominerer særlig Scirpus cespitosus

og Narthecium ogsaa paa myrene i fjelddalene.

Torvmyrene danner i kystdistriktene en væsentlig del av utmarken

•der har en ensformig, men ofte noget uensartet vegetation (se særlig vege-

tationen paa Træna s. 57 flg.), der dog ved opdyrkning mangesteds kan

forvandles til forholdsvis godt england.

Græsmyrene og de dertil ofte grænsende vandsyke enger og diker ut-

gjør mangesteds i kyst- og fjeldtraktene et vigtig slaatteland (myrslaatten).

Som eksempler paa myrvegetationen kan fra lavlandet henvises til

I s. 20 (Aisten), I s. 26 (Tjøtta), I s. 39 (Dønna), I s. 57—69 (øene i Træna),

I s. 73 iSjona), I s. 82 (ved Mosjøen), Is. 84 (øverst i Bjernaadalen); II

s. 50 (Torgøen), II s. 53 (Brønnøsund), II s. 10 (Terraak), II s. 27 flg.

(Heggehalvøen), II s. 44 (Somnes), II s. 58 (Vega); fra de indre fjeld-

trakter til Is. 81 (Øifjeld), Is. 87 (Fiplingdalen), I s. loi (
Varnvand), I s. 104

(Spjeltfjelddalen), II s. 22 (Vasbygden), II s. 36 (indenfor Lomsdalen).

Her bør ogsaa nævnes vegetatfonen paa den fugtige mosbund ved op-

kom (kolde kilder), hvorav især bør nævnes: Epilobia (Epilobium palustre,

E. Hornemanni, E. alsinifolium), Stellaria nemorum, Circaea alpina, Montia.

Samtlige spredt—enkeltvis.
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Om vegetationen paa fugtig mosbund over trægrænsen (paa >^sneleier«)

skal tales nedenfor.

Vand- og sumpvegetationen, I rene sphagnummyrer eller i græs-

myrenes sphagnumsparti findes oftest større eller mindre smaavand (myr-

tjern, myrkjønner). Disse kranses oftest av høie græs eller halvgræs, der er

formationdannende— rikelige, særlig Phragmites, Carex rnstrata, Equisetum

fluviatilc, Erioplioniiii vaginafnm, sjeldnere his, r.—sp., Scirpiis Taberuae-

montatiijV.— sp., S. pa/usler,r.— sp., Spargoiiimn ratnosum,^— r., samt sump-

planter som Caltha,r.—sp., Comarutn,r.—sp., Mriiyant/ies, r.- sp., Lysi-

niocliia tliyrsißora, c.—sp., Catabrosa aquafica, e.— sp., Glyceria flidtans,

r.— sp. (meget sjelden). Samme vegetation findes ogsaa ofte i sphagnum-

zonen ved breddene av større indsjøer.

I selve vandene sees: Isoetes, sp., Potamogeton natans, {.
— sp., P. al-

pitnis, x.—sp., P. graminens,r.— sp., P. praeloiigus, sp., P. pcrfoliatits, r. — sp.,

P. filifonnis,v.— sp., P. piisiIlHS,r.— sp., Spargauiiiiu affine, r.
— sp., S. mi-

nimum, r.—sp., 5. siibinuticiini,r.—sp., Lenina minor, (.— r., Juncits supi-

jnis, r. — sp., Ceratophyllum,v., Ranunculus aquatilis (coll.), r. - sp., R. rep-

tans, r.— sp., R. hyperboreus, r.— sp., Subularia, r.— sp., Nymphaea, r.— sp.,

Nupliar punnluni,x.— sp., Myriophyllum,x.— sp., Hippuris,x.—sp., Utricula-

riae, sp. — e., Callitriche verna, x.. Lobelia, sp.

Endel av disse (særlig Spargania, Potamogetones, Junciis supinus, My-

riophyllum,Hippi(ns)fir\åc^sogs2i2i ofte i gamle torvgraver, i græsmyrenesaapne

diker eller i elvekjosene. I kystegnene blander denne vegetation sig under

tiden med brakvandsumpenes vegetation (Zanicliellia, Ruppia, hvoxom ovenfor)

Som eksempler paa denne vandvegetation henvises til I s. 26 (Tjøtta)

I s. 32 (S. Herø), I s. 33 (N. Herø), I s. 39 (Donna), I s. 41 (Aasværl

I s. 43 (Vandved), I s. 49 (øene utenfor Ranenfjorden), I s. 54 (Stigen)

I s. 61 (Sanna), I s. 64—68 (andre smaaøer i Træna), I s. 78 (Leirfjor

den), I s. 82 (ved Mosjøen), I s. 84 (i Bjørnaadalen), I s. 91 (Nellifjeld

HatQelddalen), I s. 95 (Susendalen), I s. 98 (Røsvasholmen), Is. loi (Brak

fjeldtjern ved riksgrænsen). Is. iio (Korgen); Ils. 6 (ved Holm), II s. 11

(Aunevand i Aabygden), II s. 22 (Vasbygden), II s. 24 (Grindgarsvand i

Harangen), II s. 28 (Heggehalvøen), II s. 29 (under Hommellien i Vel-

fjorden), II s. 29 (Hølinesvand), II s. 30 (Svanvand—Sausvand), II s. 33

(Straumanvandene), II s. 37 (smaavand paa fjeldet ovenfor Klausmarken),

II s. 42 (bækker i V'ik, Gjerdevand og ved Brækosen), II s. 46 (Øianvand),

II s. 48 (smaatjern oppe paa Sausfjeldet), II s. 50 (Torgøen), II s. 59

(Vega), II s. 65 (Igerøen).

Vegetationen paa glimmerskifer-marmorformationen i lavlandet.

Paa denne undergrund findes særlig i de ytre trakter en rikholdig vege-
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tation paa de lavere aaser og hauger, der mangesteds hæver sig i det

ovenfor nævnte torvmyrland (smlgn. I s. 1 1 og 131). Denne vegetation

bestaar av en interessant forening av sydligere planter og fjeldplanter og

staar i skarp motsætning til den yterst tarvelige og trivielle vegetation paa

graniten og gneisen.

De første tilhører A. Blytts boréale element og er opregnet s. 73 flg.

ovenfor, av de sidste skal her særlig nævnes: Asplemim viridc,r.—sp.,

Eqiiisetum variegatunifS"^.— e., E. scirpoides,SY>.— e., Carcx rupestns,Y.— sp.,

C. afrifusca, sp.— e.{?), Gyimmdeiiia albida,e.., Cocloglosstim viride, e., Salix

hastata, sp.— e., 5. niyrsiiiites, sp.— e., 5. reticulata, r.— e.. Silène acaulis,

r.— sp., Viscaria alpina, sp.— e.. Arenaria ciliata, sp.— e., Thalictrum alpi-

imm,x.— s^)., Draba i/icana, sp.— e., Rhodiola, sp.— e., Saxi/raga Cotyledon, e.,

S. stellaris, e.— sp., 5". nivalis, e., S. oppositifolia , r.— sp., 5". aizoidcs,r.— sp.,

6". groenlandica, e.— sp., Dryas, f.
—sp., Arctostaphylos iiva iirsi, r.— sp.. Pri-

mula scotica, e.— sp., Gentiana nivalis, e., Veronica fruticans, e.— sp., Euphra-

sia salisburgensis,e.— sp., Bartschia alpina, g.—sp., Erigeron borealis,^.—sp.,

Hieracium hyperboreuni,*t.—sp. Sammenlign ovenfor s. 71 under A. Blytts

arktiske element.

Som eksempler paa denne vegetation henvises til I s. 22— 24 (Aisten)

I s. 25 (Offersøen), I s. 27 (Trolandet), I s. 28 (Bærøen), I s. 29 (Al

teren), I s. 30—31 (Prestøen og Sauøen), I s. 31 (Tenna), I s. 32 (Her

øene), I s. 37 (Dønna), I s. 43 (Slapø), I s. 45—48 (øene utenfor Ranen

fjorden), I s. 50 (Solvær), I s. 53 (Onøen), I s. 55 (Alderen), I s. 67 (Sel

vær); II s. 5 (Horsljord), II s. 6 (Holm), II s. 13 (Øksningen), II s. 26 flg

(Heggehalvøen), II s. 49 (Torgøen), II s. 51 (Kvalø), II s. 52 (Brønnøsund)

II s. 60 (Vega), II s. 64 (Grimsø), II s. 66 (Ulvingen).

Sammenlignes med denne vegetation kan vegetationen paa den hvide

skjælsand under Trænstaven (I s. 59).

Mindre rikelig er denne vegetation paa de nøkne eller med et tyndt

jordlag dækte kalkberg i fjordtraktene eller længere inde i landet (se f. eks.

I s. 86, 89, 100). Men hvor der, som oftere paa dette underlag saavel

paa øene som paa fastlandet, findes hasselkrat og særlig i selskap med

aim i mot syd vendende urer og lier finder man en overordentlig rik

og frodig vegetation.

De fleste av dennes planter henhører til det boréale element og findes

opregnet s. 73 flg. ovenfor, av atlantiske hører hit Aspidinin Braunii, sp.—e.,

(se s. 75 ovenfor) og av arktiske gaar foruten de ovennævnte ogsaa endel

andre her ned i lavlandet, som Carex atrata, e., C. alpina, e., Triticum viola-

ceum, e.—sp., Chamaeorchis alpinus, e.— sp., Braya alpina, e.— sp.. Arabis al-

pina, e., Astragalus alpitms, e.— sp., A. oroboidcs, e.— sp.
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Som eksempler paa denne vegetation, ofte i selskap med hassel og

aim, skal anføres: I s. 23—24 (Sevikskaret og Skei paa Aisten), Is. 28

(Trolandet og Bærøen), I s. 38 (Donna), I s. 44 (Tomma), I s. 48 (Hand-

nesøen), I s. 51 (Lurø), I s. 70 (Olvikvand), Is. 71 (Bratland og Aas-aasen),

I s. 72 (Silavatnet), I s. 74 (Sjona), I s. 75 (Nesna), I s. 76—77 (Meis-

fjorden), I s. 78 (Leirfjorden), I s. 79—80 (Øifjeld), I s. 81—82 (Dolstad-

aasen), I s. 82 (Moaasen), I s. 83 (Bjørnaadalen—Ravatnet), I s. 85 (Fel-

lingfors, smlgn. I s. 221), I s. 86 (Kløvjemo), I s. 100 (ved Røsvandets

bredder), I s. 107 (Lille Brygfjeld i Korgen), I s. 109 (Korgen og Leir-

skardalen), Is. 11 o (Bjerkadalen), Is. 112 (Eisfjord—Fustvand), I s. 114

(Brennbergli i Hemnes), I s. 115 (Borristelli sammesteds), I s. 116 (under

Selforsfjeld), I s. 117— 118 (ved Langvatnet), I s. 123 flg. (Dunderlands-

dalen); II s. 5 (Horsfjord). II s. 6 (Bindalseidet), II s. 6— 7 (Aakvik og

Fiskerosen), II s. 9 (Hjartø, tildels gabbro), II s. 9— 10 (Kollstrømmen—
Kjella), II s. 10 (Mastervik), II s. 11 (ved Aunevand og Aabjørgvand i

Aaen), II s. 12 (Osan), II s. 13 flg. (Repsundet og Reppen), II s. 16 (ved

Tosenfjorden), I s. 17 (under Rismaalstind), II s. 22 (Bjørnbænken og

Vasbygden), II s. 23 (Skotnesliene), II s. 26 flg. (Heggehalvoen, tildels

gabbro), II s. 29 (SørCordens vestside—Navavand), II s. 30 flg. (Sausbygden—
Langfjordbunden), II s. 33 (Raakhatten), II s. 35 (Storbørja—Strompdal),

II s. 38 (Klausmarken), II s. 38 (Vevelstad—Forvik), II s. 40 (Ytre Kvalø i

Vik), II s. 40 flg. (Høglien ved Skaaren), II s. 42 flg. (aasene ved Vik),

II s. 43 (ovenfor Malm og Aandvik), II s. 43 flg. (Kirstimarken ved Søm-

nes), II s. 46 (Sømnesøen), II s. 46 flg. (Grøttem—Holandsvand), II s. 47

(Dalabotnet), II s. 47 flg. (Gravfjorden og Hongsetbygden), II s. 49 (Torg-

øen), II s. 50 (Sauren), II s. 52 flg. (Brønnøsund), II s. 55 (under Tilrems-

hatten og Mosaksia), II s. 56 (Skilbotnet), II s. 61 (Eidem paa Vega), II

s. 64 flg. (Grimsø).

Særlig bør nævnes bundvegetation med rikelig—spredt forekomst av

Asperula, Lathyrus veruus, MocJiringia trinervia (mangesteds gjennem hele

distriktet), Mercurialis percuuis i de sydlige herreder, forekomsten av lind,

eple og forskjellige asaldformer, hvorom henvises til plantefortegnelsen.

Birkekrattene og birkeskogene. Vegetationen i disse dannes av plan-

ter, der kræver mere fugtighet end hasselkrattenes og maa vistnok ogsaa i det

hele betegnes som temmelig rikholdig, men utviser i regelen kun over det

hele land almindelige planter, hvorav enkelte ofte dominerer, saa vege-

tationen ofte blir noget ensformig. Her skal blot nævnes nogle av de mest

toneangivende, der forekommer spredt — i rikelige bestande : Athyriiim Filix

feniiua, Phegopteris Dryopteris, Pli. polypodioidcs, Aspidium spùiulosum,

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 4. 6
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Equisetiiin silvaticmn, Aira ccspitosa, A. ßexuosa, Mclica nutans, Dactylis

glomerata, Poa pratensis^ P. nemoralis, Milium effusum, Anthoxanthum odo-

ratuni, Luzula pilosa, Polygonatuui verticillatuni, Paris, Stellaria nemorum,

Mclandriwn silvcstre, Ranunculus acer, Aconitum septentrionale. Geranium

silvaticum, Oxalis, Pyrola minor, P. sccunda, Tricntalis europaea, Melam-

pyrum pratense, M. silvaticum, Linnaea Borealis, Campanida rotimdifolia , C.

latifolia, Solidago Virga aurea, Hicracia (særlig tilhørende grupperne Vul-

gata, Prenantlioidea og Foliosa).

Vegetationen er forøvrig i høi grad avhængig av jordbundens be-

skaffenhet. Paa fugtig grund optrær ofte mange myrplanter og paa tør

ofte mange lyngarter særlig i blandskog med naaletrær. Særlig ut-

præget er birkeliene i fjord- og fjeldtraktene, hvor flere av de nævnte

arter kan forekomme i høie og tætte bestande (karakterplanter : større breg-

ner, Milium, Calamagj-ostis purpurea, Polygonatum verticillatum, Stellaria

nemorum, Melandrium silvestre, Aconitum, Geranium silvaticum, Angelica

Archangelica, Campaimla latifolia, Mulgedium alpinum, Solidago Virga aurea.

Crépis paludosa, flere specielle Hieracia).

Paa kalkholdig underlag og i mot solen vendende urer og lier kan

der undertiden være en overordendig artrik blandingsvegetation av birke-

lienes og alm-hasselkrattenes følgeplanter, saaledes at de første faar over-

taket langs bækkene, under fugtige berghamrer, eller hvor lien ellers er

mere sumpig, de sidstnævnte derimot i de tørrere urer, se f. eks. I s. 79 flg.

(under Øifjeld i Vefsen), I s. 116— 117 (under Selforsfjeld og ved Lang-

vatnet i Mo), II s. 9 flg. (ved KoUstrømmen og Horsbergvand), II s. 12 (ved

Osan nær Vasaas), II s. 14 flg. (ovenfor Ytre Reppen og langs Tosenfjorden),

II s. 32 (trakter ved bunden av Sausvandet), II s. 34 flg. (inde i Stor-

børja), II s. 38 (ved Klausmarken indenfor Oktjorden), II s. 40 flg. (Høglien

ved Skaaren i Vik), II s. 46 flg. (ovenfor Grøttem og inde i Dalabotnet i Vik),

II s. 54 flg. (under Tilremshatten og Mosaksla i Brønnøy), II s. 61 (Lauplien

paa Vega).

Undertiden blir den tidligere blomstrende vegetation av planter som Aspe-

rula, Circaca, Corydalis og Lathyrus vermis senere paa sommeren ganske

overgroet av den høiere birkelivegetation (f. eks. under Dolstadaasen i Vef-

sen, I s. 81, ved Silavatnet i Lurøy, I s. 72).

I fjeldtraktene gaar mange fjeldplanter ned i birkeliene (smlgn. s. 70 flg.

ovenfor) og ofte optrær her som ellers hertillands øverst oppe et mere

eller mindre utpræget vidjebelte (av graavidjer).

Som eksempler paa fjeldlienes vegetation i de indre trakter kan tjene

de tildels utforlige fortegnelser I s. 87 (Fiplingdalen i Vefsen), I s. 94—95

(Hatfjelddalen), I s. 119— 121 (under Storvastind og nær Svartisen i Mo),
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I S. 124 flg. (Dunderlandsdalen), II s. 8 (Hildringsfjeldet), II s. 33 flg. (under

Raakhatten), II s. 20 flg. (ved Tosenfjorden).

Ogsaa i fjeldliene er v^egetationen rikest paa fugtig, kalkholdig under-

lag (herfra kan nævnes som en karakterplante Cystopteris montana spredt

forekommende). Eksempelvis skal her blot nævnes liene ved Tustervand i

Hatfjelddalen (I s. 99), Susendalens østside (I s. 94 flg.), i Bjerkadalen og Lerskar-

dalen i Korgen (I s. 108

—

iio), ved Ravnaa under Burfjeldet i Mo (I s. 118),

i Dunderlandsdalen (I s. 122 flg.), under Fransvikfjeldet i Sjona (I s. 74),

under Nesnafjeld (I s. 75), under Kolsvikfjeld, Rismaalstind og Middags-

tinden mot Tosdalen (II s. 17— 19), under Grønlifjeld ovenfor Harangen

(II s. 23).

Som eksempler paa birkekrattenes vegetation i de ytre trakter kan

henvises til I s. 21 (Aisten), I s. 30 (Sauøen i Husvær), I s. 51 (Lurø),

I s. 56 (Lovunden), II s. 40 (Ytre Kvalø i Vik), II s. 43 flg. (under Sømnes-

fjeld i Vik), II s. 49 (Torgøen), II s. 51 (Sauren), II s. 53 (Brønnøsund), II

s. 60 flg. (Gladstad og Eidem paa Vega), II s. 64 flg. (Grimsø).

Selv i det lave birkekrat blandt de store stenblokker paa utsiden av

Søla (i Vega) findes der spredt—enkeltvis nogle faa skogplanter {Moeh-

riugia trinervia, Cardamine silvatica, II s. 64), altsaa en yderligere reduk-

tion av skogbundens flora paa Lovunden (I s. 56) og selv ute paa de træløse

øer i Træna er der rester av skogenes vegetation, saaledes endog Milium

i skaret ved Trænstaven (I s. 59).

Naaleskogenes vegetation. Som bekjendt er denne meget triviel og

fattig paa arter. Særlig dominerer her lyng og lyngartede vekster der al-

mindelig forekommer rikelig—formationdannende, som Vacciiiium Vitis idaea,

V. MyrtilUts, Callnua vulgaris, Pyrola secunda, Empetrum, Linnaea (sjeld-

nere Pyrola miiflora og meget sjelden P. chlorautha). Desuten forekom-

mer hyppig spredt— rikelig: Lycopodiutn annotinwn, L. complanatiDU, Aira

ßexuosa, Fcstnca ovi/ia, Carex pilulifera, Luzula pilosa, Polygonum vivi-

partim, Veronica officinaJis, Antennaria dioica. Speciel for Hatfjelddalen—

-

Korgen er i granskogen Calamagrostis chalybaca.

Paa fugtig mos forekommer i granskogene Listera cordata temmelig

almindelig og Goodyera sjelden.

Granen synes fleresteds f. eks. i Bjørnaadalen i Vefsen og i Korgen at

trives godt paa kalkgrund. Herav kommer det, at Cypripediitm trives godt

i granskogen i Bjørnaadalen og at man i Korgen og ovenfor Borkamoen i

Tosen inde i granskogen støter paa en og anden av de særlig for kalk-

terræn eiendommelige planter (se Is. iio og II s. 17).

Ofte er dog naaleskogene blandet med birk og man finder da ogsaa

flere av birkeskogens planter spredt i slike blandskoger (saaledes Oxalis,
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Melampyra, Majanthcumm, Aspidiiun spiinilosmn og flere bregner, og paa

fugtige steder mange myr- og sumpplanter. I de indre fjelddaler gaar ofte

endel fjeldplanter ned i granliene (saaledes i Susendalen, Korgen, Dunder-

landsdalen), likesom braater og aapne partier gir plads for en senere ind-

vandret flora.

I kysttraktene (f. eks. paa Vega, Donna, Aisten), hvor der endnu er

litt naaleskog, kan man ogsaa iagtta den herhen horende flora, ja endog i

trakter, hvor naaleskogen er utdod, kan der findes rester av derhen hørende

vegetation. Saaledes kan nævnes forekomsten av Listera cordata i myr

paa Indre Kvarø, Goodyera paa Handnesøen, Aakvik paa Dønna og under

Sømnesfjeld i Vik.

Vegetationen over trægrænsen. Denne er i høi grad avhængig av

undergrundens beskaffenhet, idet den er langt rikere paa den lettere for-

vitrende glimmerskifer-marmorformation end paa granit og gneis.

Paa grusede fjeld vidder og skraaninger eller paa hylder og i klippe-

rifter, tilhørende den førstnævnte formation, er der oftest en noget spredt,

men meget artrik vegetation, hvorav de mest karakteristiske er nævnt

ovenfor (s. 71 flg-)- Sammen med disse forekommer i regelen en mængde

av de almindelige fjeldplanter (smlgn. s. 70 flg.).

Av planter, der ei tilhører den arktisk-alpine plantegruppe, stiger især

følgende undertiden op paa fjeldvidden paa glimmerskifer-marmorformationen,

hvor de forekommer spredt— enkeltvis: Cystopteris nioiitaiia, Aspidium Lou-

c/iitis, Botjyclniiiii Luiiaria, Gyinnadenia coiiopea, hpipactis atroriihcns, Arabis

hirsuta, Sedum acre, Aiitliyllis l^itlncraria, Vicia Cracca (smlgn. I s. 131

og II s. 74).

Som eksempler paa herhen hørende lokaliteter henvises til : I s. 39

(Dønmanden), I s. 48 (Handnesøen), I s. 55 (Aldertind ovenfor Dyrskar-

lien), I s. 71 (Aas-aasen og Klubben ved Aldersundet), I s. 73— 74 (Stor-

nibba og Fransvikfjeld i Sjona), I s. 75 (Nesnafjeld), I s. 81 (Trangskaret

i Øifjeldet ved Mosjøen), I s. 85 (Grønfjeldet i Øvre Vefsen), I s. 90

(Hatten) og I s. 91 (Nellifjeld i Hatfjelddalen), I s. 93 flg. (Susendalens

østside), I s. 96 (tjeld ved Unkervand og mot Skarmodalen), I s. 98 (Ørefjeld

og Brurskanken ved Røsvand), I s. 99 (fjeldpartiet mellem Tustervand

og Røsvasbygden), I s. 100 (Krutfjeldene), Is. loi (Akfjeld og Brakfjeld),

I s. 102 (Krutvasrøddiken), Is. 103 (Varnfjeld, Hjartfjeldsakslen, Olfjeld-

kleppen), I s. 104— 105 (Klubben og Østre Mofjeld ved Umbugten), I s. 106

(Slegda og Anders Larsafjeldet i Korgen), Is. 108 flg. (fjeldene i Leir-

skardalen), I s. iio (Maaltind i Bjerkadalen), I s. m (Rundtind i Korgen),

I s. 112 (Kveldtuva mellem Eisfjorden og Vefsen), I s. 118— 120 (fjeld-
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partier mellem Langvandet og Svartisen i Mo), I s. 125— 129 (fjeldene i

Dunderlandsdalen); II s. 14 (Reppartjeld i Bindalen), II s. 17 (Rismaals-

tind i Tosen), II s. 19 (Kolsvikljeld nær Tosenfjorden), II s. 21 (Strøms-

fjeld mellem \'elfjorden og Tosen), II s. 23 (Hongsfjeld i Vasbygden),

II s. 23 (Grønlifjeld ovenfor Harangen), II s. 29 (Sæterfjeldet i Velfjorden),

II s. 31 (AunQeldet og Kvernhatten i \'elfjorden), II s. 40 (ovenfor Ytre

Kvalø i \'ik).

Derimot er vegetationen oppe paa fjeld, dannet av granit og gneis,

yterst triviel, bestande av over det hele land almindelige fjeldplanter, eller

fjeldene kan være ganske nøkne (i de ytre trakter undertiden næsten fra

fot til top) eller dækket av storstenet ur og snefonner. Paa lavere, mere

beskyttede fjeld kan h'ngartede planter eller andre tuedannende fjeldgræs

rikelig—formationdannende beklæde større eller mindre partier av fjeld-

vidden, eller den kan dækkes av torvmyr.

Som eksempler paa herhen hørende vegetation kan henvises til I s. 22

(Breitind paa Aisten), I s. 38 (Hæstadtind paa Dønna), I s. 39 (Dønman-

den), I s. 52 (Lurøfjeldetl, I s. 54 (Aldertind), I s. 56 (Lovunden), I s. 60

(Breitinden og Trænstaven i Træna), I s. 71— 72 (fjeld ved Aldersundet,

især Vastind), I s. 81 (Øifjeld i Vefsen), I s. 84 (Mandalsaksla i Øvre Vefsen),

I s. 88 (Bjørgefjeld), Is. 112 (Hatten mellem Eisfjorden og Vefsen), I s. 120

(Brunstadtind i Svartisdalen); II s. 11 (Terraakfjeld), II s. 7 (Heilhornet),

II s. 12 (Granbostadfjeld i Bindalen), II s. 17— 18 (fjeld indenfor Tosbotnet),

II s. 23 (Storfjeldet i \'asbygden), II s. 24 (Harangsfjeldet), II s. 28

(BrataasQeld i Velfjorden), II s. 34 (Raakhatten), II s. 36 (Lausfjeld og

Breivastind), II s. 37 (Elsaashatten), II s. 38 (Høiholmstind), II s. 48 (Saus-

fjeldet), Ils. 47 (Lysingen), II s. 51 (Torghatfjeldet), Ils. 56 (Mosaksla), Ils. 56

(Trælneshatten), II s. 62 (Vegtinden—Troldtindene paa Vega).

Ogsaa paa serpentin feltene er der i regelen en meget sparsom

vegetation (undtagen paa asbestforekomster eller paa kalk- eller glimmer-

skiferholdig grus). Av planter, der særlig synes at trives paa serpentin

kan nævnes: Asplemim viride, Ccrastium alpinum v. glabratiwi, Vlscaria

aIpilia.

Som eksempler paa vegetation paa serpentinÇeld henvises til I s. 28

(Rødøfjeld), I s. 90 (Hatten i Hatfjelddalen), I s. 96 (Rotfjeld), I s. 102

(Krutvasrøddiken og Gryttind), II s. 29 (inde i Velfjorden), Ils. 18 (inden-

for Tosbotnet) ^.

Snevandsvegetationen. \'ed snebækker, paa vanddrukken (frisk grøn)

mos eller grusede steder, hvor der n3'lig har ligget snebræer (»sne lei er<:)

^ Sammenlign ovenfor s. 67 angaaende \egetationen paa Leka.
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eller i slammet nær disse er der oftest en ret frodig vegetation av enkelt-

vis—spredt forekommende arter, hvorav her særlig skal nævnes: Athy-

rium alpestre, Eqiiisetum arvense v. alpestre, E. variegatiun, Alopeciirus

fulviis, Aira alpiiia, Poa laxa, P. alpina v. vivipara, Catabrosa algida,

Carex lagopina, C. briuuiescens, C. riifuia, Eriophorum Scheiichzeri, Jiincus bi-

glumis, Salix herbacea (rikelig), S. polaris, Koenigia, Sagina intermedia, Alsine

biflora, Cerastium Edmondstonii, C. trigynnni, Ranunculus glacialis, R. ni-

valis, R. pygniaeus. Arabis alpina, Cardaniine bellidifolia, Saxifraga stella-

ris (ofte som V. coniosa), S. oppositi/olia, S. nivalis (ofte som v. temas),

S. cernua, S- rivularis, Epilobium anagallidifolium, E. Hornemanni, An-

dromeda hypnoides, Veronica alpina, Gnaphaliuni supinum, Petasites frigidus.

Taraxacum croceum.

Som eksempler paa denne vegetation henvises særlig til I s. 88

(Bjørgefjeld), I s. 89 (Kapfjeldet), I s. 91 (Hatten), I s. 96 (Rotfjeldet), I s. 99

(Jørentind ved Røsvandet), I s. 102 (Store Buksfjeld nær grænserøs nr. 212

i Hatfjelddalen), I s. 121 (ved Svartisen), Is. 126 (inderst i Dunderlands-

dalen); II s. 7 (Heilhornet), II s. 18 (Tverfjeld og N. Snetjeld i Tosen),

II s. 36 (Breivastind), II s 38 (N. Heiholmstind).

Blandt de planter, der gaar høiest paa fjeldene (i smaa oaser blandt — el-

ler mellem stenene i — storstenede urer, klipperevner, tuer ved varderne), skal

især nævnes : Cryptogramma crispa, Lycopodium Selago, Anthoxanthum, Fe-

stuca ovina, Poa laxa, Aira /lexuosa, P. glauca (formael, Carex brunnescens,

C. rigida, Cobrcsia Bcllardii, Jujicus trifidus, Salix herbacea, Luzula Wahlen-

bergii, L. arcuata, L. spicata, Silcne acaulis, Viscaria alpina, Cardaniine bel-

lidifolia, Sibbaldia, Empetrum, Andromeda hypnoides, Vaccinium uliginosum

(og andre lyngarter), Trientalis — foruten endel av de ovenfor anførte

mere specielle snevandsplanter (f. eks. de nævnte Rauunculus-diVter). Samt-

lige paa grund av lokaliteternes beskaffenhet enkeltvis—spredt eller i mere

eller mindre reducerte bestande.

Kulturlandets vegetation. Tilslut skal kortelig omtales de plante-

samfund, der i mere eller mindre grad skyldes menneskets indgripen

(hjemmej ordens vegetation: naturlige og kunstige enger, bopladsenes

vegetation, ukrudsplanter i akrer og haver).

Ved enger forstaaes her den opdyrkede indmark, der ved rydning,

tørlægning, gjødning etc. er indvundet av utmarken. Den dannes her som

ellers efter terrænets art og opdyrkningsgrad av mere eller mindre bestande,

særlig av græsarter som: Anthoxanthum, Agrostis vulgaris, A. canina,

Aira cespitosa, A. /lexuosa, Poa pratensis, Festuca rubra, samt desuten

spredt til enkeltvis av: Dactylis, Rumex Acetosa, Stellaria graminea, Ce-

rastium vulgare, Melandrium silvestre, Lychnis Flos cuculi, Ranunculus
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accr, R. aiiricoiniis, R. rcpois, Uhiiaria poitapctala, Gcmn rivale, Alchc)}iilla

vulgaris (coll.), Trifolium repens, T. prafeiise, Lotus, Lathynts pratensis,

Vicia sepiinn, Viola tricolor, Carimi, Antlirisciis silvestris, Heraclcum sibiri-

cum, Veronica serpyllifolia, V. Chamacdrys, Euphrasia officinalis, Alectoro-

loplms minor, Melampyrum pratcnse, M. silvestre. Myosotis intermedia. Plan-

tage lanceolata , Kiiantia arvoisis, Sticcisa pratensis, Campanula rotundifolia,

Solidago Virga aurea, Achillea Millefolium, Matricaria iiiodora, Taraxacum

officinale (coll.), Leontodon autumnalis, Hieracia.

Foruten disse ogsaa ellers almindelige engplanter findes endnu en hel

del av de særlig for utmarken karakteristiske planter efter lokalitetens be-

liggenhet, beskaffenhet og opdyrkningsforhold rikelig til enkeltvis repræ-

sentert, saaledes : Equisetum anrnse, E. pratcnse, Sardus, Alopecurus geni-

ciilatus (paa fugtig grund, oftest nær beboede steder), Molinia, Festuca ovina,

Carices (som C. leporina, C. stellulata, C. canescens, C. Goodenoughii, C.

panicea), Scirpus cespitosus, Eriophora, Juncus lamprocarpiis, f. filiformis.

Luzula multiflora, PolygO)Hun aviculare, Rumex Acetosella, Calthci, Trollius,

Potentilla erecta, Geranium silvaticum, Antennaria dioica og flere, alt efter

markens beskaftenhet (vands^-ke enger, torvmark etc.).

Foruten disse mere »naturlige« enger maa nævnes de »kunstige«,

opstaaet ved utsæd av sydfra indført græsfrø (særlig thimothei- og klever-

frø). Indført findes her oftest enkeltvis tilfældig planter som: Barbarea

vulgaris (hittii kun i meget faa eksemplarer), Ccrastium arvense, Saxifraga

granulata, Berteroa, Primula veris, Galium MoUugo, Achillea Ptarmica,

Anthonis tinctoria, A. arvensis, Chrysanthennim Leucanthemum (under-

tiden temmelig rikelig, men vistnok paa de fleste steder fra først av til-

fældig).

Av aker ugræs, oftest kun enkeltvis—spredt forekommende, kan an-

føres: Triticum repens. Polygonum Persicaria, P. lapathifoliiim, P. Con-

volvulus, Spergula at~vensis, Stellaria media, Silcne venosa, Agrostemma,

Fumaria officinalis, Erysimum chciranthoides, Brassica campestris, Sinapis

alba, S. arvensis, Raphanus, Thlaspi arvense, Sedum maximum, Erodiuni,

Euphorbia Helioscopia, Lamia, Galcopsis Tetrahit, G. versicolor, Galium

Aparine, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Centaurea Cyaiuis, Sonchus

oleraceus [S. arvensis især paa strandkanter). Crépis tectorum (ogsaa ægte

vildvoksende), Carduus crispus.

Av andre tilfældig i n d f r t e planter (haveugræs, ballastplanter) kan

anføres enkeltvis—spredt forekomst av: Bromus arvensis, Lolium perenne,

Cerastium glomeratum (ogsaa vildvoksende), Aquilegia, Potentilla norvegica,

Melilotus arvensis, Epilobiu))i montanum (ogsaa vildvoksende), Aegopodium
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Podagraria, Anchusa ai'vensis, Asperugo, GkcJioma, Stachys paluster, Ve-

ronica hederifolia.

Av mere stationære planter paa gaardstun, ved uthusbygninger og

veier kan anføres: Poa amma, P. trivialis, Triticum repens, Jimais bufo-

nius, Polygonum avicnlare, Rumex douicsticiis, Chenopodium album, Urtica

dioica, U. tirens, Ranuncidus repens, Stellaria media, Capsella Bursa pasto-

ris, {Potentilla Anserina, inaaske kun paa strandkanter), Plantago major,

Senecio vulgaris — de fleste temmelig rikelig.

Ugræsplanter forekommer ofte ogsaa ved strandkanter (smlgn. ovenfor)

og kan særlig ved kreaturene spredes ut i utmarken, kan forekomme ved

fæveier, sætrer, paa utøer, der benyttes som havnegang, i klippehuler etc.
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Fortegnelse over karplanterne i Helgeland med angivelse

av deres utbredelse, ll\

Polypodiaceae.

Polypodiiim vulgare L. Klipper, aim., især paa skifer og kalk. Til

birkegrænsen.

C}yptogramma crispa (L.) R. Br. Urer og klipperifter, især tilfjelds

over birkegrænsen, teml. aim., f. eks. Bin dal en: Granbostadfjeld, Heil-

hornet, Hildringen I Norman ), Qeldene indei TosenQorden, Strømsfjeld, Storfjeld

i Vasbygden, Harangsfjeld; Vel fjorden: Raakhattens fjeld (Norman), fjeld-

trakter paa vestsiden av Okfjorden, Breivastind og Lausfjeld indenfor Stor-

børja, AunÇeld indenfor Langfjorden; Tjøtta: under Nordre Hoiholmstind.

Pteridium aquilinum iL. I Kuhn. Krat, teml. aim., op i birkeliene.

Blechmim Spicant (L. ) With. Lyng og myrgrund, aim., til birke-

grænsen.

Athyrium Filix fcmitia (L.) Roth. Skogtrakter, aim., op i birke-

liene.

A. alpestre (Hoppe) Rylands. Fjeldtrakter, aim., til snegrænsen.

Asplemim Trichomanes L. Klipperifter, vistnok overalt paa kalk eller

skifer og kun i de lavere trakter. Bind alen: KoUstrømmen, Aakervik,

mellem Horsberg og Horsbergvand; Hikkelsberg ved Helstadløkken, Kols-

vikbogen, Mjølbingen og Sjøbergslien i Tosenfjorden, Nordre og Søndre

Horsfjord samt Aakvik. \'elfjorden: Hegge, Heggeøen (Norman); Urd-

viken, Langaasen og op for Lomselven ret over for Strompdal indenfor

Storbørja; Klausmarken indenfor Storfjorden. \'ik: Høglien nær Skaaren,

under Sømhovdfjeld, Tandbergene, ved Ovre Dale og Jelmoen. Brønnøy:

nær kirkestedet, under Mosaksla. \'ega: Lauplien nær Eidem, Grimsø.

A. viride Huds. Klipperifter og bergvægger, især paa kalkholdig og

skifrig underlag, saavel i de laveste trakter som overst paa fjeldene. Bin

dalen: Granbostadfjeld, Mastervik og Aakvik, Hildringen (paa serpentin)

Skaaren paa Øksningen, Aandvik ved Helstad, Reppartjeld, aim. ved Tosen

Qorden (f. eks. Rephullet, indenfor Urvoldvand, Kolsvikbogen, Kolsvikfjeld

^ Omfattende herrederne Bindalen, Velfjorden, Vik, Brønnøy, Vega samt endel av Tjøtta

Fortegnelse I i del I av denne avhandling omhandler de nordligere herreder indtil polar

cirkelen.
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Mjølbingen, Sjøbergslien, Rismaalstind, ovenfor Borkamoen i granskogen),

Tosdalen, Stremsfjeld ved Barstad, Vasbygden fleresteds saavel i lavlandet

(f. eks. Hongbarstad, mellem Møllevand og Storvand) som paa Storfjeldet

og under Hongfjeld, Grønlifjeld ved Harangen, Nordre Horsfjord. Vel-

fjorden: Naustvik, Hegge, Heggeøen (Norman), Bergvik (paa serpentin),

Haakaunet, Tarmaungrottene og ellers paa kalken indenfor Langfjorden,

traktene indenfor Storbørja mangesteds (f. eks. Granaasen. Urdviken, Tet-

tingdalen, Strompdal, under Lausfjeld), Storfjordbunden, Klausmarken og

indover til grænsen mot Visten. Vik: Høglien ved Skaaren, Tandbergene,

under Aandvikfjeld og Malmsfjeld, Hongsetbygden mangesteds. Brønnøy:

nær kirkestedet, Lund, Sauren. Vega: Ulvingen. Tjøtta: mellem For-

vik og Vevelstad.

A. Rufa mnraria L. Klippevægger, paa kalk, i de laveste trakter.

Bind a len: Sjøbergslien i Tosen. Vel fjorden: Strompdal, Klausmar-

ken indenfor Storfjorden. Brønnøy: under Mosaksla.

Phegopteris polypodioides Fee. Skyggefulde steder i skog og krat,

aim., til over birkegrænsen.

Ph. Dryopteris, {\^.) Fee. Som foregaaende.

Pli. Robertiana (Hoffm.) A. Br. Skyggefulde urer og krat, paa kalk-

bund i de lavere trakter. Bindalen: Sjøbergslien og i største mængde

indenfor Urvoldvand ved Tos'enfjord, mellem Møllevand eg Storvand i Vas-

bygden. Velfjorden: Granaasen, Strompdal og derfra langs Lomselven

nedover mot Børjeøren, Urdviken i Storbørja, Tarmaungrottene, Klaus-

marken og derfra til grænsen mot Visten, Naustvik. Vik: Tandbergene,

under Aandvikfjeld, Malmsfjeld og Bjørufjeld, Hongset.

Aspidium Lonchitis (L.) S\v. Klipperifter og urer, især paa kalkholdig

og skifrig grund, teml. aim., til over birkegrænsen, saaledes: Bind a len:

aim. ved Tosenfjorden indover til Tosbotnet og Tosdalen, fleresteds i Vas-

bygden, Reppen, Nordre Horsfjord; Velfjorden: Hegge, indenfor Lang-

fjordens bund fleresteds, Kvernhatten, Strompdal, Storfjordens bund og

Klausmarken til grænsen mot Visten; Vik: Høglien ved Skaaren, Tand-

bergene, Hongsetbygden; Brønnøy: under Tilremshatten og Mosaksla;

Vega: LaupHen ved Eidem.

A. Braunii Spenn. Krat og urer, oftest paa kalkholdig og skifrig

grund, især i selskap med aim eller hassel, ei sjelden i de lavere trakter,

saaledes: Bindalen: ved KoUstrømmen og Horsbergvand, Kveinen paa

Bindalseidet, Reppen, Osan, aim. i liene og urene ved Tosenfjorden, Bar-

stad, Nord HorsQord, Skotnesliene og liene ovenfor Harangen; Ve Hjor-

den: Hommellien, inde i Storbørja fleresteds (f. eks. Urdviken, Hestlien,

langs Lomselven mellem Børjeøren og Strompdal), ved Stortjorden indover
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til Storfjordbunden og Klausmarken, Almegroven ved Saus, indenfor Lang-

fjorden til Aslakaunet og Juvatnet, liene ovenfor Markavatnet. Vik: Høg-

lien ved Skaaren, Grottem, Ovre Dale, ved Hongsetstøene i Gravljorden,

under Aandvikfjeldet. Bronney: Sauren, under Tilremshatten (nord-

grænse).

A. montaiu(»i (Roth) Aschers. Birkelier, spredt. Bin da len: under

Heilhornet op for Horsbergoset, Terraak (Læstadius), under Repparljeldet,

inderst i Tosenfjorden fleresteds i mængde, under Storfjeld i Vasbygden.

Velfjorden: Almli i Storfjorden, Kveltuva ovenfor Klausmarken, Loms-

dalen indenfor Storbørja, Halsen nær Sæterlandet, under Aunefjeld oven-

for Aslakaunet, Langfjordhalsen.

A. Filix mas L. Skog og urer, aim., til birkegrænsen.

A. spiiiiilosiou (Müll. I S\v. med v. dilatation Hoffm. Skog, aim., til

birkegrænsen.

Struthopteris germanica Willd. Fugtige skogtrakter, især inde i fjord-

distriktene (f. eks. i Velfjorden og langs Tosenfjorden), i de lavere egne.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Skyggefulde klipperifter, aim., op over

birkegrænsen.

C. montaua (Lam.) Hoffm. Fugtig mos paa kalkholdig eller skifrig

underlag. Bindalen: Mastervik i Sørfjorden, faa meter over havet, under

Kolsvikijeld mot Skrovaadalen, Tosdalen, Grønlifjeld ovenfor Harangen.

Velfjorden: ved Tarmaungrottene i mængde og meget frodig.

Woodsia ilvensis (L.i R. Br. Klipperifter og urer, især paa kalk, hist

og her. Bindalen: ved Tosenfjorden fleresteds (f. eks. Hikkelsberg ved

Helstadløkken, Sjøbergslien, under Rismaalstind), Øksningen, Votnan og

Hongbarstad i Vasbygden. Velfjorden: Naustvik, mellem Hommelsto

og Hilstad, ved Sausvand, Urdviken i Storborja. Vik: under Bjørutjeld,

Grøttem, Hongsetstøene, Hongsetbygden. Brønnøy: under Mosaksla og

Tilremshatten.

W. alpina Bolton. Som foregaaende, men maaske litt sjeldnere.

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vidgatiim L. Bind a len: Øksningen: Øien. Vik:

Grøttem, langt fra stranden. Beggesteds paa kalkgrund.

Botrychinm Liinaria (L.) Sw. Paa græsbundne bakker eller sand-

grund. Undertiden hoit over birkegrænsen paa kalkgrund, saaledes paa

Kolsvikfjeld og Rismaalstind i Tosen.
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Equisetaceae.

Equisetum arvense L. Akrer og veikanter, paa lerbund, aim., til op i

lavbeltet (der ofte som v. alpestre Wc).

E. pratense Ehrh. Sjeldnere end foregaaende, i de lavere trakter.

E. silvaticum L. Krat og skog, aim., til birkegrænsen.

E. palustre L. Fugtige steder, teml. aim., i de lavere trakter.

E. fluviatilc L. Vandbredder, aim. i de lavere trakter, ofte som v.

limosum L.

E. hiemale L. Oftest i urer og næsten tørre lier. Bindalen: oven-

for Reppen, under Rismaalstind op for Tosbotnet, nær Skotnes i »Skjæfte-

viken«. Velfjorden: Grinddalen mellem Børjeoren og Strompdal. Vik:

Grøttem, Øvre Dale, mellem Olsaas og Gjerdevand. Tjøtta: Tasklien,

øst for Nordre Høiholmstind.

E. variegation Schleich. Fugtig grus, helst paa kalkholdig eller skif-

rig underlag. Bin dal en: Kolsvikfjeld ved TosenÇorden, Grønlifjeld oven-

for Harangen. Velfjorden: Sæterfjeldet ovenfor Sæterlandet. Vik:

under Aandvikfjeld.

E. scirpoides Michx. Fugtig grus, paa kalkholdig eller skifrig underlag.

Vik: under Malmsfjeld mot Brækosen. Vega: mellem Risbakken og

Valla paa flat, tildels mosklædt mark med Dryas og andre fjeldplanter.

Lycopodiaceae.

Lycopodium Selago L. Alm. fra lavlandet til øverst paa fjeldene.

L. clavatum og L. annotinum L. Skog og lyngmark til over birke-

grænsen, aim. (den første maaske noget sjeldnere).

L. alpinum L. Tilfjelds, over barskogens grænse til snegrænsen.

Selagiiiella selaginoides (L.j Link. Fugtig mos, aim., til op i lavbeltet.

Isoetaceae.

Isoetes. I ferskvand paa mudret bund, vistnok teml. aim., ialfald i Vas-

bygden i Bindalen, Hongsetbygden i Vik og vandene i Velfjorden.

Ogsaa i smaavand tilfjelds, f. eks. ovenfor FugUi og paa Kvalofjeldet i Vik,

ovenfor Klausmarken i Vel fjorden. De undersokte eksemplarer tilhører

/. echiiwsporinn Dur.

Pinaceae.

Juniperiis communis L. Tør mark, aim., til over birkegrænsen.

Pinus silvestris L. Tørre rabber eller myrer teml. spredt og oftest ei

i større bestande. Undertiden spredt og enkeltvis oppe i fjeldskraaningene.
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medens granen optar de nedre partier, av og til enkeltvis eller i mindre

bestande inde i granskogene. Fra de ytre trakter kan nævnes en liten

samling av trær ved Vevelstad i Tjetta, men særlig interessant er fore-

komsten paa Vega. Her er der ved pladsen Moen, vest for Eidem, paa

øens sydvestside en hel liten skog (60

—

120 m. o. h.), der særlig trives godt

i forsænkningene og skal kunne utvikle godt spiredygtig frø. Ogsaa inde

i dalen mellem Vegtindene og Gulsvaagfieldet forekommer der mellem

Moen og Vegdalen endel spredte trær.

Picea Abies (L.) Karst. Skogdannende, særlig i de indre trakter.

Bin dal en: dominerende som skogtræ i den ytre del av fjorden fra Hil-

dringen til indenfor Vasaas, længere inde i Tosenfjorden trær den tilbake

for birken, men i de inderste deler er den atter skogdannende, saaledes

ved Borkamoen, indenfor Tosbotnet og opad den nedre del av Svartvas-

dalen og Tosdalen; paa de lavere partier av Velfjordeidet, i Vasbygden,

fra Kolsvik opad Bogelvdalen, op gjennem Aabygden til Aabjørgvatnet,

paa Bindalseidet findes de største skogpartier. Skogen er dog paa de fleste

steder sterkt uthugget. Vel fjorden: særlig i de indre partier store skog-

strækninger, omend tildels noget uthugget, saaledes ved Hegge, paa Strenge-

vandets nordside, Raakhattens tjeldpartier (buskformig hist og her til 455 m.

o. h. ifølge Norman), mellem Langfjorden og Sausbygden, inde i Storbørja

paa de lavere dalsider og i dalbunden (opad Tettingdalen, Lomsdalen, Gran-

aaselvens dalføre), ved bunden av Storfjorden og inde i Okfjorden (tildels

blandet med furu) samt i grænsepartiene mot Bindalen og Vik. Vik: i de

indre trakter tildels skogdannende med furu og birk, saaledes paa ijeld-

skraaningene inde i Ursfjorden, langs Langvand, Mevand og Sausvand,

inde i Dalabotnet; i de ytre partier temmelig sparsomt, f. eks. paa Kjøsvik-

Qeldets skraaning, i Kirstimarken ved Sømnes og i Høglien ved Skaaren.

Brønnøy: kun enkelte steder paa fastlandet litt gran sammen med furu

og birk. Vega: i utmarken mellem Gladstad og Gulsvaag enkeltvis nogle

1.3

—

i.6m. høie busker (ifølge Norman).

Sparganiaceae.

Spargam'um ramosum Huds. *!nicrocarpNm Nehm. Vik: Sandevaagen,

mellem Vik og Olsaas ved bækker og grøfter med Iris ^.

S. affilie ScHNiTZL. Vandbredder, teml. aim. til over birkegrænsen

saaledes: Bindalen: ved Kolsvik, oppe paa Stormana ved Kolsvikbogen,

Vasbygden fleresteds, mellem Holm og Solstad; Velfjorden: oppe paa

fjeldet ovenfor Klausmarken, Lomsdalen, Tettingsvand; Vik: Øianvand,

Til denne underart hører ogsaa den I s. 138 som *iicglixtimi anførte underart fra

Dønna.
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Hongsetb3'gden, oppe paa Sausfjeldet ovenfor Fuglli, paa Kvaløfjeldet;

Vega: mellem Risbakken og Valla, mellem Vika og Eidem, Igerø (oppe

paa fjeldet), Ulvingen. Fleresteds litet utviklet.

S. submuticum Hn. Vandbredder. Velfjorden: Hegge. Eisetav

mig med saa utviklede frugter, at den lot sig sikkert bestemme.

S. minimum Fr. Vandbredder og grøfter, vistnok kun i de lavere og

ytre trakter, teml. sjelden. Bindalen: Votnan i Vasbygden. Vega: Fer-

set, mellem Risbakken og Valla, nær Eidem, Ulvingen.

Potamogetonaceae.

Zostera marina L. I saltvand. Ved øene og i kysttraktene, oftest

maaske f. angustifolia Hornem.

Potamogeton natans L. Vand, aim. i de lavere trakter.

P. polygonifolius Pourr. Angives av Norman for Sørenskogvand i

Vasbygden, men kun landformen av P. gramineiis bemerkedes.

P. alpinus Balb. Vand og torvgraver, vistnok teml. aim., ialfald i de ytre

lavere trakter, saaledes: Bin dal en: Holm, Kveinsjøen paa Bindalseidet, Vas-

bygden, Grindgarsvand ved Harangen; \'elfjorden: tjernet nedenfor

Hommellien, Strauman nær Saus; Vik: Hopen, Sandevaagen, Brækosen,

Hongset; Vega: Ferset, Rørøen, Ulvingen.

P. gramineus L. Vand og torvgraver, neppe sjelden. Bindalen:

Vasbygden, Aunevand, Grindgarsvand ved Harangen. Velfjorden: Juls-

aunet, Hølinesvand, Strauman nær Saus. Vik: Brækosen, Øianvand,

Hongsetbygden. Vega: Rørøen, Ulvingen.

P. perfoliatus'L. Vand, neppe sjelden. Bind al en: Vasbygden. Vel fjor-

den: Bruvand, Strengevand, Hølinesvand. Vik: Brækosen, Hongsetbygden.

P. praelongus Wulf. Vand. Bindalen: Vasbygden: Møllevand og

Storvand. Velfjorden: Hølinesvand og vistnok i andre vand paa græn-

sen mot Vik.

P. filiformis Pers. Smaavand og torvmyrer, vistnok teml. aim. i de

ytre, lavere trakter. Bind a len: Holm i brakvand (maaske snarere P.

pectinatiis L.), Grindgarsvand ved Harangen. Vik: Brækosen, Øienvand.

Vega: utmarken mellem Gladstad og Gulsvaag (Norman).

P. pectinatus. L. Brakvand. Vega: Ulvingen^ vistnok andetsteds, men

litet utviklet (f eks. Brækosen i Vik, Holm i Bindalen).

Ruppia rostellata Koch. Brakvand. Bin dal en: Holm. Vel fjor-

den: Heggeøen (Normanj. Brønnøj^: kirkestedets omgivelser, paa øst-

siden av halvøen.

Juncaginaceae.

Triglochin maritima L. Fugtige strandkanter, aim.

T. palustris L. Myr, aim., i de lavere trakter.
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Gramineae.

Phalaris arnndinacea L. Fugtige steder, saasom ved bækker, i lier,

under berghammere og paa strandkanter, op i birkebeltet, teml. aim.

Anthoxa}ithnni odoratnm L. Enger og lier, aim., til over trægrænsen.

Hierochloa odorata (L. ) Wg. Fugtige steder, saasom myrer og strand-

kanter, ei aim. Bindalen: Terraak, Hildringen (ved stranden), Grønli-

fjeldet ovenfor Harangen (550m. o. h.). Velfjorden: Saus, Raakhattens

fjeld (352 m. o. h. ifølge Norman). Vik: Sømnes, Høglien ved Skaaren

(122 m. o. h., Norman).

Milium cffitsnni L. Skog- og fjeldlier, aim., til over birkegrænsen.

Nardns stricto L. Udyrkede steder, aim., til over trægrænsen.

Alopecnrus geniculatns L. Fugtige steder, som vandbredder (her ofte

som V. )iatcuis Wg.), akrer, oftest nær beboede steder, aim. i de lavere

trakter.

A. fulvus Sm. Vandbredder, i fjeldtraktene, ei aim.

A. pratejisis L. Bronnøy: ved veien til dampskibskaien, tilfældig

indført.

PhlcHin pratcnse L. Enger, neppe oprindelig vild.

Pli. alpinum L. Fjeldtrakter, aim.

Agrostis stolonifera L. Strandkanter, aim.

A. vulgaris With. Litt fugtige enger, bakker og lier, aim. til op i

birkebeltet.

A. canina L. Fugtige enger, især i de lavere trakter, neppe aim.

A. borealis Hn. Litt fugtige steder, især i fjeldtraktene, aim., til sne-

grænsen.

Calamagrostis iieglecta (Ehrh.) P. B. Fugtige enger og strandkanter,

især i de lavere trakter.

C. purpurea Trin. Krat, elvebredder og lier, aim., til over birke-

grænsen.

C. Epigeios Roth. Krat og urer, især paa kalkgrund, ei aim., saasom:

Bindalen: Hikkelsberg og Osan ved Helstadløkken, indenfor Urvoldvand,

under Rismaalstind ved Tosbotnet, Hongbarstad og Votnan i Vasbygden;

Vel fjorden: Naustvik, Hegge; Vik: Hongsetbygden, Grøttem.

Avena pratensis L. Høiaasen, nær kirkestedet i Brønnøy, paa kalk.

A. pubesccns Huds. Tørre bakker i de lavere trakter, især paa kalk

og sandgrund, teml. aim., f. eks. Bindalen: Øksningen, Hildringen; Vel-

fjorden: Naustvik, Hegge, ved Strengevand, Saus, Flatmo, mellem Børje-

øren og Grinddalen i mængde; Vik: Sømnes, Sømnesøen, under Bjøru-

fjeld, Ytre Kvalø, Høglien ved Skaaren; Brønnøy: kirkestedets omgivel-
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ser, Torgøen, Sauren, Tilrem; Vega: fleresteds, saasom Rørøen, Glad-

stad, Valla, mellem Næs og Holand, Sundsvoll, Vegdalen, Lauplien ved

Eidem, Grimsø, Ulvingen; Tjøtta: mellem Forvik og Vevelstad.

A. clatior L. Strandkanter, undertiden i krat og urer, saasom: Vel-

fjorden: Naustvik; Vik: Semnes, Tandbergene, under Bjørufjeld, oven-

for Grøttem, Høglien ved Skaaren; Brønnøy: kirkestedets omgivelser.

Aira cespitosa L. Enger og lier, aim., til birkegrænsen.

A. alpina L. Fugtige steder tilfjelds, ei sjelden, saaledes: Bindalen:

Hildringen (Normanj, Heilhornet, Tverfjeld og Rismaalstind indenfor Tos-

botten; Velfjorden: fjeldene ovenfor Klausmarken, Raakhatten (Nor-

man), Lausfjeld og Breivastind indenfor Størbørja; Brønnøy: Mosaksla;

Vega: Vikatind.

A. flexuosa L. Eng, aim., op over trægrænsen (som f. moutana L.).

Triodia deciimbcns (L.) P. B. Blandt ener og lyng i kysttraktene.

Vik: fleresteds fra Høglien ved Skaaren til Sømhovd. Vega: teml. aim.

paa hovedøen f. eks. ved Eidem, mellem Rørø og Gladstad, mellem Ris-

bakken og Næs, Grimsø, Ulvingen. Forekommer ifølge B. Kaalaas ogsaa

paa Leka nordligst i N. Trondhjems amt.

Phragniites communis Trin. Vandbredder. Bind al en: Vasbygden

aim., Aunevand i Aabygden. Vel fjorden: Naustvik, ved smaavand,

langs vandene over mot Ursfjorden, Sausvand. Vik: Hongsetbygden.

Vega: et litet tjern i utmarken mellem Gladstad og Gulsvaag.

Molinia coeridea (L.) Moench. Myr og sumpeng, aim., op i lav-

beltet.

Mclica nutans L. Krat og skogeng, til birkegrænsen.

Dactylis glomerata L. Krat og tørt eng, aim. i de lavere trakter.

Poa annua L. Beboede steder, veier, aim., til over birkegrænsen.

P. laxa Hænke. Øverst paa fjeldene. Bindalen: Rismaalstind.

Vel fjorden: Lausfjeld, Breivastind.

P. alpina L. Tørre bakker og berg, især gaa kalken i de lavere

trakter.

P. glauca Vahl. Krat, urer og tørre berg, aim., til op i lavbeltet,

under flere former.

P. nemoralis L. Krat, aim., til over birkegrænsen, tilfjelds især som

V. glaiicantha Rchb.

P. trivialis L. Litt fugtige steder, saasom ved gaardspladser, veier,

teml. aim. i de lavere trakter.

P. pratensis L. Enger og græsbakker, aim., til op over birkegrænsen.
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Atropis maritima (Huds.) Griseb, Strandkanter, aim. Paa oversvøm-

mede lerede steder av og til en om f. reptans (Hn.i mindende form (smlgn.

I s. 142).

A. distans (L.i Griseb. Strandkanter, vistnok sjeldnere end foregaa-

ende.

Catabrosa aquatica (L. ) P. B. Fugtige steder, saasom grøfter og vand-

bredder i de laveste trakter. Bin dal en: \'asbygden. \'ik—\'el fjor-

den: Hongsetbygden, Somnes. Brønney: kirkestedets omgivelser, Til-

rem, Mo.

Fcstuca ovina L. Tørre bakker og berg, aim. fra søen op i lavbeltet,

tilÇelds hyppigst som f. i'ivipara L.

F. rubra L. Eng og strandkanter, aim., lier op i birkebeltet.

F. clatior L. Dyrket eng og veikanter, ei aim.

F. silvatica Vill. Bindalen: i lien indenfor Dugfaldaaen i Tosen, i

selskap med almen. Nordgrænse.

Bromns arccnsis L. \'ed gaarden Øksningen i Bin dal en nær stranden.

B. tcctornm L. Brønnoy: ved veien til dampskipskaien. Vega:

nær Sundsvoll. Begge steder tilfældig.

Triticum repens L. Ved beboede steder og paa strandkanter, i de la-

vere trakter, aim.

T. violacctim Hornem. Urer og øverst paa fjeldene paa skifer eller

kalk. Bindalen: Rismaalstind indenfor Tosbotnet, Tosdalen, Kolsvikljeld,

Repparfjeld, Grønlitjeld ved Harangen.

T. canimim L. Krat og urer, især paa kalk, hist og her, til op i birke-

beltet.

Loliiim pcrewie L. Vega: Sundsvoll, tilfældig.

Elymus arenarius L. Strandkanter, aim.

Cyperaceae.

Carcx dioica L. Myr, aim., til op i birkebeltet; f. subparallela Xorm.

Lande ved Tosenfjorden (Norman).

C. pidicaris L. Fugtig græsmark og torvgrund i de ytre trakter, ei

sjelden, saasom: Bindalen: Holm, mellem Fiskerosen og Flotvik, Hil-

dringen; \'ik: \'ennesund. Ytre Kvalø, Sømnes, Aandvik. Brønnøy:

kirkestedets omgivelser, Torgø, Sauren, under Trælneshatten ; Vega:

mangesteds saasom Rorøen, Eidem, Nes, Ulvingen.

C. paucißora Lightf. Myr, aim., op i birkebeltet.

C. rupestris All. Karakterplante for skifergrus og kalk, saavel i de

ytre trakter, hvor den undertiden gaar ned til stranden, som i de indre

Vid.-Selsk. Skrifter. L M.-N. Kl. 1914. No. 4. 7
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trakter, op i lavbeltet. Eksempelvis anføres: Bin dal en: Hallfjeld, Rep-

parfjeld, Granbostadfjeld i Aabygden, Kolsvikfjeld, ved Urvoldvand i kaikur,

Tverfjeld og Rismaalstind i Tosen, Tosdalen ned til elven, StremsQeld paa

grænsen mot VelQorden, Grønlifjeld ovenfor Harangen ; Velfjorden:

under Lausfjeld i Berja, Sæterfjeld, Kvernhatten, Aunefjeld ovenfor Aslak-

aunet; Vik: under Somnesfjeld, under Aandvikfjeld, Tandbergene, Bjeru-

fjeld, Ytre Kvalø; Brønnøy: Torget paa stranden.

C. incurva Lightf. Strandkanter, oftest paa sandig grund, aim. *Dcin-

bolliana (Gay) (= C. dioica'X C. incurva). Velfjorden: Okan ved Ok-

Çorden paa stranden.

C. chordorrhiza Ehrh. Myr og vandbredder, ei sjelden. Bin dalen:

Solstad og Holm, Vasbygden. Velfjorden: ved Rugaasvand, Svanvand

og Bruvand, inderst i Storborja, Hølinesvand og grænsetrakter mot Vik.

Vik: Hongsetbygden. Vega: Rerø, Gladstad, Valla, Ulvingen.

C. helvola Bl. [C. cancsccnsY^C. lagopiiia). Tjøtta: østskraaningen

av Nordre Høiholmstind.

C. umricata L. Vik: ovenfor Grøttem i en ur.

C. diandra Schrank. Myr og ved smaavand. Vik: Brækosen.

Brønnøy: nær kirkestedet, Hovøen, Torgø.

C. paradoxa Willd. Som foregaaende. Brønnøy: i selskap med

foregaaende.

C. lagopina Wc. Fugtige steder øverst paa fjeldene til snegræn-

sen, aim.

C. noi-vegica Willd. Sumpige strandkanter, ei sjelden. Bind alen:

Hjartøy, Terraak, Aandvik ved Helstad, Borkamoen, mellem Flotvik og

Aspvik, mellem Solstad og Holm. Vik: Sømnes, Serstrommen, Sande-

vaagen. Vega: Rørø, Ulvingen.

C. glareosa Wg. Fugtig strandgrus, ei sjelden paa samme og lig-

gende lokaliteter som foregaaende,

C. leporina L. Fugtige steder, aim., i de lavere trakter.

C. stellulata Good. Myr, aim., op i birkebeltet.

C. canescens L. Fugtige steder, aim., til birkegrænsen.

C. brnnnescens (Pers.) Poir. (C. Persoonii Sieb., C. alpicola Wg.). Græs-

bunden, litt fugtig grund, aim. i fjeldtraktene til over vidjegrænsen.

C. rnfina Dr. Øverst paa fjeldene, helst i dyndet nær bræene, ei

sjelden. Bindalen: Granbostadfjeld, Tverfjeld indenfor Tosbotnet. Vel-

fjorden: Elsaashatten ved Okfjorden; Breivastind. Tjøtta: Nordre Høi-

holmstind.

C.Buxbanmii^G.iC.polygama Schkuhr.). Myr, vandbredder og fugtige

lier, aim. især i birke- og vidjebeltet.
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C. atrata L. Fugtige lier og urer, teml. aim. i birke- og vidjebeltet,

undertiden, som ved Tosenfjorden og i Storbørja, næsten ned til havflaten.

C. alpiua Sw. Fugtige steder, teml. aim., til og undertiden over birke-

grænsen, i de lavere trakter oftest paa kalkgrund.

C. maritima Müll. Fugtige strandkanter, neppe sjelden. Bindalen:

Hjartø}', Terraak, Borkamoen i Tosenfjorden, Harangen. Vik: mellem

Sandevaagen og Vik, Sørstrømmen. Vega: Ulvingen.

C. salina Wg. Fugtige strandkanter, teml, aim. under flere former,

tilhørende saavel formkredsen *subspathacea (Wormskj. ) som *cuspidata Wg.,

av den første særlig f. ciirvata Dr. paa overskyllet lergrund og f. stricta Dr.

paa græsbunden strand; av den anden særlig v. borealis Almou. og v. conco-

lor (Dr.) Almou.

C. aquatilis Wg. Synes at være sjelden. Tjøtta: Tasklivand, øst

for Nordre Høiholmstind.

C. Goodenoughii Gay. Myr og vandbredder, aim., til birkegrænsen,

undertiden som ''juncella (Fr.) Asch. & Gr.

C. rigida Good. Tørre steder i ijeldtraktene, især aim. øverst paa

fjeldene, i liene undertiden som v. inferalpina (Læst.) Fr. (= C. liyper-

borea Dr.).

C. piIniifera L. Især i lyngmark og naaleskog, aim,

C. ßava L, Myr og vandbredder, aim,, til birkegrænsen.

C. Oederi (Ehrh,j Hoffm. Fugtige steder, aim,, især paa strand-

kanter,

C. Honischnchiaiia Hoppe, Fugtige steder i de laveste trakter, især

aim, paa og nær stranden i de 3'tre egner. Undertiden som *fiilva{Goo'D.)

(rimeligvis C. Hornschtichiana X C. Oederi).

C. panicea L, Fugtige steder, aim,, til op i birkebeltet,

C. sparsiflora (Wg,) Steud. (C, vaginata Tausch.), Fugtige steder

aim,, især i liene, til over vidjegrænsen, dog ogsaa i lavlandet, f. eks. paa

Vega.

C. livida (Wg. ) Willd. Vega: Ulvingen paa torvmyr.

C. pallescens L. Skog og krat, aim,, til op i birkebeltet.

C, limosa L. Myr, teml. aim., til birkegrænsen.

C, Magellanica Lam. (C irrigua Sm,), Som foregaaende, men al-

mindeligere.

C. rariflora Sm, Fugtige steder, vistnok sjelden i fjeldtraktene. Bin-

dalen: ovenfor Borkamoen i Tosen. Velfjorden: BrataasQeldet, ved

Markavandet.

C. atrifiisca Schrank (= C. ustulata Wg.). Paa kalk og skifer i

fjeldtraktene, sjelden. Bind alen: liene under Kolsvikfjeld mot Skrovaa-
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dalen, Tosdalen i liene, Strømsfjeldets skraaninger mot Barstad paa grænsen

mot Velfjorden.

C. capillaris L. Fugtige steder, aim. fra søen op i lavbeltet, især paa

skifer.

C pedata Wg. Grusede steder øverst paa Ijeldene, paa skifer og kalk.

Bin dal en: Hongsfjeld i Vasbygden, Strømsfjeld ovenfor Barstad paa

grænsen mot Velfjorden, Grenlifjeld ovenfor Harangen.

C. ornitJiopHS Willd. Paa skifer og kalk, som det synes især i de

ytre trakter. Velfjorden: Heggehalvøen, Saus. Brønnøy: kirkestedets

omgivelser, Torgøen, Tilrem. Vega: Rørø, Ulvingen.

C. digitata L. Især i krat av hassel eller i selskap med aim, teml. aim.

C. lasiocarpa Ehrh. Myr og vandbredder, teml. aim. i de lavere trak-

ter, f. eks. Bindalen: Vasbygden; Velfjorden: Hongsetbygden med

tilstøtende trakter av Vik, Bruvand— Strengevand; Vega: hyppig paa

myrene.

C. glaiica Scop. Især paa sandgrund eller torvmyr, teml. aim. i de

ytre lavere trakter, saasom: Vik: Somnes, Vik, Høglien ved Skaaren;

Brønnøy: kirkestedets omgivelser i mængde, Torgø, Sauren; Vega:

aim. over hele hovedøen, Grimsø, Ulvingen; Tjøtta: mellem Tjøtta og

Vevelstad.

C. vesicaria L. \'andbredder, vistnok sjelden. Bindalen: Vasbyg-

den. Velfjorden—Vik: Hongsetbygden; v. alpigena Fr. Tosdalen.

C. saxatilis L. (C piiUa Good.). Tilfjelds paa fugtige steder, f. eks.

Bindalen: indenfor Tosbotnet; Velfjorden: fjeldene indenfor Storbørja

og Storvorden.

C. rostrata With. Myr og vandbredder, aim., til op i birkebeltet.

Cobresia Bellardii All. Grusede fjeldvidder og klipperifter øverst paa

ijeldene, paa skifrig eller kalkholdig underlag. Bindalen: Kolsvikfjeld.

Velfjorden: Sæterfjeldet op for Sæterlandet, Kvernhatten ovenfor Nord-

fjeldmarken.

Scirpns pahister L. Især ved vandbredder, teml. aim. i de laveste

trakter. Av det indsamlede materiale tilhører (iflg. H. Lindberg) eksem-

plarer fra Grindgarsvand ved Harangen i Bin dal en *iiiaiiiillatus (Ll\db. ),

resten *en-palHster (Lindb.).

vS. uniglumis Link. Strandkanter, aim.

S. paiicijlonis Lightf. Sumpige steder, især nær stranden, teml. aim.,

sjeldnere fjernet fra denne f. eks. Vasbygden i Bindalen, Fjelddalsvand

indenfor Tarmaunbotnet i Velfjorden, mellem Vika og Roa paa Vega
2—3 km. fra søen (Norman).

5". caespitosiis L. M3T og torvgrund, aim., op i vidjebeltet.
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5. Tabemaemontani Gmel. Vandbredder i de laveste trakter. B i n-

dalen: Aunevand i Aabygden. \'ik: Gjerdevand, Brækosen. Brønney:

Torgø. Nordgrænse.

5. silvaticus L. Vik: Olsaas. Nordgrænse.
5". ;7(///5 (HcDs.) ScHRAD. Fugtigc Strandkanter, aim. Vik: Hopsjøen

ved ferskvand.

Rynchospora alba (L.) Vahl. Myr i de indre, lavere trakter. Bin-

dalen: \"asbygden i mængde, Grindgarsvand ved Harangen. Vik: Krum-

men i Hongsetbygden, Øvre Dale. Nordgrænse.

Eriophonini alpiniim L. Myr, aim., til op i birkebeltet.

E. vaginatum L. Myr, aim., op i vidjebeltet.

E. Scheiichzeri Hoppe. Myr, aim. i fjeldtraktene, især over birke-

grænsen.

E. angiistifoliiaii Roth. Myr, aim., op i vidjebeltet.

E. latifolinm Hoppe. Myr, hist og her i de lavere egner, især paa

kalk.

Lemnaceae.

Lenwa minor L. Vega: Gladstad i stagnerende aa, rikelig (Norman).

Juncaceae.

JnncHS coiiglonieratus L. Fugtige steder, ei aim., i de laveste trakter,

især Ute ved k3'sten.

/. balticus WiLLD. Paa sandbund, især nær stranden i de ytre trakter,

ei sjelden. Bindalen: Nord Horsfjord. Vik: Sømnes, tildels en spæ-

dere form (V. i)iwidati(s Drej., Norman). Vega: fleresteds.

J. fdiformis L. Fugtige steder, aim., til over birkegrænsen.

J. castancus Sm. Velfjorden: Tettingdalen paa myr.

/. bightuiis L. Fugtige steder tilfjelds, især i vidje- og lavbeltet, teml.

sjelden.

/, triglmiiis L. Fugtige grusede steder, teml. aim. i fjeldtraktene og

undertiden ned i lavlandet, f. eks. Torgø og ved Brønnøsund, hyppig i ut-

marken og paa myrene paa Vega og Ytre Kvalø i \'ik.

/ trifidiis L. Grusede steder og fjeldsprækker øverst paa fjeldene,

teml. aim.

J. lamprocarpus Y.HB.n. Fugtige steder, aim., til op i birkebeltet.

J. alpinus Vill. Fugtige steder, teml. aim., til op i birkebeltet.

J. supinus MoENCH. Især ved smaavand og i torvgraver, teml. aim. i

de ytre lavere trakter.
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/. compressas Jacq. *Gerardi Lois. Strandkanter, aim.

J. biifonhis L. Sumpige steder, ved veier og gaardspladser, aim., til

op i birkebeltet.

Luzula pilosa (L.) Willd. Skog, aim., til op i birkebeltet.

L. silvatica (Huds.) Gaud. Litt fugtige, helst skyggefulde steder i de

ytre kysttrakter. Vik: ved Øianvandet, under Aandvikfjeldet, under Søm-

nesfjeldet. Brenn ey: under Trælneshatten, Tilremshatten.

L. Wahlenbergii Rupr. Fugtige steder, øverst paa fjeldene. Bin-

dalen: Tverfjeld og Rismaalstind indenfor Tosbotnet, Kolsvikfjeld, Stor-

fjeld i Vasbygden, Harangsfjeld ovenfor Harangen. Velfjorden: Brei-

vastind. Tjøtta: Nordre Høiholmstind.

L. campestris (L.) DC, vistnok især *multiflora Hoffm. Torvmyr og

mark, aim,, tilfjelds især som v. suddica Willd.

L. arciiata (Wg.) Sw. med v. co/{/i'/5a (Lindeb.) Kjellm. Grusede ste-

der i vidje- og lavbeltet. Bindalen: Granbostadfjeld i Aabygden, Kols-

vikfjeld, Tverfjeld, Rismaalstind, Nordre Snefjeld i Tosen, StorQeld i Vas-

bygden. Velfjorden: Breivastind og Lausfjeld indenfor Storbørja; fjeld-

trakter henimot Andalshatten. Tjøtta: N. Høiholmstind.

L. spicata (L.) DC. Grusede steder, især tilfjelds, op i lavbeltet,

sjeldnere i lavlandet, f. eks. ute paa Vega.

Liliaceae.

Nartheciiim ossifragwn (L. ) Huds. Fugtig torvgrund, aim., til og under-

tiden over birkegrænsen.

Tofieldia palustris Huds. Fugtige steder, aim., til over vidjegrænsen.

Gagea lutea (L ) Ker-Gawler. Angaves at skulle vokse fleresteds, men

overalt ganske visnet for min ankomst.

Allium oleraceum L. Tørre bakker og berg samt blandt krat i de

laveste trakter, især paa kalk. Bind al en: Holm, Liaholmen ^, S. Hors-

fjord, Øksningen (med f. complanatiim), mellem Skotnes og Hesimarken.

Vel fjorden: Heggehalvøen mangesteds, Raakhattens fot (Norman), ved

Strengevand. Vik: under Bjørufjeld, Grøttem, Hongsetbygden. Brønnøy:

kirkestedets omgivelser. Sauren, Torgø. Vega: Rørøen, Gladstad, Valla,

Eidem, Grimsø, Ulvingen. Tjøtta: mellem Forvik og Vevelstad.

Paris quadrifolia L. Løvskog og krat, især i f^jordtraktene, dog ogsaa

ute paa Vega og øene i Brønnøy.

Convallaria majalis L. Skog o'g krat (oftest av hassel), teml. aim.

saavel i de ytre kysttrakter som i fjordegnene, op i birkebeltet, sjeldnere

over dette. Især paa kalk.

^ S. 6 staar feilagtig Allium ttrshmiii.
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Polygonatiim verticillatiim (L.) All. Skog og fjeldlier, aim. saavel inde

i landet som i kysttraktene, dog her ofte steril.

Iridaceae.

Iris Psendacorus L. \'andbredder og grøfter. Bindalen: »Sval-

(= Sverdlgrasviken« ved Horsberg, Vargmyren ved Harangen, »Svalgras-

viken« ved Eide. Vik: Sandevaagen, men især i mængde ved grøfter

og hækker nær kirkestedet. Brønnøy: Tilremsvand, allerede av Heltzen

anført herfra (klokkergaarden i Bronnø}', \'ikran).

Orchidaceae.

Orchis niascitltis L. Tørre berg og bakker paa kalk, særlig i de ytre

trakter, saasom Bindalen: Holm, Harangen; Vel fjorden; Heggehalv-

øen i største mængde; Brønnøy: kirkestedets omgivelser. Sauren, Kval-

øen; V,ega: Eidem, i Lauplien op til 319m. o. h. (Norman). Vistnok

ogsaa mangesteds ellers i ytre trakter, men hentørret før min ankomst.

Orchis iucar)iatus L. Myr eller fugtig græsmark, oftest nær stranden

og især *criie)itns Fr., undertiden dog smalbladede former med spredt-

blomstrende aks og teml. store blomster, nærmende sig *aiigustifolius

(RcHB.I. Bindalen: mellem Terraak og Mastervik (tildels meget smal-

bladet og spæd I, Votnan i Vasbygden (ogsaa begge former). Vel fjor-

den: mellem Bruvand og Strengevand og nær Saus (smalbladet, storblom-

stret form). Vik: Sømnes (Norman, henført til a;/^7/s///b//«s). Brønnøy:

kirkestedets omgivelser, Hovøen, Torgø, Salhus (begge former tildels om

hinanden). Vega: utmarken mellem Gladstad og Gulsvaag (begge former

ifølge Norman), mellem Holand og Næs (angustifoliiis, Norman), mellem

Sundsvoll og Valla (begge former).

O. niacidatns L. Myr aim., op i vidjebeltet.

Gymnadeuia conopea (L.) R. Br. Paa kalk og skifer, oftest paa litt

fugtig grund, op til eller litt over birkegrænsen. Bindalen: Øksningen,

Repparfjeldet blandt Dryas, Sjøberglien i Tosenfjorden, Tosdalen, Grønli-

fjeld ovenfor Harangen. Velfjorden: Heggehalvøen, Saus. \'ik: Søm-

nesøen, Ytre Kvalø. Brønnøy: kirkestedets omgivelser, mellem Lund

og Horn.

G, albida (L.) Rich. Oftest litt fugtige steder paa kalk og skifer, saa-

vel i lavlandet i de ytre trakter, som i vidje- og lavbeltet blandt Dryas i

de indre fjeldtrakter. Bindalen: Hildringens østside 280m. o. h. (Nor-

man), under Heilhornet i birkeliene, Repparfjeld og Grønlifjeld ovenfor

Harangen blandt Dryas, under Stromsfjeld ved Barstad og under StorQeld
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i Vasbygden. Velfjorden: Raakhattens fjeldparti ved og over trægræn-

sen (Norman). Bronnøy: kirkestedets omgivelser og henimot Hoveen.

Vega: inde i Vegdalen nær Moen paa sandmorænen.

Coeloglosswn viride (L.) Hn. Græsbundne, litt fugtige steder hist og

her fra havets nivaa til over birkegrænsen. Bindalen: Øksningen; Hil-

dringen, Granbostadfjeld, Repparfjeldet, fjeldtrakter indenfor Tosenfjorden,

StrømsQeld og mellem Barstad og Land Vel fjorden: Heggehalvoen,

Raakhattens Qeldparti (Norman), Berja: Strompdal og Tettingsdal, trakter

indenfor Langfjorden. Vik: Ytre Kvalø, Semnes og Somnesoen, Hong-

setbygden over mot Velfjorden. Brønnøy: kirkestedets omgivelser. Vega:

Rørø, Eidem.

Platanthem bifolia (L.) Rchb. Krat, skogenger eller fugtige berg, hist

og her i de lavere trakter, til op i birkebeltet. Bindalen: Hildringen,

fleresteds i vTosenfjorden (f eks. ved Lande i mængde). Vel fjorden:

Heggehalvøen, Saus, Raakhatten op til 320 m. o. h. (Norman), Strompdal i

Storbørja. Vik: Ytre Kvalø, Høglien ved Skaaren, under Bjørufjeld, Søm-

nes. Brønnøy: kirkestedets omgivelser, Hestø, Torgø, Sauren, Tilrem.

Vega: Gladstad, Eidem, Grimsøen.

Nigritella nigra (L.) Rich. Angives i A. Blytts Nye Bidrag etc.

Chr.a Vidensk.selsk. forhdl. 1897 fo^ Velfjorden, frk. J. Habel ifølge Hoff-

stad, men denne angivelse skyldes rimeligvis en forveksling.

Chamaeorchis alpinus ( L. ) Rich. Paa kalk. V e 1 fj o r d e n : Sæterfjel-

det ovenfor Klimpen paa overgangen til Vik.

Epipactis atrornbens Schult. Krat og tørre klipper, især paa kalk-

grund, ei sjelden. Bindalen: Aunet i Aabygden, Reppesundet, Hjartøen,

Hikkelsberg ved Helstadløkken, fleresteds ved Tosenfjorden (f eks. Mjøl-

bingen. Sjøbergslien, indenfor Urvoldvand), Vasbygden (urer øst for Søren-

skogvand, Hongbarstad, Votnan), Skotnesliene, Fiskerosen, Kveinen paa

Bindalseidet, Strømmen nær N. Horsfjord, Kjellholmen, Sætervolden ved

Horsbergvand, Aakervik, Kollstremmens østside. Velfjorden: Hegge-

halvøen fleresteds, Urdviken i Storbørja, Halleraunet og ellers i traktene

over til Vik. Vik: Sømnes paa sandstranden, Sømnesøen, under Grøt-

temsfjeld, Tandbergene ved Olsaas, under Bjørufjeld, nær Hongsetstoene i

GravQorden, Hongsetbygden fleresteds over mot Velfjorden. Brønnøy:

kirkestedets omgivelser, Torgøen, Sauren, under Tilremshatten og Mos-

aksla, mellem Lund og Horn.

Listera ovata (L.) R. Br. Fugtig grund, især i krat. Bindalen:

ved Reppesundet, Aandvik nær Helstad, fleresteds langs Tosenfjorden (f

eks. i Sjøbergslien, indenfor Urvoldvand), Vasbygden, Skotnesliene, Aakvik,

Røitvold. Vel fjorden: Heggehalvøen, ved foten av Raakhatten (Norman),
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Vasbotn ved Sausvand. Vik: Ytre Kvalø, Høglien ved Skaaren, under

Bjørufjeld, under Grøttemsfjeld, Hongsetbygden. Brønnøy: kirkestedets

omgivelser, Torgø, Sauren, under Tilremshattcn og Mosaksla.

L. cordata (L.) R. Br. Fugtig mos, hist og her i gran- og birkebeltet,

saavel i ytre trakter (f. eks. under Torghatten og Tilremshatten) som i

fjord- og fjeldtraktene (f. eks. Hildringen, Terraak, Kolsvikfjeld og Vas-

bygden i Bi n dal en, Strompdal i Velfjorden).

Coralliorrhiza innata (L.) R. Br. Paa fugtig mos. Bindalen: Skau-

viken nær Solstad. Vel fjorden: ved Markavandet, Strompdal.

Goodyera repens (L.) R, Br. Paa fugtig mos. Bindalen: Aakervik

nær Horsberg. Vik: under Sømnesfjeld.

Cypripcdium Calceolus L. Paa kalk. Bindalen: Sætervolden nær

Horsbergvand, Kjella. Skal ogsaa forekomme andensteds i trakten.

Myricaceae.

Myrica Gale L. Myr og vandbredder, teml. aim., især i de laveste

kystegner, saasom Bindalen: Skotnes, Vasbygden; Vik: Sømnes, Vik;

Vega: hyppig over hele øens lavland; Brønnøy: Torgø, kirkestedet.

Horn. Sjeldnere inde i fjordene, f. eks. ved bunden av Tosenfjorden.

Salicaceae.

Salix pentandra L. Litt fugtig grund, teml. aim. i de lavere trakter,

saavel ute ved kysten som inde i fjordene.

S. caprea L. Tørre steder og krat, aim. i de lavere trakter.

S. cinerea L. Vik: Høiviken ved Sømnes (Norman).

S. aurita L. Krat og paa fugtig grund, især almindelig i de ytre

trakter.

.S. nigricans Sm. Kratdannende og enkeltvis, aim. særlig i de indre

trakter. Danner bastarder med 6'. lappomim (glauca) og maaske med S.

myrsinites (se nedenfor).

6". phylicifolia L. Vistnok sjelden i de ytre trakter, derimot teml. aim.

i de indre fjeldtrakter.

5. hastata L. Teml. aim., især paa skifer og kalk, i fjeldegnene til

øverst paa fjeldvidden, i kysttraktene fleresteds til havets overflate.

S. lappomim og S. glauca L. Alm. paa fugtige steder fra lavlandet

op til vidjegrænsen.

6". lanata L. Fjeldtrakter, vistnok sjelden. Bin dal en: Kolsvikfjeld,

Rismaalstind og Tosdalen.
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5. myrsinites L. Paa kalk og skifer. Bindalen: Kolsvikfjeld.

lirønnøy: mellem kirkestedet og Salhus en form, der synes at være

.S. myrswilcs X 5. nif^ricnns.

S. Iicrbncen L. 'rilfjelds nicgtt aim., ofte ogsaa nede i lavlandet, paa

Vega og i Vik fleresteds til havets nivaa.

5. herbacca X 5. Inppomim. Ki sjelden i fjeldtraktene sammen med

stamartene, saaledes: Bind a len: Granbostadfjeld, Tverfjeld, Reppar-

fjcid; Vel fjor (i en: uiidcr Laiisfjeld og P>reivastind ; Vega: Trold-

tindlicn.

.S. rctiadala L. Paa kalk og skifer, ei sjelden tilfjelds og undertiden

nede i lavlandet. P> in dal en: Granbostadfjeld, Repparfjeld, Rismaalstind,

Kolsvikfjeld, indcnffjr Urvoldvandet i kalkuren, Tosdalen ned mot elven,

(ironliljiKl ovenfor Ilarangen. Ve 1 f j
r) r d e n : Sæterfjeldet ovcnfoi- Klinipcn,

Rismaalstuen mellem Okfjorden og Storfjordrn (A. J. Okan), dh llciu Borje-

øren og Strompdal og ved Lomselven ret overfor gaarden, Asiakaunet og

det ovenfor liggende Auneljeld, Kvernhatten og Strømsfjeldet mellem Vel-

fjorden og Bindalen. Vik: under Bjorufjeld. Brenney: mellem Len-

ningen og I lovøen. Kvaløen nær havets nivaa.

Popnlns Ircwnla L. Aim. i gran- og birkebeltet. Ute paa ©ene oftest

busk form et.

Betulaceae.

Bclnla pnhcscms Ehrh. I de ytre trakter oftest som lavt buskads, men

fleresteds ogsaa som ret frodig skog, saaledes: Vega: ved Eidem og

Gladstad, Grimsø; Bronnøy: Tilrem i liene vakker skog, i kirkeste-

dets omgivelser deriinot lav cjg temmelig daarlig skog; Bindalen: ved

Ilorsfjord; Vik: Ytre Kvalø, i Høglien ved Skaaren og fleresteds under

aasene. Inde i fjordene blir den tildels dominerende (f. eks. Tosenfjor-

dens midtparti), men indenfor fjordbunden trær birken mangesteds tilbake

for granen, Ï. eks. indenfor Tosbotnet, inde i Velfjorden og mellem Vel-

fjorden og Bindalen, I de ytre trakter træformet til ca. 350 m. o. h., i

de indre fjeldtrakter til ca. 600 m. o. h.

Bclula nana L. Myr, aim. fra søen op i vidjebeltet. Ogsaa paa Leka

i N. Trondhjems amt gaar den iflg. B. Kaalaas ned til havflaten, hvilket

ifølge Norman er tilfælde mangesteds nordenfor Trondhjemsfjordens utløp.

/). piihcscrns X J^- nana. Herhen hørende former forekommer flere-

steds, f. eks. Terraakfjeld i Bindalen, Strompdal i Velfjorden.

Ahms incana (L.) Willd. Fugtige steder, aim., til birkegrænsen i alle

herreder. Enkelte steder synes der at være mere older end birk, saaledes
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i den ytre del av Bindalsfjorden, paa Veifjordeidet ret meget olderskog og

ved Gladstad paa Vega blandskog av older og birk.

Corylus Avellana L. Som smaa busker, enkeltvis eller samlet til krat,

ei sjelden, især paa skifer eller kalk og paa mot solen vendende lokaliteter.

Av lokaliteter skal nævnes: Bindalen: Strømmen ved N. Horsfjord, Bin-

dalseidet fleresteds enkeltvis og i krat, ved KoUstrommen, Horsberg (rikelig),

mellem Fiskerosen og Reitvold, paaøksningen, langs Tosenfjorden fleresteds

i urene (særlig paa vestsiden), i Harangen og Skotnesliene. Velfjorden:

Heggehalvøen fleresteds og storvokset, samlet til krat, inde i Storbørja i

urer, Klausmarken indenfor Okfjorden, Vasbotn ved Saus, indenfor Lang-

fjorden. Vik: Sømnes, i Kirstimarken, i Høglien ved Skaaren til ca.

150 m. o. h., \\x^ Kvalø, fleresteds som krat under aasene nær kirkestedet

(Tandbergene, Sømhovd, under Bjørufjeldj, Hongsetbygden, ved Ursfjord

og Gravfjord. Vega: Eidem, i Lauplien flere til over 1.3 m. høie busker

til 160 m. o. h. Brønnøy: mellem Nordhus og Skaret nogle busker, kirke-

stedets omgivelser sparsomt, mellem Mossem og Tilrem smaa buskads især

langs veien, under Tilremshatten og under Mosaksla mot Tilrem frodig

kratdannende og enkeltvis op til i6om. o. h., mellem Tilrem og Horn

spredt. Mangesteds utvikles der i enkelte aar rikelig nødder, særlig inde

i fjordtraktene, f. eks. ved Horsberg i Bindalen og under aasene i Vik.

lalfald paa disse steder er det den runde nødform (f. silvestris Auct.), der

forefindes.

Ulmaceae.

L'lmus scabra Mill. (U. montana). Urer og krat især paa solsiden,

teml. aim. Av lokaliteter kan anføres: Bindalen: N. Horsfjord, enkelt-

vis i lien, ved Kollstrømmens østside, mellem Horsberg, Horsbergvand og

Kjella mangesteds tildels store trær i urer og lier, inderst i Aabygden ved

Granbostad i ur paa nordøstsiden av Aabjørgvandet og indenfor dette ved

Aabjørgsæter, Ytre Reppen i uren og liene, Osan i liene, mangesteds

i urene og liene ved Tosenfjorden (f. eks. Mjølbingen, Sjøbergslien,

Hammerlien og Fornesuren paa vestsiden, ved indløpet til Kolsvikbogen,

Rephullet, indenfor Urvoldvandet paa østsiden), indenfor Tosbotnet, under

Tverfjeldet mot Krummen, ved Barstad og Sørenskogvand, ved Harangen

og i Skotnesliene. Vel fjorden: Hegge, men især som frodige trær ved

Naustvik, Raakhattens fot I til 178 m. o. h, Nor.man), inde i Storbørja flere-

steds, saavel langs fjorden som langs Lomselven indover til Strompdal,

liene ved Strengevand, ved Mebyen og Sausvand, Almegroven og ved

Strauman nær Saus, indenfor Langljorden til urene under Langfjordhalsen
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(ovenfor Langfjordøren) og Juvatnet, liene ved Markavandet. Vik: Høg-

lien ved Skaaren, under Bjørufjeld, inde i Ursfjorden og Gravfjorden,

Krummen og ellers enkeltvis i Hongsetbygden over mot Velfiorden,

Brønnøy: under Tilremshatten og Mosaksla i mængde og frodig. Vega:

Lauplien og urene nær Eidem 120

—

i6om. o, h., enkelte trær, 8

—

9 m.

høie (rikelig frugt, men med ikke spiredygtige frø ^^/q 82, Norman).

Moraceae.

Humulus Liipnlus L. Velfjorden: Hommellien temmelig rikelig,

slyngende opad olderstammene (ifølge Norman indtil 2.14m. over roten

og frugtbærende, 1879). Nordgrænse. Skal ogsaa ha vokset ved det

nærliggende dampskipsanløpssted Hommelstø.

Urticaceae.

Urtica dioica L. Beboede steder, undertiden i urer og da vistnok ofte

som var. glabra Hartm. (f. silvestris Norm., angnstifolia ABl.) f. eks. ved

Strompdal og Strauman i Vel fjorden, Høglien nær Skaaren i Vik.

Urtica urens L. Ved gaardspladser, ei aim.

Polygonaceae.

Rumex domesticus Hn. Alm. ved beboede steder i de lavere trakter.

R. crispus L. Strandkanter, vistnok især i de ytre trakter. Bin-

dalen: N. Horsfjord, Skotnes. Velfjorden: Okan. Vega: Ulvin-

gen, Søla.

R. Acetasella L. Tørre, udyrkede steder, aim. i de lavere egne.

R. Acetosa L. Alm. fra sjøen til vidjegrænsen, i fjeldlier undertiden

som *arifolins (All.).

Oxyria digyna (L.) Hill. Fugtige steder, især tilfjelds, neppe aim.

Polygonum viviparmn L. Tørre steder, aim., til over birkegrænsen.

P. avicnlare L. Alm. ved beboede steder, veier og paa strandkanter.

P. Raji Bab. Strandkanter. Vik: Somnes. Vega: Ulvingen.

P. Pcrsicaria L., P. lapathifoHiim L. og P. Coiroolvnlus. L. som til-

fældig akerugræs; hist og her.

Chenopodiaceae.

Chenopodium album L. Beboede steder og som ugræs i de laveste

trakter.

Atriplcx liastatiim L. Strandkanter, aim.
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A. Babingtonii Woods. For litet utviklet til at kunne bestemmes med

sikkerhet.

A. patuliim L. Strandkanter, vistnok aim.

Salicornia hcrbacca L. Lerede strandkanter, vistnok teml. aim. i de

ytre trakter. Bindalen: mellem Holm og Solstad, Flotvik. Vik: Sem-

nes, Sørbotnet, Brækosen, mellem Vik og Sandevaagen fleresteds. Vega:

Rørø, Ulvingen. Bronnøy: Trælnes, Nordstrømmen.

Siiacda maritima (L.) Dum. Strandkanter. Vega: Strandvik paa Ul-

vingen.

Potulacaceae.

Montia fontana L. Fugtige steder, teml. aim., op i birkebeltet.

^
Caryophyllaceae.

Spergula arjcnsis L. Akerugræs, aim., i de laveste trakter.

Spergularia salina Presl. Fugtige lerede strandkanter, vistok teml.

aim. ialfald i de ytre trakter. Bindalen: N. Horsfjord, mellem Fisker-

osen og Aspvik. Velfjorden: Bergvik (Norman), Okan. Vik: Somnes,

Sørbotnet, mellem Vikavaagen og Sandevaagen. Brønnoy: Torgøen,.

ved kirkestedet, Trælnes, Nordstrømmen. Vega: Rørøen, Søla, Grimsø,

Ulvingen.

Sagina maritima Don. Fugtige strandkanter. Bin dal en: Fisker-

osen.

5. procumbens L. Tørre, ufrugtbare steder, aim., op i birkebeltet.

5. Linnaei Presl. Litt fugtige, oftest græsbundne steder, teml. aim. i

fjeldtraktene, til op i vidjebeltet.

S. nodosa (L.) Fenzl. Især paa strandkanter, teml. aim. saavel ute

ved kysten som inde i fjordene.

Alsine rubella Wc. (A. hirta). Vel fj o r d e n : Kvernhatten op for Nord-

fjeldmarken, paa kalk.

A. biflora (L.) Wc. Bindalen: Granbostadfjeld, paa granit.

Honkenya peploides (L.) Ehrh. (Ammadenia pepL, Haliantlms pcpL).

Strandkanter, teml. aim.

Moehringia trinoina (L.) Clarv. Løvskogkrat i de lavere egner, ei

sjelden. Bindalen: N. Horsfjord, ved Kollstrømmen og Horsbergvand,

Hildringen, Reppen, ved Tosenfjord aim. i krat og urer (især med hassel

og aim), under Rismaalstind, Skotnesliene. Velfjorden: Klausmarken op

for Okfjorden, Urdviken i Storbørja, mellem Børjeøren og Strompdal langs

Lomselven, indenfor Langfjorden og Tarmaunbotnet. Vik: Høglien ved
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Skaaren, Grøttem. Bronney: under Tilremshatten og Mosaksla. Vega:

Søla i birkekrattet.

Arenaria serpyllifolia L. Tørre steder, især paa kalk, ei sjelden.

Billdalen: Øksningen, Hikkelsberg ved Helstadløkken og ellers fleresteds

ved Tosenfjorden, Vasbygden. \"el fjord en: Heggehalvøen i mængde,

Saus. Vik: Høglien ved Skaaren, Sømnesøen. Brønnøy: kirkestedet,

Tilrem. Vega: mangesteds i mængde saavel paa hovedøen som Grimsø

og Ulvingen paa kalken. Tjøtta: mellem Forvik og Vevelstad.

Stellaria riernoriim L. Fugtige skoger, krat og lier, aim., til op i vidje-

beltet.

S. media iL.) Cyrill. Ved beboede steder og paa strandkanter, aim.,

til op i vidjebeltet.

S. graminea L. Enger, aim. i de lavere trakter.

5. longifolia Mühlenb. Skog og krat, ei aim. B i n d a 1 e n : Hildrin-

gen, Osan, fleresteds ved Tosenfjorden indover til Tosbotnet. \" el fjor-

den: Hegge, Naustvik, Saus. Brønnø}^: Tilrem.

S. alpcstris Hn. (S. borealis). Hverken noteret av Norman eller mig,

men kan neppe mangle i herredene.

S. crassifolia Ehrh. Strandkanter, aim. Undertiden litt fjernet fra stranden.

Cerastium alpinum L. Klipperifter og krat, især i fjeldtrakt^ne som

hovedformen (f. eks. Granbostadfjeld i Aaen og fjeldene indenfor Tosbot-

net, Mosaksla, Tilremshatten, Torghatten), i urer og klipperifter i lavlandet

oftest som f. lauatmn (Lam.) Hegetschw. (f. eks. Hildringen, Kollstrømmen

og Urvoldvandet i Bindalen, Søla og Lauplien ved Eidem paa Vega).

C. trigyniwi Vill. Tilfjelds aim. paa fugtige steder, til op i lavbeltet.

C. vulgare Hn. Tørre steder, aim., til op i birkebeltet.

C. glomeratiDH Thuill. (C. viscosum). Velfjorden: Heggehalvøen

(Norman). Vik: ved veikanter, Sømnes, som ugræs i haven. Brønnøy:

kirkestedets omgivelser paa fugtig, flækkevis nøken mark (Norman). Tjøtta:

Forvik paa skrindmuldet, teml, tørt berg.

Silène venosa (Gilib. ) Aschers. (S. inßata). Især som akerugræs eller paa

enger. B i n d a 1 e n : fleresteds i aker. V e 1 fj o r d e n : Saus, Strengevand, Naust-

vik i græsbakkerne mellem de kratbevoksede hauger (Norman), inde i Loms-

dalen (i birkekrat). Vik: Sømnes paa stranden og i engene, Sømnesøen

(Norman). Brønnøy: kirkestedets omgivelser, Tilrem i akrene og paa

engene.

6'. maritima With. Strandkanter, aim.

S. riipeatris L. Terre berg og urer, ei sjelden i de lavere trakter.

Bindalen: Osan, Hikkelsberg ved Helstadløkken, mangesteds ved Tosen-

fjorden (f. eks. ved Urvoldvand, Fornesurenj, mellem Lande og Barstad
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(Norman), Velfjorden: Heggehalvoen, Langfjordens indre del. Vik:

Grettem.

S. acaidis L. Klipper, aim. tilfjelds, i de ytre trakter ofte ned til

sjøen, f. eks. mellem Holm og Solstad i Bind a len, ved Semnes og Venne-

sund i Vik.

Viscaria alpina (L.) Don. Oftest øverst paa fjeldene. Bindalen:

Granbostadfjeld, Kolsvikfjeld, Krummen indenfor Tosbotnet (paa serpentin).

Vik: Søndre Kvalø øverst paa fjeldet og Lervik ved havets nivaa (Nor-

man). Tjøtta: N. Høiholmstind.

Lychnis Flos cuculi L. Fugtige enger og grøfter, aim. i de lavere

egner.

Melandrium silvestre (Schkuhr) Roehl. Enger og skoglier, aim. til

op i vidjebeltet.

Nymphaeaceae.

Nymphaca alba L. I vand. Bindalen: Aunevand, i mængde i van-

dene i Vasbygden, Grindgarsvand ved Skotnes. Vel fjorden: nedenfor

Hommellien, tjernene mellem Naustvik og Hegge, Rugaasvand og de øv-

rige vand til Sausvandet, vandene over mot Hongsetbygden og det indre

av Ursfjorden. Vik: Øianvand, Gjerdevand, ved Brækosen, Hongsetbyg-

den. Vega: Rørøen, mellem Gladstad og Gulsvaag, mellem Risbakken og

Valla. Maaske allesteds *Candida (Presl. ) Aschers.

Nuphar pumilum (Timm.) DC. I vand. Bindalen: MøUevand og

ellers fleresteds i Vasbygden. Vel fjorden: Strengevand, i et tjern mel-

lem Hommelstø og Hølinesvand og ellers mangesteds i vandene over mot

UrsQorden. Vik: Hongsetbygden.

Ranunculaceae.

Caltlia palustris L. Fugtige steder, aim.

Trolliiis curopaens L. Fugtige lier og krat. B i n d a 1 e n : indenfor

Tosenfjorden, f. eks. Govasliene, Tosdalen. Velfjorden: inderst i Stor-

børja, f. eks. ved Lomselven ret over for Strompdal, Lomsdalen.

Aconitum septentrionale Koelle. Skoglier, op til birkegrænsen, især

aim. i de indre trakter; mangler maaske paa Vega.

Actaea spicata L. Krat og urer, især paa kalkfeltene, aim., til op i

birkebeltet.

Anemone nemorosa L. Skog og krat, aim., til op i birkebeltet.

Raminculus glacialis L. Bind alen: Heilhornet, øverst paa fjeldet.

R. platanifolius L. Birkelier. Bindalen: Rismaalssletten og Tos-

dalen.
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R. Flauîiimia L. Myr, i de ytre trakter. Vik: Sømnes (Norman),

Vega: Ulvingen, med mellemform til følgende, fleresteds paa hovedøen

som mellem Vika og Eidem, mellem Gulsvaag og Sundsvoll (Norman).

R. reptans L. Myr og vandbredder, aim., i de lavere trakter.

R. pygmaeiis Wc. Fugtige steder, øverst paa fjeldene. Bindalen:

Granbostadfjeld, Tverfjeld og Snefjeld ved Tosbotnet.

R. repens L. Ved beboede steder, veier og grøfter, aim., op i birke-

beltet.

R. acer L. Enger og lier, aim., op over vidjegrænsen.

R. auricomus L. Enger og krat, aim. i de lavere trakter.

R. paucistamineus Tausch. Vandbredder og grøfter, aim. i de lavere

trakter, oftest v. eradicatns Læstad.

R. Ficaria L. Vega: mellem Holand og Nes, under en berghammer

(Norman).

Thalictruui alpiiiiitii L. Myr og fugtig skifergrund, aim., til over vidje-

grænsen.

T. flavHin L. Krat, strandkanter og vandbredder, ei sjelden, til op i

birkebeltet, især paa skifer og kalk. Bindalen: ved Reppesundet, Kols-

vikbogen og Ureidet paa stranden, Rephullet og indenfor Urvoldvandet i

liene, likeledes oftere langs Tosenfjorden, under Rismaalstind ved Tosbot-

net, urer og lier ved Sørenskogvand i Vasbygden. Vel fjorden: Hegge-

halvøen fleresteds, ved Bruvand, Almegroven nær Saus, fleresteds inde i

Storbørja, saaledes i Urdviken, i urene og liene langs Lomselven mellem

Børjeøren og Strompdal, under Tarmaungrottene, Halleraunet paa overgan-

gen til Vik. Vik: liene ovenfor Grøttem, Tandbergene, under Bjørufjeld,

Høglien ved Skaaren. Brennøy: under Tilremshatten og Mosaksla.

Vega: Lauplien ved Eidem.

Papaveraceae.

Corydalis intermedia (L.) P. M. E. Velfjorden: Strompdal indenfor

Storbørja i krat paa kalkholdig underlag (Knut Strompdal).

Fumaria officinalis L. Akerugræs, ei aim.

Cruciferae.

Barbarea vulgaris R. Br. Indført og kun i faa eksemplarer paa dyrket

eng. Bindalen: Hildringen, Røitvold. Vel fjorden: Naustvik, som

ugræs i en have.

B. stricia Andrz. Fugtige steder, især ved vandbredder, undertiden

dog ogsaa i urer og'lier. Bindalen: ved Horsbergvand, ved Grønlivand



1914- No. 4- BOTANISKE UNDERSøKELSER I HELGELAND. IL II3

ovenfor Harangen, ved Barstad og \'otnan i Vasbygden
;
paa Ureidet og i lien

ved Rephullet i Tosenfjorden. Velfjorden: ved Svanvand og Sausvand
;

NordQeldmarken ved elven, Urdviken i Storbørja i uren, Grinddalen mellem

Børjeøren og Strompdal nede ved elven. Vik: i uren ovenfor Grøttem.

Turritis glabra L. Tørre bakker og urer, paa kalk og skifer. Bin-

dalen: Hjartøen, liene mellem Skotnes og Hesimark, Mjølbingen ved

Tosenfjorden. Velfjorden: mellem Hommelstø og Hilstad. Vik: urene

ovenfor Grøttem. Brønnøy: under Tilremshatten.

Arahis hirsnta (L.j Scop. Tørre bakker, berg og urer, karakterplante

for skiferen og særlig kalken, aim. i de lavere trakter. Undertiden paa kalk

og skifer ovenfor trægrænsen, saaledes i Bindalen paa Granbostadfjeld,

Repparfjeld, Kolsvikfjeld og Grønlifjeld ovenfor Harangen.

Arabis alpina L. Fugtige steder tilfjelds. Bin da len: Granbostad-

fjeld, Tverfjeld og Rismaalstind. Velfjorden: Klausmarken indenfor Ok-

fjorden paa kalken blandt birk og aim.

Stcnophragma thalianum (L.) Cel. Skrin dmuldet berg, bakker og urer.

Bindalen: N. Horsfjord, Skaaren og Øksningen paa Øksningen. Vel-

fjorden: Heggehalvøen fleresteds. Brønnøy: Sauren. \'ega: Ris-

bakken, Eidem, Sundsvoll, Søla.

Cardaminc pratensis L. Fugtige steder, saasom ved bækker og vand-

bredder, teml. aim. i de lavere trakter; f. propagiilifera Norm. ved Sømnes

i Vik (Norman).

C. flexuosa 'WviH. {C. silvafica Lisk). Fugtige krat. Vega: Lauplien

ved Eidem, Sola med Stenopliragma.

C. bellidifolia L. Øverst paa fjeldene, i urer og ved snebækker, saa-

ledes : Bindalen: Heilhornet, Granbostadfjeld, fjeldene indenfor Tosbotnet,

Harangsfjeld ; Velfjorden: Breivastind, Lausfjeld; Tjøtta: Nordre Høi-

holmstind.

Erysimum hieraciifoliiim L. Urer, krat eller kalkberg, fleresteds. Bin-

dalen: Reppen, Sjøbergslien i Tosenfjorden, under Rismaalstind, Skot-

nesliene. Velfjorden: Naustvik, Granaasen i Storbørja. Vik: under

Bjøruijeld, Sondre Kvalo, Høglien ved Skaaren. Brønno}': under Til-

remshatten. Vega: Lauplien ved Eidem.

E. cheiranthoides L. Som akerukrud. Bind al en: Fiskerosen.

Brønnøy: Tilrem.

Braya alpina Sternb. & Hoppe. Bindalen: indenfor Urvoldvand i

kaikur. Sydgrænse.

Brassica campestris L. Akerugræs i de lavere trakter.

Sinapis alba L., S. arvensis L. Akerugræs, i de lavere trakter, den

sidste synes at være den almindeligste.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 19 14. No. 4. 8



114 OVE DAHL. M-N. Kl.

Draba hirta L. Klipperifter og kalkgrus. Synes at være sjelden.

Bin dalen: Kolsvikfjeld, under Stremsfjeld ved Barstad. Brønnøy:

Skille i lavlandet paa kalkberg. Vega: i Lauplien ved Eidem 377 m. o. h.

(Norman).

D. incana L. Tørre bakker og klipper, urer aim., ofte (f. eks. paa

Vega og i Brønnøy) ned til havets nivaa.

D. verna L. Brønnøy: Tilrem paa strandklipper (i blomst og frugt

^/7 II), Sauren paa kalkberg (ganske hentørret ^'^/g 12).

Cochlearia officinalis L. Strandkanter, aim.

Subularia aquatica L. V i k : ved Øianvand.

Thlaspi arvensc L. Akerugræs, vistnok sjelden. Brønnøy: Brønnø-

sund, tilfældig paa stranden.

Capsella Bursa pastoris (L.) Meduc. \'ed beboede steder, aim.

Cakile marilima L. Er hverken noteret av Norman eller mig, hvorfor

den ihvertfald maa være sjelden.

Rapliamts Raphanislrum L. Akerugræs i de laveste trakter.

Droseraceae.

Drosera longifolia L. og D. rotundifolia L. Myr aim., omtrent til

birkegrænsen.

D. longifolia y^ D. rotundifolia. Bindalen: Oksningen.

Crassulaceae.

Rhodiola rosea L. Klipper, aim., fra sjøen til op i lavbeltet.

Sedum annuum L. Klipper og urer, aim., til op i birkebeltet.

kS. acre L. Klipper og sandige strandkanter, især i de laveste trakter,

teml. aim.

Saxifragaceae.

Saxifraga Cotyledon L. Bratte klippeskrenter, urer og kalkberg, teml.

aim., til op i birkebeltet.

5. stellaris L. Fugtige steder, især tilfjelds aim., undertiden ned til

havflaten.

S. nivalis L. Klipper, teml. sjelden. Bindalen: Kolsvikfjeld.

Brønnøy: Lenningen, Skille. \'ega: Troldtindlien, Lauplien ved Ei-

dem, Søla.

S. oppositifolia L. Fugtige klipper, aim., fra sjøen op i lavbeltet.
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5". aizoides L. Fugtige klippeskrenter og ved hækker, aim., især i de

lavere trakter. Undertiden i mængde paa kalkbergene, f. eks. Hegge i Vel-

Qorden.

S. cernua L. B i n d a 1 e n : øverst paa Granbostadfjeldet.

6'. groenlandica L., Simm. (S. caespitosa). Klipper, især i fjeldtrakter,

undertiden i kysttraktene ned til havets nivaa, f. eks. ved Brønnøy kirke-

sted og mangesteds paa \'ega.

5". rivularis L. Fugtige steder tilfjelds, ei aim. Bin dal en: Gran-

bostadQeld. Velfjorden: Elsaashatten op for Okfjorden. Vega: Trold-

tindlien. Tjetta: N. Høiholmstind.

Parnassia palustris L. Fugtige steder, aim., til op i vidjeheltet.

Ribes Schleclitendalii Lge. {R. piibescens Hedlund, R. rubrum Bl. N. Fl.).

Krat, teml. aim., til op i hirkeheltet. Hovedformen synes efter det ind-

samlede herbariemateriale, der har været gjennemgaat av dr. Th. Hedlund,

at være omtrent like almindelig som v. scandicum Hedl.

Rosaceae.

Prunus Padus L. Krat, aim., til birkegrænsen.

Sorbus Aucuparia L. Krat, aim., til birkegrænsen.

S. fennica {V..) Yk. Krat. Bin dal en: Reppesundet (nogle trær), ved

Vasaas (ét træ), ved Øksningen og Skaaren paa Øksningen (et par trær),

Hikkelsberg ved Helstadløkken (ét træ), indenfor Urvoldvandet (et par trær),

Aarsandøen (ét træ), ved Kollstrømmen (nogle faa trær), Skotnesliene (flere

trær). Vik: Skaaren i Høglien (flere trær), under Bjørufjeld (ét træ).

Brønnøy: Lenningen (forholdsvis mange smaa trær).

Sorbus Arranensis Hedl. *neglecta Hedl. De Sorbo arranensi Hedl.

et affinibus homozygoticis Norvegiae (Tillæg til nærværende avhandling).

Bindalen: Repsundet litt utenfor Ytre Reppen, nær stranden, flere mest

buskformede smaa trær, men ogsaa enkelte teml. høie, tildels i selskap med

et par trær av S. fennica; Sjøbergsli ved Tosenfjorden, et par buskformede

trær oppe i lien. Grener med nylig avfaldne blomster indsamledes juli

191 1 og med blomster 30. juni 1912. Senere blev mig tilsendt modne

frugter fra Ytre Reppen.

Til den egte 5. Arranensis hører ifølge Hedlund materiale indsamlet

fra flere steder i Strandebarm, Hardanger (i 810— 13; T. Lillefosse).

Disse har nemlig gulhvide støvknapper, medens disse hos Bindalsformen

er rosenrøde. Eksemplarer fra Dalen i Telemarken (M. N. Blytt) og

Marivoldsbugten ved Grimstad (C. J. Lindeberg), anførte hos A. Blytt Norg.

Fl. s. 1 135 samt maaske ogsaa fra Sogn (Sogndal og Kaupanger 1867,
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A. Blytt og N. Wulfsberg) hører ogsaa iflg. Hedlund efter bladformen

at dømme til hoved- eller underarten.

Det øvrige materiale av S. intcnnedia A. Bl. 1. c. fra Porsgrund og

Eidanger tilhører S. subpinnata Hedl. in Joh. Dvrlng: Flora Grenmarensis,

Nyt Mag. f Naturv. b. 49 (1911 s. 198 flg.). Den under S. fennica hos

A. Bl. 1. c. omtalte smalbladede form fra Sogn og Helgeland er beskrevet

i I av nærv. avhandl. (s. 167) under navn av 5. lancifolia Hedl. ^. Først

sommeren 1913 opdagedes paa et par steder ved Kristiania den egte ^.

intermedia. Endnu en ny asaldform 5". subsi/iiiiis Hedl. fra Sørlandet findes

beskrevet i Joh. Dyrings Planteliste fra Sogndal (Nyt Mag. f. naturv. b. 52).

Videre angaaende disse arters indbyrdes forhold henvises til T. Hed-

lunds ovenfor eiterte avhandl. De Sorbo arranensi.

vS. Aria Cr. *salicifolia Myrln. S. rupicola Syme. Vik: Ytre Kvalo

(ét træ). Brønnøy: under Andalshatten paa vestsiden (ét træ, A. J. Okan).

Vega: Eidem, under en klippeskrent et træ med rikelig frugt (aug. 1911)

og litt fjernet derfra et litet skud.

Cotoncaster integcrrima Medic. Bindalen: Sjøbergslien og indenfor

Urvoldvand i Tosenfjorden, beggesteds paa kalk. Nordgrænse.

Ulmaria peutapetala Gilib. Alm. paa enger og i lier, til birke-

grænsen.

Riibus idaeiis L. Alm, i gran- og birkebeltet, især i urer; Raakhatten

i Velfjorden over trægrænsen (Norman).

R. saxatilis L. Tørre berg og krat, etc., aim., til over trægrænsen.

R. Chamaeniorus L. Myr, aim.

Fragaria vcsca L. Tørre bakker, aim. i granbeltet.

Comarum palustre L. Myr og sumper, aim., til op i vidjebeltet.

Poteiitilla Anseriiia L. især paa strandkanter, aim.

P. iiivea L. Vel fjorden: Kvernhatten ovenfor Nordfjeldmarken,

under Strømsfjeld op for Barstad paa grænsen mot Bindalen. Paa kalk.

P. argeutea L. Bin dal en: Skaaren paa Øksningen, nær gaarden,

paa kalk.

P. verna L. Bakker og berg, hist og her, til vidjegrænsen, især paa

skifer og kalk.-

Potentilla erecta (L.) Hampe. Torvmyr og lyngmark, aim., til op i

vidjebeltet.

Sibbaldia procumbens L. Grusede eller litt græsbundne steder tilfjelds,

aim., fra birke- til lavbeltet.

Getim rivale L. Fugtige enger og lier, aim., op til vidjegrænsen.

1 I diagnosen staar her I. 9 fra oven feilagtig separatis for sepalis og 1. 19 arraneneseut

for arranenseni.
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G. urbanuni L. Krat og urer, teml. sjelden. Bindalen: ved Hors-

bergvand, Aakervik. Vik: nær Hongsetstøene i Gravfjorden. Brønnøy:

under Tilremshatten og Mosaksla.

G. intermedhan Ehrh. Brønnøy: Tilrem i sydli, teml. sparsomt

(Norman).

Dryas odopetala L. Karakterplante for kalken og skiferen saavel øverst

paa Qeldene i indlandet som i lavlandet ute ved kysten. Følgende lokali-

teter kan anføres. Bindalen: Hallfjeld op for Hall (nær Holm kirke), Grønli-

fjeld op for Harangen, Skarstadijeld og Granbostadfjeld i Aabygden, Kols-

vikfjeld, kalkurer indenfor Urvoldvand, Tverfjeld og Rismaalstind (med v.

argentea) indenfor Tosbotnet, Tosdalen i skraaningene under Middagstind,

Hongsfjeld i Vasbygden, Landfjeldklubben og Strømsfjeld paa grænsen mot

Velfjorden. Velfjorden: Kvernhatten op for Nordfjeldmark, Aunefjeld

ovenfor Aslakaunet, ved bunden av Storbørja ved Tettingselvens utløp,

ved Lomselven nær Strompdal, under Daumandsfjeldet (en del av Dyraas-

fjeldet, ret over for Strompdal, iflg. Julie Strompdal), Børjefjeldet inden-

for Lille-Børja (lærer I. Strompdal), under Lausfjeld ved Strompdal, Ris-

kamtuen mellem Okfjorden og Storfjorden (A. J. Okan), Sæterfjeldet op for

Klimpen paa overgangen til Vik. Vik: Bjoruljeld, under Aandvikfjeld,

Ytre Kvalø i mængde paa et kalkberg. Brønnøy: Kvaløen og Hovøen

faa meter over havets nivaa. Vega: Lauplien ovenfor Eidem (i8o—320 m.

o. h.j, utmarken mellem Gladstad og Gulsvaag (23 m. o. h.) og Gulsvaag

(17 m. o. h.) iflg. Norman samt i største mængde paa skifer og kalkgrus

mellem Risbakken og Valla faa meter over havet. Tjøtta: Forvik paa

kalkgrus, Høiholm nær stranden (ifølge A. J. Okan).

Alcheinilla vu/garish. (coW.). Enger, bakker og skoglier, til op i vidjebeltet.

Det indsamlede materiale, der er gjennemgaat av amanuensis dr. H.

Lindberg, Helsingfors, omfatter følgende underarter.

*acutidc)is (Buser). Enger, marker og lier, aim. i alle herreder, til op

i birkebeltet.

*alpestns (Buser). Enger, marker, vistnok teml. sjelden og kun i de

lavere trakter. Indsamlet: Brønnøy: kirkestedet, Torgø, Mo. Vel-

fjorden: Naustvik, ved Bruvand og Sausvand. Bindalen: Bindalseidet.

*gloineridans (Buser). Fjeldtrakter aim., fra birkebeltet op til vidje-

grænsen.

*minor Huds. [fdicaulis f. vestita Bus.). Især i mængde paa kalk og

sand i de ytre trakter. I Vel fjorden indover til Flatmo.

V. fdicaulis (Bus.) Lindr. Især paa tør mark, teml. aim., især i de

ytre trakter, op i birkebeltet.

*pubescens (Lam.). Paa kalk. Brønnøy: kirkestedet.
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*alpina L. Tørre bakker og berg, aim. til op i lavbeltet.

Rosa glauca Vill, Krat, teml. aim. i de lavere ytre trakter.

Det indsamlede materiale er av lektor dr. S. Almouist henført til sec-

tioner og underarter av Rosa Afzcliana Fr. ^
:

sect, glauca Vill. *con)nvens At. Vega: mellem Vika og Eidem, Grimso.

var. cyclizans At. Brønnøy: mellem Tilrem og Mo.

*kattegatensis At. Vega: Grimsø (/«//-form).

*grypacena Mts. V e f s e n : Dolstadaasen.

*cuneattda At. Bin dal en: Røitvold, Rephullet i Tosenfjorden, Øks-

ningen: Øien. Vik: Grottem. Brønnøy: Sauren; mellem Nordhus og

Tofte paa Torgoen.
*
platyschista Mts. Brønnø}-: Kvaløen.

*Gabnelssonii Mts. Brønnøy: Torget. \"ega: Grimsøen.

*Traaenii At. Brønnoy: henimot Lenningen.

''ovatidens Mts. Bindalen: Oien paa Øksningen. Vik: Sømnes,

Ytre Kvalø. Brønnøy: Sauren, Lenningen, Tilrem.

*Liiuistroe)nii At. Bindalen: Øksningen: mellem Lien og Lisjøen,

Øien. Vik: mellem Sande og Vik. under Bjørufjeld, mellem Brækosen

og P'rilstad. Vega: Ulvingen.

f. j>nära« wlaciiiiosa At. & Mts. Bindalen: ved Urvoldvand i Tosenfjorden.

*acJitodon Mts. Vik: Sandsvaagen.

var. hibcniicina Mts. Vik: mellem Sande og \'ik, Sømhovd.

*laevegata Wi.nslov. B i n d a 1 e n : Aakvik.

*laeticolorans At. Vega: Eidem, Igerø, Grimsø.

*labrosa Mts. Bindalen: Reppen (med var. imcigcrina At.).

*tøicigera At. Bindalen: Reppen, Urvolden, Vik: Bjøru. Brønnøy:

henimot Lenningen { pcr-ïovxn), Torgø.

*opaciformis Mts. Alstahaug: mellem Alstahaug og Skei.

*decurtatay\.TS. Bindalen: Øien paa Øksningen. Vik: Sømnesøen,

Grøttem, ved Holandsvand.

*insetia Mts. Bin dalen: Reppen. Vik: Sømnes, Ytre Kvalo.

Brønnøy: henimot Lenningen, Nordhusland paa Torgøen.

*insertclla At. Bindalen: Hikkelsberg, Øksningen. '

sect, virens Wg. *diuota Mts. Stamnes: Sandnessjøen.

*Normamana At. Bindalen: Horsberg. Vik: Sømnes, mellem

Skaaren og Høglien. \'ega: Risbakken, Vika.

*elata Mts. Brønnøy: Tilremshatten { prae-ïorxx\\. Vega: Eidem

(grundform).

' .Se S. Almquist: Skandinaviska former af Rosa Afzelidiia Y-r., Arkiv for Botanik, b. lo

nr. 3 og 13, b. 1 1 nr. ii.
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R. villosa L. [R. mollis Sm.' et R. poniifera Herr>l). Krat, terni, aim.,

især i de lavere trakter. Lektor dr. S. Almquist, der har g^jennenigaat

saavel det fra de sydlige som fra de nordlige (i I omhandlede) herreder ind-

samlede materiale, har henført dette til følgende underarter og varieteter.

*fallax A. Bl. p. p. et mutato sensu -. Correspondet R. Afzelianae Fr.

(glaucifonni) *alhichc Kmet; figurae in >Skand. form. af R. glattci/.«

n. 3 et 4 quadrant in t'. primariam Blyttii eurybasin, figurae i et 2 in

formas rariores stenobases: Foliola supra obscurius vel dilutius nebulose

glauco-viridia elliptica vel ovalia, parte apicali contigua ± acutata subinde

acuminata, marginibus aequaliter curvatis a basi ± rotundata usque ad

dentem apicalem angustum prominentem lin foliis inferioribus obliteratum,

foliolis obtusatis vel emarginatis), minute serrata, dentibus ± accumbentibus

brevibus dorso convexo, in foliis superioribus apiculo perbrevi praeditis, in

foliis inferioribus + obtusis, secundariis conformibus parum evolutis; sti-

pulae dilatatae auribus non vel perbreviter acuminatis.

Herøy: Skagalandet paa Dønna. Donnes: Dønnesfjeld. Lurøy:

liene ovenfor Luro gaard. Brønnoy: Lenningen.

*molli-baliusie>isis At apud Dyrlng, Planteliste fra Sogndal. Corre-

spondet R. Afz. fglanciformi) *bahusiensi At et (glaucae) *Gabrielssonii

Mts., e quarum figuris in »Skand. former af glancif.'^ n. 22 et »Skandin. for-

mer af R. giauca« nr. 50, 51 foliorum forma et serratura elucent: Foliola

supra sordide dilute viridula suboblonga marginibus a basi ± anguste

rotundata aequaliter curvatis usque ad dentem apicalem vix prominulum

(in foliis infimis obliteratum I, minute serrata, dentibus confertis accumbentibus

subtriangularibus, marginibus ± convexis, apice non vel brevissime acu-

minato saepissime inclinato; stipulae paullum dilatatae auribus elongatis

angustis.

Bindalen: Reppen, mot Repsundet; mellem Lien og Lisjøen paa Oks-

ningen. \'ik: under Bjørufjeld, Ytre Kvalo. \'ega: Eidem »föga harig

form«, Grimsø. Herøy: Solljeld paa Denna.

*niolli-solstitialis At. Correspondet R. A/z. (glaucif.) *solstitiali Besser

[^ iiidutiilae At et *habitulac Mts.); fig. 1. c. n. 24 bene quadrat in for-

mas hujus stenobases, fig. 33 in formas eurybases latidentes : Foliola +
e flavido-griseo vulgo obscurius viridia subovalia, parte apicali ± extensa

(etiam in foliis infimis conspicua), marginibus a basi vulgo late rotundata

aequaliter curvatis usque ad dentem apicalem vulgo pauUisper pro-

minulum, profundius serrata, dentibus confertis accumbentibus, dorso cur-

* I de foreg, plantelister er R. mollis brukt som kollektivnavn i stedet for R. villosa.

'" Sensu A. Blyttii comprehendit formas simplicidentes (nota perparvo systematico mo-

mento) hujus subspec. et 'latesectac. Ut hic proponitur, aptissime servatum videtur

nomen auctoris, qui de hac Rosa primus mentionem fecit.
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vato margine antico saepe concavo apice plurimorum ± conspicue acumi-

nato, dentibus secundariis conforniibus rarius magis evolutis; stipulae dila-

tatae auribus non vel brevissime acuminatis.

Alstahaug: mellem Alstahaug og Skei ; Husvær. Herø}-: Nord-

viken paa Donna. Dønnes: nær Husby paa Tomma.

*i)iolli-breviketisis Ar. Correspondet R. Afz. (glaiicif.) *brevikeiisi et

(glaucae) *Traaenii, cujus fig. in »Skand. former af R. glanca« n. 63

etiam in hane optime quadrat (exceptis duobus aculeis aduncis). A se-

quenti subspec. maxime affini^ diftert colore dilutiore, foliolis elongatis parte

apicali extensa (etiam in foliis infimis conspicua apice acutato vel saltem

alte rotundato), serratura minutiore non patenti, dentibus magis accum-

bentibus minus cuspidatis.

Dønnes: nær Husb}' paa Tomma.

*molli-Gothoburgensis At apud Dvrixg, Planteliste fra Sogndal, Nyt

Mag. f naturv. bind 52.

Herøy: Slapø.

var. molli-orbicaiis At: foliolis difiert ± glabris.

*molli-latesecta At apud Dvring, Planteliste fra Sogndal, 1. c.

Vik: Sømnes, Sømnesøen. Alstahaug: Prestoen. S ta nines:

Sandnessjøen. Herøy: Aakvik, Nordviken, mellem Gjesfjorden og Ber-

fjorden. Donnes: under Donnesfjeld. Luroy: Hagen paa Lurøen.

Træn en: under Trænstaven.

var. iiiolli-ovatidcns At apud Dvring 1. c. Bindalen: Hongbarstad

i Vasbygden. Vega: mellem Eidem og Vika.

*moUi-centrodon At. Correspondet /v. Afzeliaiiar (glaucae) *Liu(isiroe»iii

At, iglauciformi) centrodouti Mts. et praesertim, quamquam glaucescens,

(vireuti) Nonuaiiiaiiae At. et (vircntiformi) dalicar Mts. et Wittr., quarum

ex figuris n. 35 in »Skand. former af Rosa virens et virentiformis« ad

hane dignoscendam maxime idonea: Foliola parcius puberula—glabra (var.

anti-Lindstroemii At.) tenuia, supra + dilute viridula, infra minus intense

glauca, foliorum superiorum angusta, parte basali brevi subcuneata, apicali

contigua elongata marginibus subrectis usque ad dentem apicalem promi-

nulum, foliorum infimorum obovata— obcordata, foliorum superiorum pro-

funde serrata, dentibus (haud raro subsimplicibus) subconfertis a basi

sat lata ± elongate cuspidatis marginibus rectis usque ad apicem acu-

tum rectum aut (in formis latidentibus) minus elongatis dorso ± curvatulo

* Cui übet has diias jungat cum 'inolU-hitesicta, omnes subtiliter quamquam constanter intet-

se distinctas et multis rationibus (ex gr. geographica distributione) congruentes, sub nomine

'niolli-ovaiidentio sensu latiore in unam subspeciem, miram ofiferentem analogiam cum

R. pimpinellifolia quoad formain et serraturam foliorum, modum variationis, geographicam

dlstributionem.
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apice brevissime acuminato, secundariis minutis conformibus, foliorum infi-

morum patenter subcrenata; stipulae sursum dilatatae auribus vix acumi-

natis. — Habitu et characteribus R. Afz. *Normamanae, a qua in his

regionibus praedoniinanti banc certe rarissimam Villosaiii mutatione ortam

censeo.

Stamnes: Sandnessjoen. Herøy: Aakvik, Gulstad. Luroy: Al-

deren mot Aldersundet.

var. anti-Lindstrocmii At. Bindalen: Øksningen.

*farinosa Bechst. secundum Kerner in FL exs. Austro-hungarica n. 31;

R. Gremeri Déségl. secundum spec. orig. in herb. Horti Kewensis. Cor-

respondet R. Afz. (glauciformi) *definnatac Mts., cujus fig. 1. c. n. 42

foliolorum formam et serraturam monstrat. Inter Jlllosas angustifolias fa-

cile dignoscitur foliolis dilute luride viridulis oblongis, dentibus confertis

perangustis acutis rectis.

Vel fjorden: mellem Halsen og Govasmarken. Brennøy: Len-

ningen. Vega: mellem Vika og Eidem (nästan glattbladig).

*molli-rotigerina At. Correspondet R. Afz. (glaucifornii) glaucifronti At

et M. (praesertim var. rotigeriuae); foliolorum formam et serraturam monstrant

figurae 45, 46 1. c: Foliola dilutius e lurido viridula elliptica—oblonga

(foliorum inferiorum obovatam versus formam sensim abeuntia), basi vulgo

late rotundata, marginibus sat rectis subparallelis, parte apicali contigua brevi

dente apicali brevi prominulo, foliorum inferiorum obtusata, omnia + remote

serrata, dentibus triangularibus, et dorso et margine antico convexulis lon-

giusculis, apice breviter acuminato porrectulo, dentibus secundariis mi-

nutis conformibus, foliorum inferiorum obtusiusculis; stipulae subangustae

sursum dilatatae auribus breviter acuminatis. — Saepe polyacantha.

Bindalen: N. Horsfjord, Hikkelsberg ved Helstadlekken. Vel fjor-

den: Naustvik. Bronney: Kvaløen. Vega: Eidem, Rørøen, Ulvingen.

Tjotta: Løvøen.

var. scandinavica At et Traakn^: foliolis dittert ± glabris. Vel-

fjorden: Granaas i Storbørja.

*/>or;rf/^//«AT./?.r<'5///05a Sternberg p.p. secundum Fl. exs. Austro-hunga-

rica 1680 II. Correspondet/?. Afz.(glaucae)*prolatidae A. & M. et (glanciformi)

*
hirsutulae At ; foliolorum formam et serraturam optime monstrant figurae 92,

93 in »Skand. former af R. glauca« : Foliola supra obscurius at sat laete

viridia, folii summi oblongo- vel paene lineari-ovalia, mediorum in obovatam

formam abeuntia (saltem terminalia), basi rotundata — subacutata, dente

apicali acuto ± prominenti, folii infimi rotundate spathulata vulgo emargi-

1 Nomen, licet primiim collective omnibus I'lllosis glabrifoliis datum, ut hic harum fre-

quentissimae servatum sustineri posse videtur.
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nata dente apicali obliterato, omnia grosse typice acute profundius serrata,

dentibus validis (etiam secundariis saepe reflexis) oblique triangularibus,

foliorum superiorum et dorso et margine antico convexulis apice + acu-

minato recto vel pauUisper introrsum nutanti, foliorum inferiorum apice

magis magisque inflexo; stipulae dilatatae auribus acuminatis. — Valde

protea, paene ubique Jl/losarnni ut videtur vulgatissima, saepe sola obvia.

Bindalen: Aunet i Aabygden, ved Repsundet, Rephullet, Tosbotnet

{angusti-form, något uddtand), under Rismaalstind i Tosen (på overgang åt

var. molli-prolatula At). Vik: under Bjørufjeld, Øvre Dale, mellem Bræk-

osen og Frilstad. Vega: Vika (bred- och trubbtandsform), Lauplien ved

Eidem. Tjøtta: Bære. Herøy: Kammene ved Nordviken, Gulstad,

Gjesfjorden. Alstahaug: nær kirken. Dønnes: nær Husby paa Tomma.

Nesna: under Stornibba i Sjonen. Luroy: Oneen, liene ovenfor Lurey

gaard. Hemnes: Brendberget (A. Blytt). Mo: Ravnaa ved Langvandet

(bred- och trubbtandsform, märkvärdigt lik *cocrulea).

Var. molli-prolatula At. : foliolis differt ± glabris.

Bind al en: Tosbotnet, Sørenskogen i X'asbygden. Vel fjord en:

Granaasen i Storbørja. Alstahaug: mellem Alstahaug og Skei. Mo:

Hammernesflaagene ved Langvandet, Avadalen nær vandets nordende (bred-

och trubbtandsform).

*molli-rctHsata At. Correspondet R. Afz. (glancij.) ^rctusatae Mts.,

cujus fig. I. c. n. 58 formam foliolorum indolemque serraturae bene ex-

primit: Foliola supra dilutius nebulose glauco-viridia, foliorum superiorum

elongate ovata, basi late rotundata, parte basali brevi, parte apicali contigua

elongata aequaliter attenuata usque ad dentem apicalem acutum ± promi-

nulum, subminute acute serrata, dentibus ± late triangularibus rectis acute

cuspidatis, dentibus secundariis porrectulis, foliorum inferiorum sensim ob-

tusiora, infimorum subspathulata patenter crenato-dentata dentibus obtusi-

usculis; stipulae minus dilatatae subaequaliter attenuatae in aures vix acumi-

natas. — Plane congruit cum f originali ex Sætersdal, Bygland (a B.

Markmanrud lecta).

Brønnøy: Brønnøsund, Torget.

*cocnilca Woods secundum specimina Bakeriana in herb. Horti Ke-

wensis. R. rcsinosa Sternb. p. p. secundum Fl. exsicc. Austro-hungarica

1 680 1. Correspondet i?. ^/^. fglaud/.J*(icci{rlafii/ac At, cujus üg. \. c. n. 59 foli-

olorum formam et serraturam reddit; a ceteris Villosis foliolis breviusculis ro-

tundatis distincta foliolorum colore subglauco (nomen Woodsii ideo perap-

tum!), basi subangustata, forma et partis apicalis et dentium late triangulari,

serratura minuta, folii infimi foliolis paene crenatis.
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Bindalen: Hildringen. Vik: Sømhovd. Brønnoy: Sauren. Døn-

nes: Tomma. He ro y: Aakvik.

var. molli-decurtata At: foliolis diftert ± glabris. Bindalen: mellem

Aakervik og Horsberg.

*arguta Mts. in sched. Correspondet R. Afz. (glaucif.) *insertiformi At,

cujus fig. 1. c. n. 61 bene exprimit foliolorum formam indolemque serra-

turae: Foliola supra obscurius e cinerascenti viridula, ± late elliptica (folio-

rum superiorum saepe ex ovato), basi late rotundata — breviter truncata,

parte apicali contigua typice brevi marginibus curvatis usque ad dentem

apicalem typice latum brev-em pauUum prominentem, foliorum infimorum

truncata emarginata, omnia profundius grosse patenter serrata, dentibus

validis subtriangularibus, basi latissima, dorso longo denticulis conformibus

gibboso recto vel convexulo, apice recto acuto non vel breviter acuminato ;

stipulae ± latae auribus acutis.

Velfjorden: Sildkoven, Hegge. Bronnøy: Tilrem. \'ega: Ei-

dem, Vika. Dønnes: nær Husby paa Tomma.

Var. molli-inserta At: diftert foliolis + glabris. X'elfjorden: Sildkoven.

*austera Mts. in sched. Correspondet R. Afz. (glaucif.) *Bladimi,

cujus figurae 1. c. n. 57 et 62 foliolorum formam indolemque serraturae

bene exprimunt: Foliola supra dilutius e flavido viridula, anguste ovalia —
obovata, basi anguste rotundata, marginibus fere aequaliter curvatis usque

ad dentem apicalem tenuem + elongatum, foliorum inferiorum apice ob-

tusata, omnia profundius et remotius acute patenter serrata, dentibus acute ^

acuminatis, dorso elongato denticulato et margine antico subrectis apice

vulgo porrectulo, secundariis subminutis conformibus; stipulae angustae

auribus acuminatis.

\'ik: Sømnes, Grøttem.

*pomifera Herrm. var. luiiiufa Bureau. Praeter minutiem omnium par-

tium nulla a forma principali differentia hujus extra Alpes solius formae

spontaneae R. pomiferae, in Scandinavia late distributae at ubique rarae,

paene subsolitarie crescentis. Correspondet R. Afz. (glaucif.) *vialiformi

Mts., cujus figurae 1. c. n. 63, 64 foliolorum formam indolemque serraturae

bene exprimunt. A subsimili *anstcra distinguitur foliolorum colore magis

cinerascenti, basi ± cuneata, parte apicali magis elongata magisque abrupte

a parte basali definita, atque praesertim dentibus latioribus non acuminatis.

Bind alen: Reppen. Vik: mellem Sande og \'ik. Brønno}-:

mellem Mo og Lund. \'ega: mellem \'ika og Eidem. Dønnes: Tomma.

H emnes: Brendberget (A. Blytt).

Ejusmodi res in figuris citatis propter modum reproductionis retiformem reddi non

potuerunt.
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Var. glabri-minuta At: dififert foliolis + glabris. Velfjorden: Stor-

børja i Urdviken.

R. ciniiamoiuca L. Krat og terre bakker, især paa kalk, vistnok sjel-

den. Bindalen: Votnan i Vasbygden. Velfjorden: Saus. Brønnøy:

mellem Mo og Lund.

Leguminosae.

Anthyllis Vtihieraria L. Tørre bakker, ofte paa kalk eller skifer, eller

paa sandgrund, ei sjelden i lavlandet. Bindalen: Øksningen, Lande.

Velfjorden: Heggehalvøen. Vik: Sømnes paa skjelsandflaten ved søen,

Sømnesøen, Høglien ved Skaaren. Brønnøy: kirkestedets omgivelser,

Tilrem, under Mosaksla, Kval©, Torgø. Vega: Rerøen, Gladstad, Nes,

Sundsvoll, Lauplien ved Eidem; Ulvingen. Tjøtta: Forvik. Tilfjelds

undertiden over trægrænsen i selskap med D)yas paa kalk eller skifer.

Bindalen: Kolsvikfjeld, Rismaalstind, Hongsfjeld, Repparfjeld, Grønlifjeld

ovenfor Harangen. Vel fjorden: Sæterfjeld, Kvernhatten ovenfor Nord-

fjeldmark og under Strømsfjeld paa grænsen mot Bindalen. Vik: kalkberg

op for Ytre Kvale.

Trifolium repens L. Enger og bakker, ahn., næsten til birkegrænsen.

T. pratense L. Som foregaaende i de lavere trakter.

Lotus corniculatus L. Enger, urer og fjeldlier, aim., undertiden op i

vidjebeltet, f. eks. Raakhatten i Velfjorden, 58 m. over trægrænsen rike-

lig (Norman), Hongsfjeld i Bindalen paa gruset fjeldvidde med Dryas.

Astragalus aipinus L. Teml. sjelden, oftest paa kalk eller skifer. Bin-

dalen: Repparfjeld og Kolsvikfjeld oppe paa fjeldet, Tosdalen: under

Middagstind. Vel fjorden: Sæterfjeldet; ved elven nær Nordfjeldmark.

A. oroboides WovMY.^. Paa kalk. Bindalen: Repparfjeldet, Hongs-

Çeldet og Kolsvikfjeld i vidje- og lavbeltet.

Oxytropis lapponica (Wg.) Gav. Grusede fjeldvidder paa kalkholdig

eller skifrig underlag. Bindalen: Kolsvikfjeld. Velfjorden: Kvern-

hatten ovenfor Nordfjeldmark, Sæterfjeldet.

Lathyrus maritimus (L.) Big. Strandkanter. Vega: Sundsvoll.

L. pratensis L. Enger og lier, aim., undertiden næsten til birke-

grænsen.

L. vernus (L.) Bernh. Krat, især av hassel, eller i selskap med aim,

teml. aim., oftest paa kalkholdig underlag. Av voksesteder kan anføres :

Bin da len: Fiskerosen, Røitvold, Aakvik, Kjella, KoUstrømmens østside,

Aakervik og Horsberg, Repsundet, Reppen, aim. i liene ved Tosenfjorden

i hasselkrat indover til Borkamoen (paa kalk i granliene) og liene under

Rismaalstind, likeledes i Vasbygden paa kalkberg, Skotnesliene, Mastervik
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nær Terraak, ved Aabjørgvandet nær Granbostad i urene. Ve Ifjorden:

Heggehalvøen mangesteds, Raakhatten op til 313 m., næsten til trægræn-

sen (Norman), liene mellem Strengevand og Sausvand, \'asbotn ved Saus-

vand, Almegroven nær Saus, inderst i Langfjorden og indenfor Tarmaun-

botnet fieresteds, liene ved Juvatnet og Markavatnet, inde i Storbørja

mangesteds i urene og langs Lomselven indover til Strompdal, ved bunden

av Stortjorden og Okfjorden og derfra til Klausmarken og over til \'isten

mangesteds i mængde. Halleraunet og Forbergskog med tiere steder over

til grænsen mot Vik. Vik: Hongsetb3'gden, Gravtjorden og Urstjorden

fleresteds, Grottem, Kirstiraarken ved Sømnes, Tandbergene nær Olsaas,

under Bjørufjeld, Høglien ved Skaaren, Ytre Kvalø. Brønnøy: under

Tilremshatten og Mosaksla, mellem Mo og Horn, under Torghatten.

Jlci(7 silvatica L. Krat og urer, aim. saavel i de indre trakter som i

kystegnene, saaledes i Lauplien ved Eidem paa Vega op til 290 m. o. h.

(Norman).

V. sepium L. Enger og krat, op i birkebeltet, aim.

V. Cracca L. Bakker og krat, aim. Undertiden øverst paa fjeldene

i skifergrus eller paa kalkgrus, f eks. Kolsvikfjeld og Hongsfjeld i Bindalen.

Geraniaceae.

Geranium silvaticnm L. Skogenger og lier, aim., til op i vidjebeltet.

G. Robertianum L. Urer og krat, hist og her, ofte paa kalk. Bin-

dalen: Kollstrømmens østside, Aakervik, Hjartøy, Øien paa Øksningen,

ved Repsundet, Osan, Hikkelsberg ved Helstadløkken og mangesteds i urene

ved Tosenfjorden. Vel fjorden: Heggehalvøen fleresteds, Almegroven

ved Saus, urer inde i Storbørja, langs Lomselven op til Strompdal, Tarm-

aungrottene indenfor Langfjorden, Klausmarken indenfor Okfjorden. \'ik:

Høglien ved Skaaren, under Bjørufjeld. Brønnøy: Sauren, under Til-

remshatten og Mosaksla, mellem Wovandets nordende og Horn. \'ega:

Lauplien ved Eidem.

Linaceae.

Limmi catharticum L. Urer og kalkberg, aim. i de lavere trakter.

Oxalidaceae.

Oxalis Acetosella L. Skog og krat, aim., til op i birkebeltet.

Polygalactaceae.

Polygala vulgare L. Tørre bakker og lyngmark, teml. aim. i de la-

vere trakter, ofte paa kalkgrund.
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Euphorbiaceae.

Euphorbia Hclioscopia L. Ei noteret hverken av Norman eller mig,

men turde forekomme som tilfældig akerugræs.

Mercurialis perennis L. Især i hasselkrat, paa kalkgrund. Velfjor-

den: Hegge, Heggeøen. Brenne}^: mellem Movandets nordende og

Horn fleresteds.

Empetraceae.

Empetrum nignmi L. Lyngbevoksede steder, til op i lavbeltet.

Callitrichaceae.

Callitriche verna Kütz. 1 ferskvand og paa fugtig jord, aim. i de lavere

trakter.

C. stagnalis Scop. Vik: Somnes: Hoiviken (Norman). Rimeligvis

ogsaa andetsteds.

Balsaminaceae.

Impatiens Noli tangere L. Fugtige skyggefulde steder i de lavere trak-

ter, vistnok sjelden. Bindalen: Kolsvikbogen, Repsundet. Velfjorden:

Urdviken i Storberja, Klausmarken indenfor Okfjorden. Kun paa sidste

sted med utviklede blomster, ellers kun set unge, spæde individer, over-

groet av den øvrige vegetation, derfor rimeligvis fleresteds overset.

Rhamnaceae.

Rhamnus Frangula L. Krat. Vel fjord en: indenfor Storborja ved

Strompdal, Lomskjønnene og længere inde ved Lomselven (Knut Stromp-

dal). Nordgrænse.

Tiliaceae.

Tilia cordata Mill. (T. parvifolia). Brønnoy: et nedtrykt krat under

Mosaksla ved Tilrem, helt oppe i en ur, hvorover der gaar skred, sammen

med Corylns, Ulmus, Origanum o^ znåre sydWge \æks\.&v. Nordgrænse.

Bladformen tildels f. triloba Lindeb. Maaske kun steril.

Hypericaceae.

Hypericmn hirsutum L. Tørre krat og urer, teml. aim. i de lavere

trakter. Av voksesteder kan anføres: Bindalen: N. Horsfjord, Kjella,

ved Horsbergvand, langs Kollstrømmen, ved Repsundet og Reppen, aim.



1914- ^*^^- 4- BOTANISKE UNDERSøKELSER I HELGELAND. II. 1 27

i hasselkrattene ved Tosenfjordeii, Krummen indenfor Tosbotnet; Vas-

bygden ved Sorenskogvand, Hongbarstad og\'otnan; Harangen og Skot-

nesliene, Aunet i Aabygden, ved Aabjergvandet nær Granbostad. Vel-

fjorden: Heggehalvøen, Hommellien, under Raakhatten til over træ-

grænsen (Norman), ved Langfjordøren, under Tarmaungrottene, Almegroven

ved Saus, i liene mellem Strengevand og Sausvand, ved Juvatnet, op for

Markavand nær Nordfjeldmarken, urer inde i Storbørja og langs Loms-

elven op til Strompdal, ved bunden av Storfjorden, Klausmarden indenfor

Okfjorden. \'ik: Sømnes, Grøttem, under Bjørufjeld, Øvre Dale, Høglien

ved Skaaren, Ytre Kvalo. Brønnøy: Sauren, under Tilremshatten og

Mosaksla. \'ega: Lauplien ved Eidem, Grimso.

H. perforatum L. Krat, sjelden. \'ik: Sømhovd. Brønnoy: kirke-

stedets omgivelser, under Tilremshatten (herfra allerede anført av Heltzen I.

Vega: Eidem i Lauplien.

H. qiiadrangulum L. Krat, teml. aim., maaske især i de ytre trakter.

Av voksesteder skal anføres: Bind alen: N. Horsfjord, Bindalseidet flere-

steds, Borkamoen i granliene paa kalk, Tosdalen. \' el fjorden: Hegge-

halvøen, Hommellien, under Raakhatten næsten til trægrænsen (Norman),

ved Neraas, X'asbotn og Juvatnet, Sildkoven og ved Storfjordens bund.

Vik: Sømnes, mellem Sandevaagen og \'ik mangesteds. Høglien ved Skaa-

ren, Sømhovd, Tandbergene, ved Amundsgjerdet og Aandvik, nær Hong-

setstøene inderst i Gravfjorden, Krummen. Brønnøy: kirkestedets om-

givelser, Torgø, under Tilremshatten og Mosaksla.

Violaceae.

Viola palustris L. Fugtige steder, aim., til op i vidjebeltet.

V. epipsila Ledeb. Som foregaaende, men vistnok sjeldnere. Utbredelsen

ei undersøkt.

V. mirabilis L. Krat (især blandt hassel) i de lavere trakter, ei aim.

Bindalen: ved Repsundet, mangesteds ved Tosenfjorden (f. eks. ved

Urvoldvand og i Sjøbergslien), Skotnesliene ovenfor Harangen, Hongbarstad

og Votnan i \'asbygden. Velfjorden: Heggehalvøen, Hommellien, Alme-

groven ved Saus, Vasbotn ved Sausvand, inderst i Storbørja og Klaus-

marken indenfor Okfjorden, Halleraunet og i traktene over mot Vik. \'ik :

under Bjørufjeld, Høglien ved Skaaren, Ytre Kvalø.

V. biflora L. Fugtige krat og under klippevægger, aim., til op i vidje-

beltet.

V. Riviniana Rchb. Krat, ei aim. Bin dal en: ved Repsundet, ved

Tosenfjorden fleresteds, saasom i Sjøbergslien, under Stormana, Fornesuren.
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Vel fjord en: Almegroven ved Saus. Vik: Ytre Kvalø (Norman).

Brønnøy: under Tilremshatten.

V. ca)ii)ia L. Krat og tørre berg, aim., til birkegrænsen, især i fjeld-

lier som *montana L. (ogsaa paa Sola).

V. tricolor L. Torre bakker og enger, aim. Ofte paa mosklædte klip-

per i de ytre trakter (som ved Sundsvoll, Sola og Ul vingen i Vega, Søm-

nes i \'ik, Heggehalvøen i \'el fj orde n I.

/'. arvensis L. Akerugræs. \'elfjorden: Naustvik paa skrindmul-

dede bakker (Norman). Vik: Somhovd i aker; ved Somnes paa stranden

en eiendommelig form, tilhørende v. sublilacina Wittr.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezerenm L. Skyggefulde steder, hist og her i de lavere

trakter, oftest paa kalk. Bind a len: Repsundet, ved Tosenfjorden flere-

steds (f. eks. indenfor ürvoldvand. Sjøbergslien, Kollstrømmen, Skotnesliene,

liene ved Sørenskogen). Velfjorden: Hommellien, liene mellem Strenge-

vand og Sausvand, Almegroven ved Saus, inderst i Storborja og ind-

over langs Lomselven til Strompdal og Lomsdalen, Klausmarken indenfor

Okfjorden. Vik: under Bjørufjeld, liene ovenfor Grottem, ved Holands-

vand, Høglien ved Skaaren.

Oenotheraceae.

Epilobiuni angiistifoliuni L. Braater, urer og lier, aim., op til birke-

grænsen (Elmjølke i Storborja; Einmjolke i Tosen).

E. nioïitanuni L. Krat og urer, teml. aim. i de lavere trakter, op i

birkebeltet.

E. colliniini Gmel. Tørre berg og urer, teml. aim., op i birkebeltet.

E. anagallidifolitini L. Fugtige steder øverst i vidje- og lavbeltet;

ei aim.

E. lactißorum Hausskn. Fugtige steder, fra birkebeltet op i lavbeltet,

teml. aim.

E. Hornemanni Rchb. Som foregaaende.

E. alsinifolium \'ill. \'ed hækker og kilder, ei aim., undertiden nede

i lavlandet, f. eks. Tosdalen i Bindalen, inderst i Store Børja i \' el-

fjord en, under Troldtindlien paa \'ega.

E. palustre L. Myr, aim., til over birkegrænsen.

E. davnricnni Fisch. Bindalen: Sverdgræsviken nær Horsberg i

havets nivaa.
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Circaea alpiiia L. Fugtig, sk^'ggetuld løvskog, teml. aim. i de lavere

trakter.

Halorrhagidaceae.

Hippuris vulgaris L. I vand, teml. aim. i de laveste trakter, særlig i

kj'stdistriktene og \'asbygden i Bindalen, vandene inde i Velfjor-

den og derfra over til \'ik.

Myriophylluni alteniifloritui DC. \'and og torvgraver, aim. i de laveste

trakter.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L. Ugræs, av og til i haver.

Carum Can'i L. Terre bakker, aim., til op i birkebeltet. undertiden

paa strandkanter.

Conopodinm domdatnm Koch. Brenn øv: under Tilremshatten. Vega:

Eidem i Lauplien, Gladstad i olderskog (Norman).

Pimpinella Saxifraga L. Terre bakker, teml. aim. og vistnok især i

de ytre trakter.

HeracUiim sibiricuui L. \'elfj orden: mellem Hilstad og Hegge ved

veien. Brønney: kirkestedets omgivelser paa engene og nær stranden.

LigKstiaan scoticuni L. [Haloscias se). Strandkanter, teml. aim.

Angelica silvestris L. Skog- og fjeldlier, teml. aim., til over birke-

grænsen.

A. Archangelica L. Fjeldlier, til vidjegrænsen, neppe aim.

A. littoralis Fr. Strandkanter, hist og her i de ytre trakter. \^ik:

Semnes. Brennøy: Heste (Norman), Tilrem.

Antliriscus silvestris (L.) Hoff.m. Enger og lier, aim., til birke-

grænsen.

Cornaceae.

Cornus suecica L. Lvngmark, aim., til over birkegrænsen.

Pyrolaceae.

Pyrola iniuor L. Krat og lyngmark, op til vidjegrænsen, ei aim.

P. media L. .Som foregaaende, teml. sjelden. i de ytre trakter. Bin-

dalen: Repsundet, mellem Terraak og Mastervik, Aakervik, liene op for

Horsberg-Oset under Heilhornet, Fiskerosen.

P. rottmdifolia L. Krat, hist og her, saasom: Bindalen: Repsun-

det, Øksningen, Horsberg, Kjella, Fiskerosen; Velfjorden: Heggehalv-

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. KL 1914. .\o. 4. 9
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øen, indenfor Storberja, Klausmarken indenfor Okfjorden; Vik: Søm-

nes, Grøttem, Høglien ved Skaaren, Ytre Kvalø; Brønnøy: kirkestedets

omgivelser, Torgø, Tilrem; Vega: Gladstad, Eidem.

P. chlorantha Sw. Bindalen: Terraak i granskog.

P. secunda L, Skog og lyngmark, aim., til over birkegrænsen.

P. uniflora L. Især i naaleskog, men ei aim.

Ericaceae.

Phyllodocc coerulea (L.) Bab. Hverken notert av Norman eller mig,

men turde dog forekomme i herredene.

Azalea procumbcns L. Tør lyngmark, aim. tilfjelds, i de ytre trakter

(f. eks. Vega, Vik) ned til havet.

Arctostaphylos uva ursi L. Tørre berg og lyngmark i de lavere ytre

trakter, ei aim. Bindalen: Holm. Vik: Sømnes ved sjøen og i Kirsti-

marken. Høglien ved Skaaren, Syd-Kvalø. Brønnøy: ved Brønnøsund,

Torghatten, Tilrem. Vega: mellem Risbakken og Valla.

A. alpina CL.) Spreng. Tørre heier, aim., til op i lavbeltet. I de ytre

trakter ofte ned til sjøen.

Andromeda polifolia L. Myr, aim., til op i birkebeltet, undertiden dog

over trægrænsen.

A. hypnoidcs L. Fjeldvidder, aim.

Vaccinium vitis idaea L. Skog og hei, aim., til op i lavbeltet.

V. uliginosiim L. Især paa litt fugtige steder i skogtraktene, aim., til

vidjegrænsen.

V. Myrtillus L. Skog, aim., til vidjegrænsen.

V. Oxycoccns L., ialfald almindeligst *microcarpuui (Turcz.) J. D. Hook.

Myr, aim., til op i birkebeltet.

Erica Tetralix L. Torvmyr. Bind al en: Lysfjordsmana. Vega:

mellem Vika og Eidem. Nordgrænse. Paa Leka nordligst i N. Trond-

hjems amt skal den forekomme fleresteds i stor mængde iflg. B. Kaalaas.

Calluiia vulgaris (L.) Hull. Tørre ufrugtbare steder, til over træ-

grænsen, vistnok i det hele aim., men synes dog strøkvis fleresteds (f. eks.

i Ytre Brønnøy og Vik) at være forholdsvis sjeldnere.

Diapensiaceae.

Diapensia lapponica L. Alm. overst paa fjeldene, i de ytre trakter ned

i lavlandet.
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Primulaceae.

Pnmiila acaiilis L. Vik: i krat under Dummelsfjeld ovenfor Bjøru,

hvor den blev mig anvist av kirkesanger J. Storevik. Nordgrænse.

P. scotica Hook. Paa kalk. Brenney: kirkestedets omgivelser,

Hestøen. Vega: Sundsvoll.

Lysimacliia thyrsiflora L. Vandbredder. Bindalen: Tenaak, ogsaa

nær fjæren (Norman), Vasbygden fleresteds. Vel fjorden: Heggehalv-

øen, Bruvand og de nærliggende vand, vandene over mot Vik. Vik:

Hongsetbygden, Gjerdevand, Brækosen. Brønnøy: Movand.

Trientalis europaea L. Skog og krat, aim., til op i lavbeltet.

Glaux maritima L. Strandkanter, aim.

Plumbaginaceae.

Statice Armeria L. Strandkanter.

Gentianaceae.

Gentiana campestris L. Enger og bakker, aim. i de lavere trakter.

G. Amarella L. Især paa litt fugtige strandkanter, ei sjelden i de

ytre trakter. Bindalen: Solstad. Velfjorden: Halleraunet, Sæter-

landet. Vik: Vennesund og Skaaren. Brønnøy: mellem Mossem og

Tilrem, Torgøen. Vega: Rørøen, Eidem, Sundsvoll, Grimsø, Ulvingen.

G. aurea L. Strandkanter, i alfald i de ytre trakter, aim.

G. detonsa Rottb. {G. serrata Gunx.). Strandkanter med foregaaende,

hist og her. Vik: Sømnes (sydgrænse). Vega: Rørøen, Grimsø,

Ulvingen.

G. nivalis L. Tilljelds, vistnok sjelden, da den kun sparsomt blev

iagttat paa Repparfjeld og Rismaalstind i Tosen og paa Sæterfjeldet mel-

lem Velfjorden og Vik, allesteds paa kalk. Norman anfører den fra Sunds-

voll paa Vega ved havets nivaa. Muligens overset fleresteds.

Menyanthes trifoliata L. Sumpige steder, aim., til over birkegrænsen.

Polemoniaceae.

Polemoninm coeriileiim L. Især i krat og ur i de lavere ytre trakter.

V e 1 fj o r d e n : Hegge, Heggeøen (iflg. Norman). Vik: Høglien ved Skaa-

ren, Sømnesøen, Tandbergene ved Olsaas. Brønnøy: kirkestedets om-

givelser under en bergvæg, under Mosaksla. Vega: Lauplien ved Eidem,

mellem Holand og Næs, rikelig (Norman).
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Borraginaceae.

Mertensia maritima (L.) Gray. Strandkanter, især i de ytre trakter

teml. aim., sjeldnere indover ijordene, f. eks. i Storberja og Tosen.

Lithospermum officinale L. Vik: Høglien ved Skaaren, 70— 140 m.

o. h., rikelig.

Myosotis palustris With. Bin dalen: grøft nær stranden, i mængde.

Vik: Vikstrand, sparsomt i en grøft. \'ega: Gladstad, i mængde i grøfter.

Sidste sted skal den være utkommet fra have, maaske ogsaa paa de andre

steder.

M. caespitosa Schultz. Fugtige strandkanter, især i de 3'tre trakter,

vistnok teml. aim., saasom: Bin dal en: Holm, Terraak; \
'\k: Sømnes,

Sørstrømmen, Brækosen; Brønnøy: Brønnosundet ; \'ega: Røro,

Ulvingen.

M. silvatica WoYYyi. Fjeldlier. Bin dal en: Tosdalen. Vel fjord en:

Raakhattens fjeldsider 313—347 m. o. h. (Norman). Maaske sjelden.

M. arvensis (L.) Hill. Akerugræs og paa tørre enger og bakker, aim.

i de lavere trakter.

Anclmsa aroensis (L. ) Bieb. Vega: Sundsvoll i haven.

Labiatae.

Ajiiga pyramidalis L. Skogeng og bakker, neppe aim., til op i birke-

beltet.

Origanum vulgare \^. Vik: Høglien ved Skaaren. Brønnøy: under

Tilremshatten og Mosaksla i mængde. Allerede angit herfra av Angström.

Indsamles ogsaa her som i Ranen (smlgn. I s. 180) som salgsi'are til

krydderi.

Clinopodium vulgare L. Krat. Vik: Ytre Kvalø, Høglien ved Skaa-

ren, Tandbergene ved Olsaas, under Bjørufjeld mot Gjerdevand. Vega:

Grimsø.

Stachys silvaticus L. Krat og urer, oftest paa kalk, teml. aim , til op i

birkeliene.

vS. paluster L. Ugræs i haver og akrer, ei sjelden i de laveste

trakter.

Lamium purpureum L. Ugræs, som foregaaende.

Galeopsis Tetrahit L. Ugræs, ofte ogsaa i urer og paa strandkanter.

G. speciosa Mill. Akerugræs, teml. aim.

Brunella vulgaris L. Enger, aim. i de lavere trakter.
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Scutellaria galeriailata L. Oftest ved og nær stranden, hist og her.

Bindalen: Holm, Terraak, Hildringen, Kolsvik i Tosenfjorden. Vel-

fjorden: Storbørja. Vik: Sømnes. Vega: Ulvingen, Sola.

Scrophulariaceae.

Scrophularia nodosa L. Krat og urer, hist og her i de lavere trakter.

Bindalen: ved Kollstrømmen, Horsbergvand, Repsundet, fleresteds ved

Tosenfjorden. Velfjorden: Heggehalvøen, Hommellien, Almegroven ved

Saus, mellem Sausvand og Strengevand i liene, inde i Storbørja, Klaus-

marken indenfor Okfjorden. Vik: under Bjørufjeld, ved Grottem, Høglien

ved Skaaren. Brønnøy: under Tilremshatten og Mosaksla.

Linaria vulgaris Mill. Urer teml. sjelden. Vik: under Bjorufjeld,

Høglien ved Skaaren. Brønnøy: under Tilremshatten og Mosaksla.

Vega: Lauplien ved Eidem, Søla. Undertiden paa strandkanter f. eks.

SundsvoU paa Vega, Ulvingen, Sola, Ytre Kvalø i Vik.

Veronica hedcrifolia L. Brønnøy: i faa eksemplarer og tilfældig paa

stranden ved Tautra i Brønnosund med Thlaspi arirnse og Stellaria media.

Nordgrænse.

V. arvensis L. Skrind jord paa tørre bakker og berg. Brønnøy:

Brønnøsund. Velfjorden: mellem Hilstad og Naustvik.

V. serpyllifolia L. Lerholdig grund i de lavere trakter, aim.

V. fruticans Jacq. Karakterplante for kalken og skiferen, især i fjeld-

traktene. Bindalen: Oien paa Øksningen (paa kalken i lavlandet), Rep-

pen, Osan og fleresteds i urene i Tosenfjorden (saaledes ved Urvoldvand,

i Sjøbergslien), under Rismaalstind; Kolsvikfjeld og Grønlifjeld ovenfor

Harangen oppe paa fjeldet. Velfjorden: Høliaunet paa kalken i lav-

landet, Heggeøen næsten ved havets nivaa iXorman), Almegroven ved Saus

i ur, Vasbotn ved Sausvand ved veikanten, Kvernhatten ved Nordfjeldmark

oppe paa fjeldet, ved Juvatnet og Aslakaunet, urer inde i Storbørja, Klaus-

marken indenfor Okfjorden, Klimpen ovenfor Sæterlandet. Vik: Hong-

setbygden paa kalken i lavlandet, Tandbergene ved Olsaas likesaa, Høg-

lien ved Skaaren i urene. Brønnøy: Tilrem ved havets nivaa, Mosaksla

oppe paa fjeldet mot Tilrem. \'ik: SundsvoU i uren, Lauplien ved Eidem

likesaa. Holand nær havets nivaa, Grimsø og Ulvingen paa kalkberg i lav-

landet.

V. alpina L. Fugtige steder tilfjelds, aim., fra den øvre del av birke-

beltet til oppe i lavbeltet, sjeldnere lavere nede, f. eks. ved Eidem i Laup-

lien paa Vega og enkelte steder i urene inde i Tosenfjorden.

V. officinalis L. Skog og blandt lyng, aim., til op i birkebeltet.

V. Chamaedrys L. Skog og krat, teml. aim. i de lavere trakter.
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V. scutellata L. Vistnok sjelden. Vel fjorden: ved Markavandet.

Vik: Sømnes (Norman). Vega: Ulvingen, Sundsvoll.

Euphrasia ^ salisburgensis Funcke. Paa kalk, ei sjelden, men i rege-

len spredt og i faa individer, saavel i de lavere ytre egner, som i urer og

øverst paa fjeldene i de indre trakter, f. eks. Brønnøy: ved Brønnøsund;

Vik: under Bjørufjeld, Ytre Kvalø; Bindalen: under Rismaalstind, Kols-

vikfjeld, Grønlifjeld ved Harangen ; Velfjorden: Kvernhatten, Strompdal

i Storbørja. Mellemformer mellem denne og E. latifolia (eller E. ininima)

synes at forekomme

E. latifolia Pursh. Skog og mark, aim. saavel i de lavere trakter som

tilfjelds. Synes at danne bastarder med de fleste arter (smlgn. under de

øvrige arter).

E. minima Jaco. Som foregaaende, men utvilsomt sjeldnere. Paa

myr forekommer oftere en høi, slank form (v. palustris Jørgens.), f. eks.

indenfor Tosbotnet i Bindalen, ved Hongset og Fugelli i Vik, ved Lang-

Qordbunden i Velfjorden. Mellemformer til (eller bastarder med) £". /«//-

folia synes at forekomme.

E. foidacusis Towns. var. Paa myr i de ytre trakter. Vega: Rør-

øen, Ulvingen. Velfjorden: Strompdal. En glat, langkapslet og mørk-

blomstret form, besiegtet saavel med E. minima som E. gracilis. Bastarder

med E. latifolia synes at forekomme.

E. gracilis Fr. Myr og fugtig lyngmark, neppe sjelden i de ytre

trakter, saasom Vega: mellem Rørøen og Valla, Sola, Ulvingen; Brønnøy:

under Trælneshatten (med mellemformer mellem denne og E. latifolia).

E. scotica Wettst. forma. Som foregaaende. Bin dal en: mellem

Hall og Solstad, Mana mellem Lysfjord og Gaardsæter.

E. brevipila Burn. Vik: Sømnes. En form som nærmer sig til E.

ciirta paa Sømnesøen og maaske overgangsformer (eller bastard) til E. lati-

folia ved Vik og Brækosen i Vik samt under Trælneshatten i Brønnøy.

*tenuis Brenn. Herhen hørende former eller bastarder med E. latifolia

ved Mastervik og indenfor Tosbotnet i Bindalen.

E. curia ¥r. Vik: Brækosen. Velfjorden: Neraas (maaske med

bastardformer med E. minima), Klimpen ovenfor Sæterlandet (maaske bastard-

former med E. latifolia); Brønnøy: Brønnøsund {E. curla X E.. latifolia

eller E. latifolia v. subcurta Jørgens.).

E .borealis Towns. Hit henfører Jørgensen mange eksemplarer, saaledes

Bindalen: Solstad, Holm, Nordre Horsfjord; Velfjorden: Kvernhatten;

Vik: .Vik, Bjøru, Grøttem ; Brønnøy: mellem Lund og Horn, Brønnø-

^ Det indsamlede materiale av denne siegt er velvilligst bestemt av overlærer E. Jør-

gensen.
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sund, Kvaloen. Bastardformer med (eller overgangsformer til) E. latifolia

(eller maaske tildels E. ciirta) synes fleresteds at forekomme.

Bartsciüa alpina L. Fugtige, litt grusede steder, saavel mangesteds i

lavlandet (like nede ved havets nivaa især i de ytre trakter) som aim.

tilfjelds til op i lavbeltet.

AlcctorolopJnts minor (Ehrh.) Wimm. »Is: Grab. Fugtige enger og lier,

aim., til birkegrænsen.

Pcdiailaris palustris L. Fugtige steder, aim. i de lavere trakter.

P. Sceptrnni Carolinum L. \'el fjorden: inderst i Lomsdalen og

indenfor Nedre Grundvand nær X'elfjordskaret ved overgangen til \'efsen.

Melampyriim pratcnse L. og M. sylvaticum L. Skog og lyngmark, aim.,

til birkegrænsen.

Lentibulariaceae.

Pinguicula vulgaris L. Vi\x og fugtige klipper, aim., til op i vidje-

beltet.

Utricularia vulgaris L. B i n d a 1 e n : \'asbygden .
\' e 1 fj o r d e n : tj ern

nedenfor Hommeilien, vandene henimot \'ik.

U. intermedia Hayxe. Bind al en: mangesteds ved vandene i Vas-

bygden (f. eks. Serenskogvand, Møllevand, Storvand), Grindgarsvand ved

Harangen. \'elfj orden: tjern nedenfor Hommeilien, Holinesvand med

nærliggende smaavand. \'ik: vandene i Hongsetbygden paa grænsen

mot \'elfjorden, ved Brækosen, Gjerdevand, Oianvand.

U. minor L. Ei bemerket, men rimeligvis overset.

Plantaginaceae.

Plantago major L. \'ed veikanter og beboede steder, aim. i de lavere

trakter.

P. lanceolata L. Torre enger og bakker, teml. aim. i de lavere

trakter.

P. maritima L. Strandkanter aim., undertiden fjernet fra sjeen f eks.

i Lauplien ved Eidem paa Vega indtil 377 m. o. h. (Norman), under Stroms-

tjeld nær Barstad mellem Veltjorden og Bindalen.

Rubiaceae.

Galium boréale L. Terre bakker og krat, især paa kalkholdig under-

lag, teml. aim. i de lavere trakter.

G. palustre L. Fugtige steder, aim., til birkegrænsen.
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G. uliginosum L. Som foregaaende, men sjeldnere, maaske især i de

lavere trakter.

G. verum L. Sandbund, oftest nær stranden. Bindalen: mellem

Solstad og Holm. Vik: Ytre Kvale, mellem Sandevaagen og \'ik, Sem-

nes. Brønnøy: kirkestedets omgivelser, fjernet fra stranden.

G. Nonnani n. sp. Vide tabulas I & II. {G. silvestre Poll. v. chlorantha

(corollis viridule albis, paullo majoribus quam in u [G. s. typico), ceteris

partibus plantae florentis cum et congruentibusl Norman, Arch. f. Math,

og Naturv. VIII. 1883.

Laxe caespitosum, caules

floriaferos IS cm. longos et

interdum steriles perbreves emit-

tens. Caulibus laevibus, glabris,

procumbentibus vel assurgenti-

bus. Verticillis foliorum et su-

premis et infimis vulgo 7- (6

—

8)foliatis, superioribus et me-

diis inter se 2—3 cm. distan-

tibus, infimis et cauliuni steri-

lium approximatis. P'oliis gla-

bris, laeviusculis vel saltem

inferioribus margine plerumque

ex mucronibus retrorsis densis

scabriusculis, acutiusculis in

mucronem pellucidum sat Ion-

Snit gjennem frugtskallen, a. av Galinni Noniuiiii, guni exeuntibus, ner\0 promi-
h. av G. silvestre, c. av G. saxatile.

270 gange forstørret.
nulo, supenoribus et medioribus

8— 10 mm. longis et i—2 mm.

latis, lanceolatis vel obverse lanceolatis, infimis et caulium sterilium bre-

vioribus et latioribus (3 mm. longis et 1.2— 1.8 mm. latis), basi et apice acu-

minatis. Ramis florigeris ex verticilHs mediis et superioribus exeuntibus vel

fastigiatis, etiam summis foliolis verticillatis tultis, pedicellis approximatis,

florendi tempore corymbum sat densum formantibus. Corolla ochroleuca

(non, ut dicit Norman, viridule alba sed, ut dicit ille, aliquanto majore quam

in G. silvestri), lobis acutiusculis nec mucronatis. PVuctu did\'mo glabro

oculis inconspictie granulosa, fusco, plerumque, ut videtur, non satis maturo

(dimidia parte vulgo imperfecta». Siccatum virens vulgo permanet vel

folia inferiora et caules steriles aliquantum nigrescunt.
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Ad staturam totam caulesque steriles similius G. saxatili quam G. sil-

vestri, foliorum mensura fere intermedia. Folia enim G. saxatilis 3

—

5plo,

G. Nonnani 5

—

8plo, G. silvcstris t3'pici 8

—

loplo longiora quam breviora;

mucrone apicali longiusculo, structura firmiere, colore vulgo siccatione viridi

permanente folia G. Nonnani similiora G. silvestri quam G. saxatili. Co-

rollae colore et imprimis fructu G. Normani est ab utroque diversum.

Fructus enim G. saxatilis tuberculis acutiusculis oculis etiam conspicuis

granulosus, fructus G. silvestris tuberculis obtusiusculis oculis vix con-

spicuis, G. Normani tuberculis minimis oculis inconspicuis per microscopiam

visu rotundatis praeditus (Vide figuras).

Pro subspecie neque G. silvestris neque G. saxatilis mihi accipiendam

esse videtur sed potius pro specie propria et quum nomen chloranthum

veritati non conveniat, nomen Normani inventoris honoris causa pro-

pono.

Fortasse a G. silvestri, quorum formis satis simile, mutatione ortum.

Vega: in parte septentrionali-occidentali (65° 41—43') ut Gladstad

ad Gulsvaag, inter Holand et Næs, inter Risbakken et Valla et inde ad

Sundsvoll, sat copiose in siccis (locis glareosis, ad saxa) solo calcareo

usque ad litus inter muscos et herbas solum siccum praeferentes (vide

supra pag. 59 et 63, ubi nomen G. silvestre chloranthum est servatum).

Galium silvestre apud nos tantum in parte australi (Porsgrund—Ullensaker

60° 5') inventum est, occurrit tarnen in Britania et Islandia, G. saxatile in

parte occidentali tantum ad Nordmoere (c. 63°) inventum.

G. Aparine L. Strandkanter, teml. aim.

Asperula odorata L. Krat og i oftest mot solen vendende urer,

næsten altid i selskap med aim eller hassel, teml. aim. Av voksesteder

kan anføres: Bin dal en: N. Horsfjord, Fiskerosen, mellem Aakervik og

Horsbergvand, Kollstrommens østside, Kveinen paa Bindalseidet, ved Rep-

sundet, Reppen, Osan, i mængde mangesteds ved Tosenfjorden indover til

Krummen indenfor Tosbotnet, liene ved Sørenskogvand, ovenfor Harangen,

Skotnesliene; urene ved Aabjørgen vand nær Granbostad inderst i Aabyg-

den. Velfjorden: Storfjordens bund. Klausmarken indenfor Okfjorden,

Hommellien, under Raakhatten (Norman), inde i Storbørja til Lomselven

ret over for Strompdal, Halleraunet, Hegge, mellem Strengevand og Saus-

vand, Almegroven ved Saus, inderst i Langfjorden, indenfor Tarmaunbot-

net, ved Juvatnet og Markavatnet nær grænsen mot Bindalen. Vik:

Grøttem, under Bjørufjeld, Aandvik, nær Hongsetstøene ved Gravfjorden,

Krummen, Høglien ved Skaaren. Brønnøy: under Tilremshatten og

Mosaksla. Vega: Lauplien ved Eidem.
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Caprifoliaceae.

Linnaca horealis L. Skog og lyngmark, aim. i de lavere trakter.

Viburnum Opnhis L. Krat, ei sjelden, ofte sammen med aim og hassel.

Av voksesteder kan anføres : Bindalen: N. Horsfjord, Kveinsjøen paa Bin-

dalseidet, Mastervik nær Terraak, Reppen og Repsundet, Øksningen, Hikkels-

berg ved Helstadløkken, mangesteds ved Tosenfjorden like ind til Krummen

indenfor Tosbotnet, Skotnesliene. Velfjorden: Klausmarken indenfor Ok-

fjorden, Halleraunet, Naustvik, Hegge, inde i Storbørja, mellem Strenge-

vand og Sausvand, Vasbotn ved Sausvand, Strauman nær Saus. Vik:

Grøttem, Kirstimarken ved Sømnes, under Bjørufjeld, Høglien ved Skaaren,

Søndre Kvalø: Lervik, Aasvik (Norman), Hongset og inderst i Gravfjorden,

l^rønnøy: Sauren, Torgø, kirkestedets omgivelser, under Tilremshatten

og Mosaksla. Vega: Kalvehullet ved Eidem.

Valerianaceae.

Valeriana excelsa Poir. (V sambucifolia). \'ed hækker og i skoglier,

op i birkebeltet, aim.

V. officinalis L. Paa kalk. Ilindalen: Hikkelsberg ved Helstad-

lokken. Vik: Sømnesøen.

Dipsacaceae.

Knautia arvensis (L.) Coult. 1 de ytre trakter, vistnok især paa san-

dig eller kalkholdig grund. Vik: Sømnes, Sømnesøen. Brønnøy: kirke-

stedets omgivelser i mængde paa engene, Hestø (Norman), Torgø, Tilrem.

Vega: mangesteds saasom Rørø, Eidem, Sundsvoll.

Succisa pratensis Mof:NCH. Tør mark, aim., til birkegrænsen.

Campanulaceae.

Campanula latifolia. Fugtige krat og lier, næsten til birkegrænsen.

Bind al en: Kollstrømmens østside, mellem Aakervik og Horsbergvand, ved

Tosenfjorden fleresteds (f. eks. Kolsvikbogen, Sjøbergslieh, Urvolden).

Vel fjorden: Klausmarken indenfor Okfjorden, liene inderst i Storbørja

og derfra langs Lomselven op til Strompdal, Naustvik, under Raakhatten i

mængde (Norman), liene mellem Sausvand og Strengevand, ved Marka-

vandet. Vik: Sømnes, Grøttem, under Bjørufjeld, Høglien ved Skaaren.

Brønnøy: kirkestedets omgivelser, under Tilremshatten og Mo.saksla.

C. rotundifolia L. Enger og bakker, aim., til vidjegrænsen.
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Lobelia Dortmanna L. I vand, ei sjelden i de lavere ytre trakter.

Bindalen: fleresteds i mængde i vandene i V'asbygden, Grindgarsvand ved

Harangen. V^elf jorden: vandene over mot Hongsetbygden og Ursfjor-

den. Vik: Øianvand, Brækosen, vandene i Hongsetbygden og ved bun-

den av Ursfjorden. \'ega: ved Rereen.

Compositae.

Solidago Virga aurea L. Eng, bakker og især i skoglier, aim., til

birkegrænsen.

Aster Tripoliion L. Strandkanter, især i de ytre trakter, hist og her.

Bindalen: Flotvik nær Fiskerosen, Holm. \'el fjorden: Okan, Børje-

øren, Heggeøen og Aakervik (Nor.maM. \' i k : Sømnes og Sørstrømmen.

Brønnøy: Nordstrømmen, Brønnøsund, Hestø (Norman). Vega: mellem

Holand,og Nes, Grimsø.

Erigeron acer L. Som *typicus Neum. aim. paa tørre bakker og kalk-

berg i de lavere trakter likefra kysttraktene (f. eks. Ulvingen, Torgø, Søn-

dre Kvalø) til inde i Bin dalen (Aabygden, Tosbotnet) og Velfjorden

I
Juvatnet, Strompdal ).

E. borealis (Vierh.) Simm. Teml. aim. paa tørre bakker og berg,

særlig paa kalkgrund i de ytre trakter. Av voksesteder kan anføres:

Bindalen: Øksningen, Hjartøen, Kveinsjøen paa Bindalseidet, Kjellholmen,

ved Tosentjorden fleresteds (saaledes: Hikkelsberg ved Helstadløkken, kalk-

urene indenfor Urvoldvand og i Sjøbergslien ved havets nivaa), Tosdalen,

Votnan i Vasbygden. Velfjorden: Hegge, Heggeøen (Norman), ved

Bruvandet og videre spredt opover til Saus, inde i Storbørja fleresteds

(f. eks. mellem Langaasen og Granaas, ved Tettingelvens utløp, Strompdal
i,

indenfor Tarmaunbotnet. \'ik: .Sønmes og Sømnesøen (ned til ha\ets

nivaa), Tandbergene ved Olsaas, under Malmsfjeld ovenfor Malm, under

Aandvikfjeld, Høglien ved Skaaren, Ytre Kvalø. Brønnøy: Sauren,

Torgø, kirkestedets omgivelser (fleresteds til havets nivaa), under Mosaksla,

ved Horn. Vega: teml. aim. over hele fiatlandet paa kalkhaugene og

tuene i myrene, fleresteds (f. eks. ved Eidem og SundsvoU like ned til

fjæren), Grimsø og Ulvingen. Tjøtta: mellem Vevelstad og Forvik.

Ofte ogsaa tilfjelds paa kalk- eller skifergrund, saaledes i Bind alen:

Repparfjeld, Kolsvikfjeld, Tverfjeld, Rismaalstind, Gronlifjeld ovenfor Har-

angen; Velfjorden: Sæterfjeldet, Kvernhatten. Paa flere av de nævnte

steder er den meget frodig og grenet; f. Icucocephaliis paa en del av de

nævnte lokaliteter.
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Antcnnaria dioica (L.) Gærtn. Terre bakker og berg, aim., til vidje-

grænsen.

Gnaphaliuni silvaficiuu L. Urer, vistnok sjelden. Bindalen: ved

Tosenfjorden. Velfjorden: Klausmarken indenfor Okfjorden, inderst i

Storbørja.

G. norvegiciim Gunn. Lier, op i vidjebeltet, teml. aim,

G. supinum L. Grusede steder tilfjelds, aim.

Achillea Ptarmica L. Enger og ved grøfter. Bindalen: Terraak

(tilfældig). Vega: mellem Risbakken og Valla.

A. millefolium L. Tørre steder i alle distrikter, men synes i det hele

ei at være synderlig rikelig paa noget sted (smlgn. Norman).

Matricaria inodora L. Som ukrud og nær beboede steder, aim.

Anthémis arve)isis L. Vik: Frilstad, i dyrket eng.

Chrysanthemum Lencanthemum L. Terre enger. Bin dal en: Ter-

raak i dyrket eng, Eidet ved HarangsQorden. Rimeligvis tilfældig,

Ta)iacetnm vulgare L. Oftest i krat og urer, i de lavere trakter. Bin-

dalen: Liaholmen nær Lysfjord ved havets nivaa. Vik: Ytre Kvalø,

Høglien ved Skaaren, Grettem. B ren nev: under Tilremshatten og Mos-

aksla.

Artemisia vulgaris L. Ved beboede steder, især som akerugræs, ei aim.

Petasitcs frigidus (L.) Fr. Fugtige steder tilfjelds, vistnok sjelden.

Bindalen: under Kolsvikfjeld, Granbostadfjeld.

Tussilago Far/ara L. Lergrund, aim., til op i birkebeltet.

Senecio vulgaris L. Ved beboede steder og paa strandkanter, aim.

Cirsium palustre L. Myrer i de laveste trakter, ei aim. Bin dalen:

Terraak, Hildringen, Vasbygden fleresteds. Vel fjorden: Heggehalvøen

fleresteds, Hommelstø nedenfor Hommellien. Vik: Semnes. Brennøy:

kirkestedets omgivelser, Tilrem. Vega: fleresteds paa myrene.

C. lanceolatum L. Veikanter. Vik: Høglien ved Skaaren (Norman).

Brennøy: Torge, kirkestedets omgivelser utover mot Tilrem. Norman

anfører at den her er »mistænkelig sparsom, som om den kun var tilfæl-

dig«. Den vokser dog nu her fleresteds i mængde ved veikantene. Maaske

nordgrænse..

C hetcrophylhim (L.) All. Fugtige lier og enger, aim., til op i vidje-

beltet.

C. ari'cnse (L.) Scop. Akerugræs, teml. sjelden.

Carduus crispus L. Akerugræs og ved beboede steder, ei aim.

Saussurea alpina (L. ) DC. Litt fugtige steder, aim. tilfjelds til op i

lavbeltet, og fleresteds i lavlandet (maaske især paa kalkgrund) til havets

nivaa.
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Leontodon autuniiialis L. Enger og fjeldlier. aim., til op i lavbeltet
;

tilfjelds især som v. asperior Wg.

Taraxacum croccum Dahlst. Fugtige steder tilfjelds, teml. aim., til

snegrænsen.

Av denne artrike siegt, hvis forskjellige arter og former endnu er litet

utredet hos os, er ellers kun et ringe materiale indsamlet, der er gjennem-

gaat av dr. H. Dahlstedt, der har utskilt følgende arter.

T. cochleatiun Dt. et H. Lindb. Brønnøy: kirkestedet.

T. eximium Dt. B i n d a 1 e n : Granbostad; Brønnøy. Hovøen.

T. gra)}ii)iolcpis Dt. forma. \'elfjorden: Naustvik.

T. uaei'osu/n Dt. Bronnøy: fleresteds i mængde.

T. iiaevosiformc Dt. \'el fjor den: Halleraunet, Strengevand, Gran-

aas i Storbørja, under StrømsQeldet paa grænsen mot Bindalen. Brønnø}':

kirkestedet. Kvaløen, Torget.

T. praesfans H. LiyDB. Stamnes: Stamnes. Brønnøy: kirkestedet.

T. rJiodolcpis Dt. forma. Velfjorden: Granaas og Strompdal i

Storbørja.

T. spilophylluni Dt. var. \'elfjorden: Halleraunet.

T. spectabilc Dt. Bind alen: Hjartø, Snefjeld nær Tosenfjorden.

Laduca muralis iL.) Gærtn. Kalkurer og kalkberg. Bindalen:

Aakervik, østsiden av Kollstrømmen, indenfor Urvoldvand i Tosenfjorden.

Sonclms an'oisis L. Især paa strandkanter, aim.

MulgcdiiDu alpi)iui)i iL.) Cass. Skoglier, aim., til over vidjegrænsen,

undertiden ned i lavlandet (f eks. ved Hegge i Velfjorden, Norman).

Crépis paludosa (L.) Moench. Fugtige krat, bækker og skoglier, aim.,

til op i vidjebeltet.

C. tcctorum L. Ugræs og paa strandkanter, ei aim. Undertiden paa

tyndmuldede, mosklædte kalkberg, saasom paa Heggehalvøen i \'elfj or-

den og mellem Forvik og \"evelstad i Tjøtta.

Hicrachim, ved S. O. F. Omang^.

I. Piloselloidea.

H. Pilosella L. *adpressuni Norrl. Tørre bakker og urer. Binda-

len: Øien og Lien—Lisjøen paa Oksningen. \'el fjorden: Naustvik.

Vik: under Bjørufjeld ovenfor Bjøru, Høglien nær Skaaren (forma).

Brønnøy: Tilrem, Kvaløen. Vega: mellem Sundsvoll og \'al!a. Glad-

stad (forma); Grimsø.

Ogsaa fra de sj-dlige herreder har behandlingen av et bet\-delig materiale (særlig til-

hørende Vulgata) maattet utestaa indtil videre. (Smlgn. I s. 87).

Det paa det anførte sted tagne forbehold angaaende artenes og formenes diagnoser

g^jælder ogsaa her.
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Defekte, sent (-'""§ og -^s) indsamlede eksemplarer fra Halleraunet

og Klimpen ovenfor Sæterlandet i Vel fjord en, hører muligvis ogsaa hit.

*iiia//o(ü's Om. n. subsp. Folia angustiuscula oblonga obtusa, intima

subacuminata, utrinque dite et longissime pilosa, subtus ± canescentia dense

tomentosa. Stolon es longi tenues canotomentosi dite albovillosi, foliis

parvis oblongis obtusisque subtus albidotomentosis instruct!. Scapi (i— 2)

ad 20 cm. alti dense canotomentosi pilis longissimis inferne albidis superne

+ sordidocanescentibus dite vestiti, summo apice densius glandulosi de

cetero subeglandulosi. Involucra magna crassa dense canotomentosa

longe et dite canopilosa parce vix conspicue glandulifera, squamis angustius-

culis sensim in apicem acutum attenuatis. Calathidium sat magnum

parum radians sat dilute lutescens (?), ligulis breviter dentatis, marginalibus

extus pallide flavescentibus sursum + distincte rubrostriatis.

Bindalen: under Rismaalstind indenfor Tosbotnet, i urer. Utmerker

sig fortrinsvis ved den rike og lange haarbeklædning paa blader og kam-

skafter, tæt graafiltede tynde utlepere og tykke graalodne svep, med kun

faatallige, Iltet merkbare kjertier.

H. snecicHiii Fr. *cochleatum Norrl. Enger. Bindalen: Øien paa

øksningen; Hjarteen. Vel fjorden: Hilstad og derfra til Hegge og Naust-

vik, langs Svanvand, Rugaasvand, Strengevand til Vasbotn og Saus ved

Sausvand og videre til Flatmo; Tettingdal (ung). Bronnoy: Tilrem;

Brønnøsund (ung).

Disse former avviker fra H. cochleatiim ved lysere, indtil næsten gul

griffel. Nogle av dem slutter sig nær til var. snbcochleatum Dahlst.

(formene fra Bindalen), delvis dog med flere haar paa kurvstilkene end

denne. Nærmere cochleatum Norrl. staar formene fra VelQorden og

Brønnøy.

Andre sn^ecicum-ioxxntx er indsamlet paa følgende steder i Bindalen:

Røitvold, Røiting—Kveinen paa Bindalseidet, Øien og Lien— Lisjøen paa

Øksningen samt ved Govasli i Vasbygden.

Av en suecicum-ïorm er rotblader indsamlet ved Klimpen ovenfor Sæter-

landet i Velfjorden samt ganske avblomstret sammesteds mellem Halsen og

Govasmarken -y/y 12.

H. sHÔf/imorpkuHi Norrl. (?) formae. Tørre bakker. Bindalen: Hjart-

øen; Ytre Reppen.

H. glomeratum (Froel.) *siibpraealtum Lbg. Former, som horer hit,

fra: Vel fjor den: Hilstad og derfra til Hommellien paa terre enger og

bakker.

H. psilantlmm N. & P. *diachytcs Om. n. subsp. Caul is 3—6 dm.,

erectus vel subascendens, sat dense floccosus, inferne pilis longissimis rigidi-
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usculis densiusculis — sparsis et glandulis raris—sparsis vestitus, sursum cre-

brius glandulifer et vulgo etiam pilis solitariis obsitus, infra medium (o— I

I— 2-foliu5. Innovatio per stolenes elongates epigaeos. Folia rosu-

laria utrinque densiuscule et longissime pilosa, supra floccis raris—sparsis

adspersa, subtus densius stellata, exteriora breviora obovato-oblonga, inter-

media elongate oboblonga obtusa, intima breviter acuminata; folia cau-

lina utrinque ± dite stellata praesertim ad basin versus rigide pilosa,

marginibus nervoque ± glandulifera, inferius basi caulis valde approxima-

tum oblanceolatum vel sublineare acutum, superius angustissimum sublineare,

saepe valde reductum filiforme. Anthela nunc oligocephala contracta,

nunc usque ad 15-cephala laxe paniculata— furcato-paniculata saepe ramo

longe distante interdum infra medium caulem inserto aucta, in composita,

ramis erecto-patentibus acladium 5—30 mm. longum saepe \alde superanti-

bus, dense cano-tomentosis, epilosis, glandulis crebris inaequilongis fusco-

nigris apice ± cerinis vestitis. Involucra mediocria obscura ad basin

rotundatam post florationem subtruncatam eximie canulescentia. Squamae

basales breves inconspicue marginatae, intermediae latiusculae + conspicue

fusco-marginatae, interiores late virescenti-marginatae, omnes obtusae, glan-

dulis fusco-nigris pro majore parte longis dense vestitae, epilosae, medio

dorso floccis densis striam canulam apicem versus nudum extabescentem for-

mantibus sat distincte notatae. C a I a t h i d ia majuscula, ligulis irregulariter sub-

laceratis, marginalibus extus apicem versus levissime rubro-vittatis. Stylus luteus.

Tørre enger og krat.

\' el fjorden: Hilstad og derfra til Naustvik; Strengevand, Saus.

Habituelt lik og ogsaa besiegtet med H. psilanthum N. & P. Især utmerket

ved den lange og stive haarbeklædning paa bladene og den nedre del av

stængelen, hvorimot haar næsten helt mangler paa den ovre del av stæn-

gelen og aldrig forekommer paa svøp og kurvgrener, ved talrike mørke

kjertier paa svøp og kurvstilker samt paa stængelen, i noget avtakende antal

like til grunden, ved mørke, ved grunden graafiltede, forøvrig langs svøp-

bladenes midte mere spredt stjernehaarede svøp, ved butte svøpblader og

temmelig store kurver. Kurvstillingen varierer, snart mere kortgrenet og

sammentrængt skjermformig I hos individer med mindre kurvtal) snart vid,

med lange, mere eller mindre langt adskilte kurvgrener.

H. hyperborcnm Fr. Tørre berg og bakker især paa kalk. \'ik:

Bjøru under Bjørufjeld. Brønnø}-: Bronnøsund nær kirkestedet og Len-

ningen.

H. arctogentt))i Xorrl. Tørre berg og bakker, urer, oftest paa kalk.

Bindalen: Hikkelsberg ved Helstadløkken ; under Rismaalstind indenfor

Tosbotnet. Velfjorden: Hilstad.
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II. Alpina.

a. Alpiita genuina.

Denne gruppes arter forekommer især tilfjelds, oftest paa fjeldvidder

over birkegrænsen.

H. alpinum (L.) Backh. Bindalen: Hallfjeld, Harangsfjeld ovenfor

Harangen, Terraakfjeld, Mulingen ved Vassaas, Repparfjeldet, Kolsvikfjeld

ved Tosenfjorden, Rismaalstind indenfor Tosbotnet, Granbostadfjeld inden-

for Aaen, Strømsfjeld og Storfjeld i Vasbygden. Velfjorden: Kvern-

hatten ovenfor Nordfjeldmarken, Lausfjeld og under Breivastind indenfor

Storbørja, Elsaashatten nord for Andalshatten.

V. convoliitnm Om. [H. indudens Dahlst.). Bin dalen: Nordre Sne-

fjeld nær Tosenfjorden, Rismaalstinden indenfor Tosbotnet.

H. melanostoluni Dahlst. (?)

En form, hvis egenskaper paa det nærmeste svarer til beskrivelsen av

denne (Acta Horti Bergiani B. 2 nr. 4) er samlet: Bindalen: Tverfjeld

indenfor Tosbotnet.

En anden gulgriflet form med store, brede, tynde ovale — omvendt

egformede, lavt og utydelig bølget tandede til næsten helrandede rosetblader.

I 2 stængelblader (det nederste velutviklet, avlangt lancetformét, kort til-

spidset, ved grunden jevnt avsmalnende til en bredvinget stilk), oventil

rikt kjertelhaaret og stivhaaret stængel, tæt graahaaret svøp med bredt

jevnbrede, butte eller øverst i spidsen kort tilspidsede svøpblader og korte

kroner, er i faa eksemplarer samlet: Bindalen: Granbostadfjeld.

Endvidere er i faa eksemplarer indsamlet en form med gule grifler

{glahrißoriim O.m. ad int.), som habituelt minder noget om H. villosiflorum

Dahlst. & A. Magn., men har spidsere blader, som paa undersiden ganske

mangler stjernehaar, smalere og spidsere svøpblader og utvendig haarløse

kroner. Bindalen; Kolsvikfjeld.

H. temllescens Om. n. sp. Caulis 1.2—2 dm. altus gracilis mono-

cephalus i— 3-folius, leviter stellatus, longe crebroque pilosus sparsim glan-

dulosus, apice dense cano-tomentoso glandulis parvis nigris densis puisque

longis sparsis .adspersus. Eola basalia parvula sat anguste brevius

longiusve petiolata, exteriora ovalia integerrima, intermedia ovalia—oblongo-

ovalia subintegra vel sparsim obtuseque dentata basi cito contracta, interi-

ora oblonga vel oblongo-lanceolata obtusa vel acuminata mediis marginibus

obtuse dentata vel intégra basi in petiolum sensim angustata, omnia utrin-

que densiuscule longiusculeque pilosa; folium caulinum infimum vulgo

bene evolutum ad inferiorem caulem affixum oblongo-lanceolatum acumi-

natum medio sparsim dentatum vel integerrimum basi in petiolum sat
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longum attenuatum, subtus in costa ± stellatum, caulina cetera minuta

anguste linearia. Involucrum parvum humile atrovirens, pilis longis

basi nigra apice canescentibus crebris glandulisque minutis nigris sat fre-

quentibus vestitum. Squamae angustissimae subulitbrmes sat adpressae.

Cal a thi diu m sat magnum parum radians. Stylus siccus nigrescens.

Bin dal en: Repparfjeld.

Kjendes fra andre mørkgriflede a/pimiin-fovmer ved sine smaa, lave,

mørke, ikke synderlig tæthaarede og fint kjertelhaarede svøp og småle,

svlspidsede svøpblader.

H. IcptoglossHin Dahlst. Bin da len: Kolsvik ved Tosenfjorden.

Former som nærmer sig meget til v. cirrosty 1 i forme Om.: Bindalen:

Kolsvikfjeld og Snefjeld nær Tosenfjorden, Reppartjeldet, Harangsfjeld

ovenfor Harangen. Vel fjorden: Kvernhatten ovenfor Nordtjeldmarken,

Sætertjeldet ovenfor Sæterlandet. \'ik: Sømnes, Sausfjeld ovenfor Fuglli.

b. Alpina nigrcsceiitia.

Denne gruppes arter forekommer især i de subalpine trakter i birkebeltet,

sjeldnere nede i lavlandet.

H. macrocolpum Om. Bind al en: Nordre Snefjeld nær Tosen-

fjorden.

H. cnrcatnm Elfstr. Bindalen: Ytre Reppen, Reppartjeldet, under

Kolsvikfjeld ved Tosenfjorden, Nordre Sneijeld, ved Urvoldvand i Tosen-

fjorden, Tverfjeld og under Rismaalstind indenfor Tosbotnet, Tosdalen,

Hongsfjeld i Vasbygden, Mulingen ved \'assaas, Granbostad. Vel fjorden:

mellem Granaas og Langaasen samt ved Strompdal indenfor Storbørja.

H. atratum Fr. Former med mørke haar paa svøpene høfer hit (subsp.

psciidaegialites Om. forma). Bind alen: Terraak, mellem Borkamoen og

Leiraavand nær Tosentjord. Velfjorden: Tettingdalen.

H. (vicylodcs Om. Bindalen: Kolsvikfjeld ved Tosenfjorden, Tver-

fjeld indenfor Tosbotnet. Tjøtta: under N. Hoiholmstind. Former, som

er bedre utviklet end den oprindelig under dette navn beskrevne form og

derfor har større blader med grovere tænder og det nederste stængelblad

større og bedre utformet, men iøvrig ikke avviker.

H. nudonigricaiis Om. n. sp. Caulis 2—5 dm. altus sat gracilis

flexuosus levissime stellatus parce pilosus, superne glandulis minutissimis

solitariis—sparsis adspersus, i-folius. Folia basali a 3— 6 in rosulam

dense congesta, exteriora brevius petiolata parvula ovalia vel ovato-ovalia

obtuse mucronato-dentata vel denticulata basi cito contracta, cetera longe

petiolata magna anguste protracta, intermedia elongate elliptica- ovato-

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 191 4. No. 4. 10
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elliptica acuminata apice plicata basi citius contracta, interiora elongate

ovato-lanceolata ± longe acuta basi cuneato-dccurrentia, haec omnia cre-

brius et humiliter ± irregulariter mucronato-dentata vel minute denticulata,

interduni etiam basin versus sat grosse dentata, supra glaberrima saepe

purpureo-niaculata, marginibus densiuscule et longiuscule ciliata, subtus

pallido-glaucescentia sparsim in costa petiolocjue densiuscule pilosa, interiora

in costa leviter stellata; folium caulinum ± reductum angustum lineare,

nunc basi vakle approximatum petiolatum, nunc ad medium caulis vel supra

insertum subsessile. Anthela oligocephala simplex vel parum composita,

ramis longe distantibus, ramo summo acladium breve vel longum (ad 6 cm.)

valde superante, arcuatis erectis leviter floccosis glandulis minutis nigris +

crebris sursum creberrimis puisque brevibus solitariis adspersis. Involu-

cra fusco-virentia crassiuscula, glandulis inaequilongis nigris crebris puisque

basi longa nigra apice brevius longiusve canescentibus ± Irequentibus et

microglandulis sat crebris vestita omnino nuda. Squamae exteriores

sublineares obtusae, intermediae a basi latiore in apicem obtusum sensim

attenuatae; interiores + subulatae sordide virescenti-marginatae, omnes

apicibus indistincte comatae. Cala thi dia magna— maxima radiantia, li-

gulis extus sursum subglabris, apicibus lexiter ciliatis. Stylus siccus obscurus.

Brønnøy: Brønnøsund.

Især kjendelig ved de smalt utdragne, mere eller mindre, men la\t

bredtandede, undertiden noget purpurplettede rosetblader, et enkelt, smalt,

mere eller mindre reduceret stængelblad, faakurvet kurvstilling med spredt-

sittende, buede, opadbøiede grener, av hvilke i det mindste den øverste

raker opover centralkurven og de store kurver.

En nærstaaende form med helrandede eller næsten helrandede blader

og noget smalere svøp: Bindalen: Kolsvikbogen i Tosen.

H. lepidoptiluiii Om. n. sp. Caulis 2.5— 3.5 dm. altus gracilis vel

crassiusculus, leviter sursum densius stellatus parce pilosus, superne glan-

dulis minutis sparsis adspersus, o— i-folius. Folia basalia 4— 6, saepe

+ violascentia longe angusteque petiolata, exteriora parvula late ovata vel

ovato-ovalia obtusa minutissime denticulata—subintegra basi truncata vel

subcordata, intermedia ovata—ovato- vel oblongo-elliptica obtusa crebro et

humiliter dentato-undulata vel minute denticulata subintegra, interdum sat grosse

dentata basi cito contracta, interiora ovata — ovato-elliptica vel ovato-lanceolata

+ acuminata— acuta, ad basin versus ± decurrentem grosse dentata vel laci-

niis patentibus saepe falcatis laciniato-dentata, sursum humiliter undulato-

dentata subintegra, omnia supra glaberrima, marginibus densissime leviter-

que ciliata, subtus dense stellata parce pilosa, in nervo dorsali petioloque ±
dense albo-floccosis longiuscule et dense interdum densissime albo-villosa;
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folium caulinum nunc basi + approximatum longe petiolatum nunc ad

medium caulis vel supra affîxum brevissime petiolatum subsessile, ovatum

integerrimum vel minute denticulatum vel praesertini basin versus sat

grosse dentatum. Anthela 2

—

6-cephala simplex vel parum composita,

ramis distantibus erecto-patentibus acladium aequantibus vel parum supe-

rantibus sat dense albo-floccosis glandulis tenellis subnigris crebris in-

terdum sursum creberrimis puisque brevibus raris— sparsis in acladio

vulgo pauUo frequentioribus obsitis. Involucra mediocria crassius-

cula atro-virescentia. Squamae exteriores parvae triangulo-lineares

eximie albo-barbatae, intermedia a basi lata in apicem obtusum, inter-

dum subuliformem, distincte albo-comatum sensim attenuatae subnudae vel

leviter stellatae, interiores subulatae, auguste viridi-marginatae, glandulis

tenellis nigris densis microglandulisque frequentibus et pilis nigricantibus

apice canescentibus ± frequentibus vestitae. Calathidia sat magna valde

radiantia, ligulae extus sursum subglabrae apice leviter ciliatae. Stylus

siccus leviter ferrugineus vel luteus, interdum etiam fuscescens.

Bindalen: Hjarteen, Rephullet ved Tosenfjorden, Tverijeld og under

Rismaalstind indenfor Tosbotnet, Eidet ved Harangsfjorden. \'ik: under

Bjørufjeld, Krummen. Brennøy: Brønnøsund til henimot Lenningen og

Hovøen, Kvaløen; Torgøen fleresteds, saasom mellem Tofte og Nordhus-

land og Skaret, Torget; under Trælneshatten ovenfor Lille Reinfjord.

\'ega: Ulvingen.

Tidligere (1908 og 1909) indsamlede former fra Ravatnet og Ravasenget

nær Fokstad i \'efsen er ogsaa at henføre hit.

En modifikation med rikere haarbeklædning (haar ogsaa paa roset-

bladenes overside) er samlet i Bindalen: Hikkelsberg ved Ilelstadløkken

og under Rismaalstind indenfor Tosbotnet.

Utmerket ved temmelig smaa, tykke, sortgrønne svop, hvis basalskjæl

er hvidt skjæghaarede og derfor tydelig trær frem i forhold til de mørkere

langskjæl, som er langt og smalt tilspidset, svagt stjernehaaret eller næsten

Uten stjernehaar, tæt og fint kjertelhaaret og langhaaret og øverst i

toppen tydelig duskhaaret, samt ved smalstilkede + ægformet- eller ovalt-

elliptiske, svagt mere eller mindre tydelig bugtettandede eller stundom ogsaa

noget grovere tandede, paa oversiden glatte, glaucescente (?l, paa under-

siden haarede, teml. tæt stjernehaarede, og langs midtner\en hvitfiltede

rosetblader. Med hensyn til bladene minder denne art sterkt om Silvafica

siibcacsia eller H. Sclmiidtii, men da der synes at \ære spor av micro-

glandler paa bladene opføres den dog her med nogen tvil under Alpina

nigrescentia.

Desuten er indsamlet endel andre, antageligen nye former av nigrescentia.
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III. Oreadea.

Denne gruppes arter forekommer især paa tørre bakker, berg og i

urer i de lavere trakter, oftest paa skifer og kalk.

H. Schiuidtii Tausch. *supcrbuni Dahlst. Bind al en: ved nordøst-

enden av Eidvandet, Øien paa Øksningen. Et eksemplar fra Sømhovd i

Vik hører maaske ogsaa hit.

Andre former av H. Scluiiidtii ev samlet: Vik: Høglien ved Skaaren.

Vega: Eidem.

*dcpntatnui ÜM. n. subsp. Foliis ovatis remote et minute denticulatis,

interioribus ovato-lanceolatis acuminatis, subtus in nervo densius stellatis,

pedicellis glanduliferis sparsimque pilosis, involucris parvis, squamis basi

lata sursum sensim attenuatis, exterioribus obtusis, ceteris late marginatis

obtusiusculis vel intimis acutis, exterioribus intermediisque marginibus

floccoso-limbatis, ligulis abbreviatis st3'losisque profunde laceratis insigne.

\'
i k : Tandbergene ved Olsaas, Ytre Kvalø. Eiendommelig især ved

de smaa svøp og de styløse, dybtfligede blomster.

H. tinctnm Dahlst. Bindalen: ved Tosenfjorden tieresteds, f. eks.

Kolsvik, Kolsvikbogen, Sjøbergslien. \' el fjorden: mellem Strengevand

og Sausvand (formal, mellem Vasbotn og Flatmo. Vik: Ytre Kvalo.

Vega: Ulvingen.

Tvilsomme former med lysere og mindre svøp, maaske H. Icptolcinini

Om. formae, er samlet: Bin dal en: Stormana ved Kolsvikbogen, Tos-

dalen. Vel fjorden: Lomsdalen, ved Lomselven nedenfor Strompdal.

Vik: Sømnes.

H. leptolcniim Oinl n. sp. Ca u lis 2.5—3.5 dm. altus gracilis, inferne

subnudus parce longiuscule pilifer, superne leviter stellatus glandulis raris —
sparsis minutissimis puisque longiusculis sparsis obsitus. Folia in rosulam

congesta tenuia fusco-maculata, extima late ovata basi subcordato-truncata

brevius latiusque petiolata, intermedia elongate elliptica vel elongate ovato-

elliptica subobtusa vel brevius acuminata basi ± decurrentia, intima elongate

elliptico-lanceolata acuta basi sensim in petiolum sat longum attenuata, omnia

marginibus creb'ro et minutissime denticulata vel perhumiliter denticulato-

undulata, interdum etiam subintegra, supra glaberrima, marginibus densis-

sime ciliata, subtus in costa densius longiuscule de cetero sparsim pilosa,

in petiolis dense villosis, interiora intermediaque in costa + stellata. An-

thela 3

—

5-cephala, ramis gracillimis erecto-arcuatis, superiore breviore

acladium breve (7—20 mm.) vix vel parum superante, inferiore longe re-

mote elongato i —3-cephalo acladium haud aequante; rami pedicellique cano-

floccosi glandulis minutissimis tenellisque crebris puisque sparsis vestiti.
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Involucra parva obscure virentia. Squamae angustae in apicem acutum

sensim attenuatae pilis longiusculis basi nigricanti apice canescentibus sat

densis g'.andulis parvis tenellis + frequentibus microgiandulisque crebris ve-

stitae, exteriores in marginibus dense et angustissime tloccoso-limbatae, in

dorsis parce stellatae, ceterae sursum subnudae. Calathidia parvula +

radiantia, style vivo et sicco-luteo.

Brønnøy: Torghatten. Heroy: Aakvik (1909).

Ogsaa samlet av Ove Dahl 1901 i Jovarogge i Tanen. Let i^jendelig

ved t3'nd stængel, elliptiske— elliptisk-lancetformede, fint smaatandede, brun-

plettede rosetblader, tynde kurvgrener og smaa svep med spidse svøpbla-

der, av hvilke de yterste i randen er tydelig, men smalt filtstripet. Hos

intet av de foreliggende eksemplarer findes noget stengelblad utviklet.

Minder om H. tiiidum Dahlst., men har mindre svøp, mindre og spidsere

svøpblader end denne.

H. Liiröense Om. Brønnø}': Kvaløen.

H. argenteuniYK. Bindalen: Hildringen, FTJartøen; Øksningen^ Øien,

Lien—Lisjøen paa øen Øksningen; Reppen, Hikkelsberg og Aandvik nær

Helstadløkken, Osan; Sjøbergslien, Kolsvikbogen, Kolsvik, Ureidet og Ur-

voldvand, RephuUet, Kalklaven, Borkamoen ved Tosentjorden; Tosbotnet

under Rismaalstind, henimot Godvand, under Tverfjeld indenfor Tosbotnet;

Granbostadfjeld og Aabjørgen; Hongbarstad i Vasbygden, ved nordøstenden

av Eidvandet, Eidet ved Harangfjorden, Harangen, Grønlien ved Harangen,

Kjellholmen i Kjellvandet, Aakervik og derfra til Horsberg, X. Horsfjord.

Velf) orden: mellem Hilstad og Hegge, Naustvik, Halleraunet, langs van-

dene fra Svanvand til Sausvand, Neraas og derfra til Haakaunet og Me-

byen, mellem Øveraas og elven, ved Langfjorden, Aslakaunet og under

Aunefjeld ; Sildkoven, mellem Børjeøren og Strompdal, Almli i Storljorden.

Vik: Ytre Kvalø, Høglien ved Skaaren, mellem Sande og \'ik, Sømhovd,

Sømnes, Amundsgjerdet, under Bjørufjeld op for Bjøru, Grøttem, ved Ho-

landsvand. Øvre Dale, nær Hongsetstøene inderst i Gravfjorden, Krummen.

Brønnøy: Brønnøsund til Lenningen, Kvaløen; Torget med Torghatten

samt mellem Tofte og Nordhus paa Torgoen; Sauren; Skille, Mo og under

Mosaksla op for Tilrem, mellem Lund og Horn. \'ega: Roroen og der-

fra til Gladstad, Risbakken, mellem Næs og Holand, Moen, Eidem og oppe

i Lauplien; Igerø; Grimso. Tjøtta: mellem Forvik og Vevelstad.

Denne art, som maaske er den hyppigst forekommende av alle hiera-

cier inden omraadet, synes at være i høi grad mottagelig for ytre

paavirkninger. Den optrær derfor i talrike modifikationer. Mange av

disse tør være at henføre til "hilare Dahlst. ; andre nærmer sig til

arifflauaDu Oy\. Men der gives ogsaa former, som ikke kan henføres til
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nogen av disse. Efter det foreliggende materiale at dømme skulde jeg

være tilbøielig til at anta, at de to nævnte former ikke lar sig opretholde

som underarter, men maa reduceres til varieteter.

En eiendommelig lokal modifikation (v. flavcscenticeps Om.) med av-

blekede svep, forøvrig nærmest overensstemmende med ariglaucuiu, dog

med smalere blader end denne, er samlet paa Hjartøen og ved Hildringen

i B i n d a 1 e n .

Noget mere avvikende er følgende form:

V. adchoristodon Om. n. var. Ab. H. argcnko Fr. foliis caulinis elongate

lineari-lanceolatis saepe dentibus acutis remote vel ad basin versus crebrius

dentatis subtus leviter stellatis, foliis basalibus interioribus elongate oblon-

o-is remote dentatis in costa dorsali leviter stellatis et petiolis acladioque

pilis obscuris frequentioribus glandulisque modo paucis obsitis diversum.

Bindalen: Aandvik og Hikkelsberg ved Helstadløkken, Hongbarstad

i Vasbygden. Velfjorden: Svanvand til Rugaasvand, Vega: Røroen.

Ligner H. choristodon Om. (fra Hardanger) ved de uttrukne smale

spredt spidstandede blader, men er rikere haaret paa stængel og blader

og har beklædning av haar og kjertier paa kurvstilkene, hvilke mangler

hos H. choristodon. H. adclioristodoii slutter sig forøvrig nær til H. ar-

genfciiin Fr., med hvilken den er forbunden ved mellemformer.

Endel tvilsomme former, som i svøpet erindrer om H. argaeohmi Om.,

men hvis svøpblader er mindre tydelig filtkantet, og hvis blader paa under-

siden er mere stjernehaaret {argaeoloides Om. n. sp.) er samlet paa føl-

gende .steder: Bind al en: Bindalens prestegaard (A. Landmark), Hjart-

øen, Tosbotnet. Velfjorden: Hilstad og derfra til Naustvik, Hegge og

Brattaas. Brønnøy: Mo.

H. saxifragnm ¥k. *diase>niun Ou. Bin dal en: Fuglstad, Granbostad

og Aabjørgen i Aaen, under Stormana og Kolsvikbogen i Tosenfjorden,

Tosbotnet og indenfor dette under Rismaalstind og mellem Tosbotnet og

Godvand. Velfjorden: mellem Strengevand og Sausvand. Vik: Amunds-

gjerdet, Sømnes. Tjotta: mellem Forvik og Vevelstad.

*lalifrons On. Noget avvikende former: Brønnøy: mellem Bronnø-

sund og Lenningen og videre henimot Hovøen ; inellem Nordhus og Tofte

paa Torgøen; Sauren; under Mosaksla. Vega: Rørøen.

En form, som ligner noget H. mysætense Om., men har større kurver,

litt større svøp, mindre haarede og mere kjertelhaarede kurvstilker, svakere

haaret stængel, er indsamlet: Vel fjord en: Nordfjeldmarken.

H. prodigiosum Om. Caul is 2—4.5 dm. altus crassiusculus flexuosus,

plurifolius, i—4(— 7)-cephalus, leviter— densius floccosus, dite et longe

albopilosus, inferne fuscoviolaceus. Folia purpureo-maculata, vulgo etiam
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± violascentia, utrinque dite stellata, inferiora marginibus nervoque dense,

de cetero sparsim—densiuscule, sat longe pilosa, superiora glabriuscula,

bas a lia pauca du approximata florendi tempore ± emarcida, imma parvula

obovata obtusa integerrima basi citius in petiolum angustum attenuata,

cetera elliptico-lanceolata vel rhomboideo-elliptica acuminata, basi in petio-

lum brevem late alatum sensim angustata, dentibus parvis raris instructa vel

edentata, caulina 5—6 in bracteas sensim decrescentia, inferiora magna

rhomboideo-elliptica vel anguste elliptico-lanceolata acuminata— acuta, basi

cuneato-attenuata caulem semiamplectentia. dentibus minutissolitariis instructa,

superiora a basi late rotundata in apicem longum acutum protracta, integerrima.

A n t h el a simplex i—3-cephala vel composita ( ad 7-cephala ) indetemiinata, ramis

± erecto-patentibusacladium 10—35mm. longum vix vel parumsuperantibus, ±
dense canofloccosis pilisrigidis saepe sordido-canescentibus frequentioribus, in-

terdum etiam glandulis raris tenellis adspersis. Involucra magna lata nigri-

cantia, squamis late triangularibus, interioribus marginibus virescentibus di-

stincte acutis, exterioribus obtusis, floccis albis sparsis in squamis basalibus

densioribus vel ubique ditioribus + cano-farinosa, pilis basi longa nigri-

cante apice sordido-canescentibus frequentioribus glandulisque tenellis sparsis

vel raris et microglandulis crebris vestita. Calathidia magna vel maxima

± radiantia, ligulis apice glabris. Stylus siccus luteus, interdum ferru-

gineus.

Bindalen: Oksningen, Lien— Lisjoen, Skaaren paa Oksningen ; \'ass-

aas, Sjøbergslien ogKolsvik vedTosenfjorden.Tosdalen; Fuglstad i Aaen; Hall.

Faabladet, mere eller mindre henvisnende bladroset, 5— 6 opad i stør-

relse jevnt avtagende, purpurplettede, paa begge sider stjernehaarede, taa-

tandede stængelblader, i toppen av stængelen oftest i—3 eller 4, sjeldnere

indtil 7 store kurver, som har bredt svøp med bredt triangulære av stjerne-

haar mere eller mindre hvitmelede (især de ytre) og haarede, men Iltet

kjertelhaarede svopblader. Haarbeklædningen er rik og lang paa de nedre

-'3 av stængelen likesom paa de nedre blader, men avtar i tæthet og blir

kortere opad.

Dens plads i systemet tvilsom.

H. stictopliyllivii Dahlst. Bind al en: Tosenfjorden saasom : Hikkels-

berg ved Helstadløkken og Kalklaven, Tosbotnet og under Rismaalstind,

Tosaunet i \'asbygden, Harangen. \'elfj orden: indenfor Storberj a : Urd-

viken, Tettingdalen, Lomsdalen, Nedre Breivand. \'ik: Sømhovd, Somnes;

nær Oianvand. Brønnoy: Sauren ; Skille, under Trælneshatten. \'ega:

Grimsø; Ulvingen. Tjotta: \'evelstad.

Den er i I regnet til Rigida, men maaske snarere at henregne til

Oreadea.
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IV. Vulgata.

Denne gruppes planter forekommer især paa skogeng, i krat og lier,

undertiden til birkegrænsen.

a. Silvatica.

H. stenolepis Lbg. Bindalen: Kjellholmen; Hjarteen ved Repsundet;

TosenQorden fleresteds: Hikkelsberg ved Helstadlekken, Repsagen, Ur-

eidet, Rephullet, indenfor Tosbotnet henimot Godvand og i Tosdalen. Vel-

fjorden: Hegge; indenfor Storbørja: Granaas, Tettingdal, Strompdal.

Vik: Sømnes; Øvre Dale ; Ytre Kval©; Høglien ved Skaaren. Brennøy:

Brønnøsund; Kvaløen; Tilremshatten, Mosaksla, Mo, mellem Lund og

Horn; Sauren; Torget og Torghatten paa Torgøen. Vega: Grimsø.

Tjøtta: mellem Forvik og Vevelstad.

H. prolepideum Om. n. sp. Caulis 2—4 dm. altus leviter stellatus

parce pilosus, summo apice dense floccosus et glandulis puisque sparsis

adspersus, o— i-folius. Folia glaucescentia, rosularia exteriora minora

brevius petiolata ovalia vel ovato-ovalia apice rotundata marginibus in-

conspicue denticulato-undulata subintegra basi rotundata vel subtruncata,

interdum late ovata ad basin subcordatam humiliter obtuseque dentata, in-

termedia interioraque majora longe angusteque petiolata, intermedia ob-

longo-ovalia — oblonge- vel ovato-elliptica obtusa denticulato-undulata —
subintegra vel praesertim in marginibus inferioribus humiliter et obtuse

dentata basi cito contracta, interiora oblongo-Ianceolata — lanceolata acu-

minata — acuta humiliter undulato-dentata, in marginibus inferioribus ad

basin versus cito contractam vel + longe decurrentem saepe dense et

obtuse vel etiam acutius minuto-dentata, raro laciniis parvis curvatis

in petiolum descendentibus; omnia subtus sparsim in costa densiuscule pi-

losa interiora intermediaque utrinque + stellata, subtus in costa ± dense

floccosa; folium c au li nu m subsessile ad medium caulem vel infra affixum

vulgo parvum angustissimum, raro bene evolutum elliptico-lanceolatum ad

basin in petiolum alatum sensim attenuatum obtuse dentatum. A nth el a

2

—

3-cephala simplex vel subsimplex rarius polycephala composita, ramis

longe distantibus arcuatis erecto-patentibus acladium 3— 25 mm. altum

superantibus, dense canofloccosis glandulis sparsis nigris tenellis et saepe

etiam pilis paucioribus obscuris obsitis. Involucra mediocria obscura,

involucrum primarium crassiusculum, cetera angustiuscula glandulis sparsis

tenellis puisque numerosis brevibus obscuris dense vestita, imma basi et

in marginibus inferioribus squamarum exteriorum et intermediarum densius

floccosa, in dorsis levissime stellata. Squamae a basi lata in apicem Ion-
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gum acutum — subulatum denudatum et fuscescentem sensim attenuatae,

flores virgineos superantes, exteriores obtusiusculae, interiores viridi-margina-

tae. Calathidia majuscula sat radiantia, st\lo sicco leviter ferrugineo

subluteo.

B i n d a 1 e n : Tosdalen og under Rismaalstind indenfor Tosbotnet.

\'el fjor den: Hilstad og derfra mot Hegge og Naustvik, ved Strenge-

vand; Langtjorden; mellem Halsen ( Sæterlandet i ogGovasmarken. Brønney:

Bronnøsund til henimot Lenningen, Kvaløen, nær Salhus, Mosaksla.

Utmerket ved aim. langstilkede, overveiende smalt avlange. lavt bolget-

tandede til næsten helrandede eller henimot grunden smaatandede, paa

begge sider stjernehaarede rosetblader, merke ved grunden og paa kan-

tene av de 3*tre og mellemste svepblader tættere stjernefiltede, ellers svagt

stjernehaarede, mørkt korthaarede og sparsomt og fint kjertelhaarede svøp

med fra bred grund i en lang nogen mørkfarvet spids uttrukne svopblader.

Minder i bladene stundom noget om H. sarcophyUiim Dahlst., med hvilken

den dog ikke er nærmere besiegtet.

H. cophomcles Om. (formal Bindalen: Oksningen paa øen av samme

navn, Hildringen med rikeligere og kraftigere mørke haar paa kurvstilker

og svøp. \'ik: Sømnes.

H. caesiißontm Almou. Bin dalen: Oien paa Oksningen, ved Rep-

sundet. Hildringen, Helstadlokken, Osan, under Rismaalstind indenfor Tos-

botnet. Kjellholmen, mellem Aakervik og Horsberg, Fiskerosen. \' el fjor-

den: mellem Hegge og Brattaas (formal, Julsaunet—Høliaunet, Halleraunet.

\'ik: Ytre Kvalo, Hoglien ved Skaaren. Bronney: Kvaløen, mellem

Skaret og Xordhusland samt ved Torget paa Torgo; Tilrem. \'ega:

Ulvingen.

H. albaticcps Om. Vel fjorden: Hilstad, Xaustvik, mellem Strand

og Sæterlandet. B r ø n n ø y : Bronnøsund henimot Lenningen og Hovøen :

Kvaloen; Torgoen: mellem Skaret og Xordhusland samt over mot Tofte:

Sauren. \'ega: Sola.

H. niacn/osion Dahlst. Bindalen: Granbostad; mellem Tosbotnet

og Godvandet samt under Rismaalstind. Brønnø}-: Sauren ( modification.

H. pendulum Dahlst. Bindalen: Tosdalen. Velfjorden: Haller-

aunet (modifikation med plettede blader i.

H. psephanon Dahlst. v. obtusescens Om. Vel fjor den: mellem

Strengevand og Sausvand.

H. phrixocomoidcs Dahlst. En tbrm, som avviker fra Dahlstedts form

ved litt rikeligere stjernehaar paa svopbladene, især paa disses kanter,

samt ved litt rikeligere haarede og skarpere tandede blader, er samlet paa

følgende steder: Bindalen: Reppen. Vel fjorden: langs Bruvand.
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Svanvand, Rugaasvand til Vasbotn ved Sausvand og videre til Flatmo;

inde i Storbørja: mellem Granaas og Langaasen og i Tettingdalen.

Brønnøy: henimot Lenningen, under Mosaksla.

H. trianguläre Almou. Velfjorden: Naustvik.

H. phalarograptiini Dahlst. Bin dal en: Kolsvikbogen, Barstad—
henimot Lande ved Tosenfjorden. Vel fjorden: Hilstad og derfra til

Naustvik; Hegge, mellem Rugaasvand og Svanvand, mellem Vasbotn og

Flatmo; Nordfjeldmarken. Brønnø}': Brønnøsund, Kvaløen, Torget.

H. phalarograptoides Om. n. sp. A specie praecedenti foliis basalibus

minoribus exterioribus quadrangulo ovatis basi truncatis apice late rotun-

datis, intermediis ovalibus vel ovato-ovalibus basi cito contractis, interioribus

anguste ovatis — ovato-lanceolatis basi breviter decurrentibus, omnibus

minutius aequaliusque dentatis, subtus propemodo effloccosis (interioribus in

nervo parce stellatis), pedicellis glandulis crebrioribus at pilis raris vestitis

recedit.

Bindalen: Kolsvikfjeld ved Tosenfjorden.

Sandsynligvis nær besiegtet med H. plialarograptimi Dahlst., men

skilt ved litt forskjellig bladform, ved kun svake spor av stjernehaar paa

undersiden av bladene, ved flere kjertier og faatallige haar paa kurvstil-

kene samt ved mindre og jevnere bladtænder.

H. Brötmöyense Om. n. sp. Ab. H. pawmligero Om., quocum capitulis et

formatione indumentoque squamarum omnino convenit, foliis angustioribus,

exterioribus ovali-ovatis basi truncatis vel rotundatis, intermediis anguste

ovatis brevius acuminatis basi cito contractis, intimis ovato-lanceolatis longe

acuminatis — acutis basi sensim attenuatis, omnibus dense sat aequaliter

serrato-dentatis vel interioribus basi dentibus paucis longioribus recte pa-

tentibus vel minoribus curvatisque instructis difïert.

Brønnøy: Brønnøsund til henimot Lenningen, Mo, Torghatten. Vega:

Eidem, mellem Risbakken og Nes.

Som H. panniiligertun let kjendelig ved de mørke, brede, butte, i kan-

tene stjernefiltede, forøvrig rikelig haarede, sparsomt og fint kjertelhaarede

svøpblader, men med hensyn til bladenes form og tænder forskjellig

fra denne. Med-ens rosetbladene nemlig hos H. paiiiniligeriiiu er brede,

store, overveiende butte, grovt og ujevnt tandet og stængelen omtrent ved

midten er forsynet med et vel utviklet, bredt egformet stængelblad, som

sedvanlig har lange, ofte næsten linjesmale, utadrettede (de nederste bak-

overrettede) fliker, har H. Bröyinövensc smalere, spidsere, tæt og jevnt sag-

tandede rosetblader og enten intet eller kun et smalt, nær ved grunden

av stængelen fæstet, fint smaatandet stængelblad. Den første av disse for-

mer slegter paa H. chlorcUum Norrl., medens den sidste ialfald med hen-
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syn til bladenes beskaffenhet nærmer sig mere til H. euthylepioides 0>i.

fra Telemarken. Eksemplarerne fra Brennøsund og Torghatten har purpur-

plettede blader.

H. pantmligentm Om. Ve 1 f j o r d e n : Hegge. \'
i k : Somnes. Aand-

vik, Høglien ved Skaaren. Bronnøy: Brønnøsund. under Mosaksla. Mo,

mellem Lund og Horn. Vega: Rorøen, mellem Risbakken og Nes.

Eidem.

H. cliloreUiim Xorrl. Bindalen: Borkamoen ved Tosenfjorden.

H. fuscocinereum Norrl. v. ftiscopunctahnu Om. n. var. A forma tvpica

Norrlini foliis crebrius dentatis \-ulgo minute fuscomaculatis pedicellis minus

glandulosis, involucris densius canotectis squamisque apicem versus pauUo

angustioribus divertit.

Brønnøy: Lenningen. Tjotta: Bæro.

Især skilt fra hovedformen ved de sterkere hvitlodne svøp og de fint

brunplettede blader.

H. halsiaiin Dahlst. Bin dal en: Hildringen.

H. siliginelliim Dahlst. i?t v. Xaiisti-ikcnse Om. n. var. Ab. H. siligincUo

Dahlst. i Herb. Hier. Scand.. Cent. V. nr. 17) foliis latioribus, interioribus

subtus stellatis, involucris angustissimis dilute virescentibus levissime floc-

cosis epilosis et calathidiis pauUo majoribus diversum

Vel fjord en: Xaustvik. Vik: Krummen.

De faa eksemplarer, som er indsamlet av denne form, synes i alle

væsentlige egenskaper at stemme overens med H. siliginellum Dahlst.

Bladene har dog litt større bredde og svøpene er smaiere, mere grønne

og mindre stjemehaaret og mangier haar.

H. philanthrax Stenstr. Bin dal en: ved Repsundet, Gronlien ved

Harangen. Bronnøy: under Mosaksla mot Tilreni. Tilremshatten. Vega:

Grimsø.

H. cidtratum Xorrl. B i n d a 1 e n : Aakervik. \' e 1 fj o r d e n : Xaustvik.

H. cxpallidum Xorrl. Bindalen: ved Repsundet; Urvoldvandet i

Tosen ; Grønlien ved Harangen.

H. ovalescius Om. n. sp. C au li s 3— 4.5 dm. altus, leviter stellatus. sub-

glaber, apicem versus glandulis rarissimis adspersus. o— i-folius. Folia

rosularia anguste brevissimeque petiolata, perlata, exteriora late ovato-

ovalia basi truncata vel raro subcordata, intermedia late ovali-ovata obtusa

basi abrupte contracta, interiora ovata vel anguste ovata — lanceolato-

ovata acuminata — acuta basi cito contracta vel intimum saepe basi de-

currens, omnia humiliter undulato-dentata vel intimum acutius dentatum raro

basi laciniis libris descendentibus instructum, supra subglabra, subtus parce,

in costa densiuscule, longiuscule pilosa, intimum in costa levissime stellatum;
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folium caul in um basi caulis ± approximatum leviter petiolatum ovato-

lanceolatum acutum acute dentatum, subtus leviter, in costa densius, stella-

tum. Anthela pol^'cephala composito-paniculata laxa, ramis arcuatis erecto-

patentibus suramo apice 2

—

3-cephalis, superioribus acladium 10— 25 mm. lon-

gum parum superantibus, leviter floccosis glandulis sparsis puisque brevibus

raris obsitis pedicellisque dense cano-floccosis densius glanduliferis. Invo-

lucra parva obscura. Squamae angustae, exterioribus exceptis obtusius-

culis acutae, intimae subulatae, ante florationem porrectae, glandulis minutis

nigris puisque brevibus obscuris dense vestitae, in dorso floccis sparsis

adspersae, in marginibus extimis dense floccosae, apicibus tamen fusce-

scentibus fere denudatis. Ca lath id i a parva, stylo sicco ferrugineo vel

fusco.

Bindalen: inderst i Sørijorden fra Aakervik til Horsberg og Hors-

bergvand; Øien paa Øksningen.

Utmerket især ved de kortstilkede, bredt ovalt-egformige, lavt belget-

tandede rofsetblader, smaa, mørke svøp, spidse, fint kjertelhaarede og kort-

haarede, i kantene tæt stjernefiltede, mot spidsen dog næsten nøkne svøp-

blader. Kurvstillingen aapen med bugtet hovedakse. Reper saavel ved

kurvstillingens beskaftenhet som ved svøpbladenes indûment nært slægtskap

med de egentlige Silvaticae subcacsiac, som H. /iiac/tlosi/iii Dt., prol/xi/in

NoRRL. etc.

H. paratocimi Om. n. sp. Caulis 2

—

3 dm. altus, gracilis subnudus et

subglaber, apice leviter floccosus glandulis minutissimis sparsis puisque bre-

vibus raris obsitus, o— i-folius. Folia rosularia parva, brevius longiusve

petiolata, exteriora ovalia basi subcordata, intermedia ovato-ovalia — ellip-

tico-ovata obtusa basi cito contracta, intimum saepe ovato- vel elliptico-lan-

ceolatum acutum basi ± decurrens, omnia minute denticulata subintegra,

supra glabra, subtus sparsim pilosa, intimum in costa leviter stellatum;

folium eau li nu m parvum angustum, subtus stellatum. Anthela parva

2

—

3.cephala, acladio saepe brevissimo, pedicello summo involucro primario

valde approximate, acladio pedicellisque canofloccosis glandulis parvis nigris

frequentibus puisque brevibus solitariis obsitis. In vo lue ra parva angu-

stiuscula obscure virescentia, squamis sat paucis, plurimis a basi latiore in

apicem acutum sensim attenuatis, exterioribus brevioribus sublinearibus

obtusisque, basi leviter floccifera (in marginibus extimis squamarum exterio-

rum densius stellata), sursum denudata, insuper glandulis minutis nigris

sparsis densiusculis puisque brevibus obscuris densiusculis vel sparsis vestita.

Calathidia majuscula valde radiantia, stylo sicco leviter ferrugineo, vivo

luteo(?).

Vel fjor den: mellem Granaasen og Langaasen i Storbørja.
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Spæd av vækst med sraaa, kortere eller længere stilkede, mere eller

mindre ovalt-^formede, butte, fint smaatandede næsten helrandede roset-

blader og 2—3 kur\er i spidsen av stænglen, av hvilke den næsteverste

ofte er kortstilket, tæt nærmet til centralkurven, undertiden blot rudimen-

tært utvtklet, samt med smaa, ved grunden noget stjemehaarede, opad

nøkne. torevrig ikke særdeles tæt med fine kjertier og haar beklædte svep

og langt tilspidsede svøpblader.

H. proxinmni Xorrl. Bindalen: Tosdalen.

H. propinquum Norrl. Bindalen: Hjarteen, Kjella, Reppen, Stor-

tjeld i \'asbygden. V e 1 fj o r d e n : Tettingen. B r ø n n ø y : Brønnøsund hen-

imot Lenningen ; mellem Skaret og Nordhusland samt ved Torget med Torg-

hatten paa Torgøen; Sauren; Tilrem, mellem Lund og Horn. Vega: Søla.

En nærstaaende form, med faatalligere kjertier og haar, men med rikere

stjernehaarbeklædning paa svøf)et I v. Osanense Om. » er samlet : B i n d al e n :

Osan og derfi-a til Aandvik.

H. lerodes Om. n. sp. Caulis 2.5—3.5 dm. altus, le%"iter stellatus. basi

sparsim pilosus, de cetero pilis raris et summo apice densius stellato in-

super glandulis sparsis adspersus, i-folius. Folia obscure fiisco-maculata

subtus leviter violascentia, basal i a pauca brevius longiusve petiolata,

exteriora par\'ula late subquadrangulo-ovata obtuse dentata vel subintegra

basi subcordata, intermedia ovali-ovata obtusa crebro et obtuse dentata basi

abrupte contracta vel raro subtruncata, intimum saepe sat magnum elliptico-

ovatum vel elongate ellipticum acuminatum crebro et obtuse basi brexnter

decurrente saepe acutius dentatum, interdum sat grosse triangulari-dentatum.

onmia supra sparsim — densiuscule brevi-pilosa, subtus longiuscule in costa

petioloque densiuscule, de cetero sparsim pilosa, intimum in costa levissirae

stellatum, folium caulinum vulgo bene evolutimi, nunc ad medium cau-

lem affixum subsessQe, nunc basi — approximalum sat longe petiolatum.

ovatum acutum inaequaliter, ad basin acutius dentatum, subtus in costa ±
floccosum, de cetero subnudum. An the la 2

—

5-cephala parum composita,

ramis distantibus erecto-arcuatis, ramo superiore acladium 8— 25 ram. altum

superante. r^ fusco-coloratis Jeviter vel apice densius floccosis glandulis

sat crebris nigris obsitis. Involucra obscura mediocria, glandulis nigris,

intermixtis pilis sparsis nigricantibus, sat dense vestita, infeme — prae-

sertim in marginibus extimis squamarum exteriorum — leviter stellata,

sursum denudata. Squamae angustiusculae ante florationem porrectae,

exteriores breviores obtusae, interraediae sublineares obtusiusculae con-

colores, interiores viridi-marginatae subulato-cuspidatae. Cala th id i a sat

magna sat radiantia, stylo sicco ferrugineo vel ftiscescenti.

Brønnøy: Brønnøsund og derfra henimot Hovøen ; Torget med Torg-

hatten f)aa Torgo: Sauren: Mo.
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Utmerket ved faatallige, mere eller mindre egformede, temmelig grovt

tandede, merkt brunplettede, under violet anlepne rosetblader, et vel ut-

viklet egformet, spidst stængelblad, som ogsaa likesom rosetbladene er

mørkplettet, aapen, faakurvet kurvstilling med sterkt buede, mørkfarvede,

svagt stjern efiltede, rikt kjertelhaarede grener, mørke med tætte kjertier og

faatallige, mørke haar beklædte, mot grunden noget stjernehaarede svøp,

og teml. jevnbrede svøpblader, av hvilke de yterste og mellemste er mere

eller mindre butte, de indre sylspidsede, alle mot spidsen nøkne.

H. åcthalolepimn Om. Bindalen: mellem Aakervik og Horsberg.

H. aripliylluin Om. n. sp. Caulis 3—4! —5.5) dm. altus, levissime, summo

apice tamen densius, stellatus, parce pilifer, i(— 2)-folius. Folia rosula-

ria angusta, exteriora brevius petiolata ovalia vel quadrangulo-ovata basi

truncata, intermedia longius petiolata, oblongo-elliptica vel oblonga obtusa

basi citius contracta, interiora oblonga vel oblanceolata subobtusa vel acu-

minata in petiolum saepe perlongum sensim attenuata, omnia sat crebro et

minute denticulata vel undulato-dentata, supra parce pilosa, in marginibus

dense et longiuscule ciliata, subtus densiuscule et longiuscule in costa aeque

ae in petiolo densissime pilosa, interiora + stellata; folium caulinum

brevissime petiolatum vel subsessile, ad medium caulem vel infra affixum,

elongate lanceolatum vel sublineare acutum, minute dentatum vel ad basin

sensim attenuatum dentibus paucis longioribus acutisque instructum, subtus

+ stellatum. Anthela 3

—

5-cephala simplex vel parum composita, ramis

superioribus saepe contractis arcuato-patentibus acladium 15— 25 mm. lon-

gum superantibus, tenuiter albofloccosis glandulis sparsis, interdum paucis,

nigris et pilis basi longa nigricanti apice breviter canescentibus sat crebris

vestitis. Involucra angustiuscula obscure virescentia. Squamae sub-

lineares, exteriores breviores obtusae, intermediae obtusulae, interiores late

viridi-marginatae acutae — subulatae, omnes marginibus dense albofloccosae,

dorso leviter floccosae, pilis nigricantibus summo apice canescentibus crebris

glandulisque nigris, longioribus brevioribusque, paucioribus vestitae. Cala-

thidia magna valde radiantia, stylo sicco fuscescenti.

B i n d a 1 e n : Hjartøen, Kolsvikbogen, Tosbotnet. Ve 1 fj o r d e n : Hilstad og

derfra til Hegge, mellem Flatmo og Vasbotn ved Sausvand, Nordljeldmarken.

Utmerket ved småle, lavt smaatandede, paa begge sider haarede, paa

undersiden av midtnerven og paa bladstilkene aim. tæt uldhaarede roset-

blader, et smalt utdraget, næsten siddende stængelblad, og småle, tæt merk-

haarede, noget sparsommere kjertelhaarede, i kantene av de temmelig jevn-

brede svøpblader tæt stjernefiltede svøp.

H. inlegraii/oniie Ou. n. sp. Caulis 3—6 dm. altus, gracilis — crassius-

culus leviter superne densius stellatus, immo densiuscule pilosus, de cetero
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subglaber, apicem versus glandulis tenellis raris — sparsis adspersus. Fo-

lia basali a auguste petiolata, exteriora minora ovalia, intermedia anguste

elliptica, intimum anguste elliptico-lanceolatum — lanceolatum longe acumina-

tum, omnia integerrima vel raro marginibus humiliter undulata vel interiora

etiam ad basin decurrentem dentibus paucis acutis patentibus dentata, supra

parce breviterque, subtus densiuscule et longiuscule pilosa, interiora subtus

in Costa ± floccosa; folia caulina i— 21 — 31 integerrima, saepe tamen

basi imma dentibus solitariis acutis recte patentibusque instructa, inferius

breviter petiolatum, aut basi ± approximatum anguste ellipticum acumina-

tum, aut ad medium caulem al'fixum lanceolatum in apicem longum acutum

protractum, superius parvum + angustum, sessile, si 3 adsunt, summum ±
bracteiforme, superiora supra glabriuscula, subtus sparsim pilosa et leviter

stellata in costa dense floccosa. Anthela paniculata apice + contracta

— subumbellata oligo- vel polycephala, ramis erecto-arcuatis pedicellisque

dense canofloccosis et glandulis minutis crebris obsitis. Involucra ob-

scura parva angustiuscula. Squamae sat angustae propemodo concolores,

exteriores obtusae, intermediae in apicem obtusiusculum acuminatae. intimae

paucae acutae vel subulatae, glandulis parvis, interdum pilis solitariis inter-

mixtis, dense vestitae, apicibus exceptis fuscocoloratis ± denudatis, in mar-

ginibus densius, de cetero sparsim interdum densius stellatae Calathidia

mediocria valde radiantia stylo sicco fusco-ferrugineo.

Bindalen: Hildringen, Hjarteen, Terraak (formai, Mastervik, \'ass-

aas, Oien paa Øksningen, Reppen, mellem Hongbarstad og Lille Sjobergs-

vand, Grønlien ved Harangen ; Granbostadfjeld. \'el fjord en: mellem

Naustvik, Hilstad og Hegge, mellem \'asbotn og Flatmo; Saus, Nordfjeld-

marken. \'ik: Vtre Kvalo; Mardalsfjeld. Bro n no y: Torgo: Torget

og mellem Skaret og Xordhusland; nær Salhus, Mossem, Mo.

Utmerket ved høi, slank stængel med ofte 2, sjelden næsten 3, opad

i størrelse jevnt avtagende stængelblader, smalt elliptiske, helrandede eller

ved grunden med smaa skarpe tænder forsynede blader, av hvilke især de

indre rosetblader og det nederste stængelblad har betydelig likhet med de

tilsvarende blader hos H. intcgratioii Dahlst., smaa, mørke, kjertelhaarede

svøp, småle, næsten ensfarvede, i kantene tættere, paa ryggen svakere

eller stundom noget rikeligere stjernehaarede, mot de brunfarvede spidser

dog mere eller mindre nøkne svøpblader.

H. integratmti Dahlst. (?) En form med enkelte haar paa svøpet (fra

\'ega: Eidem, Lauplien 1 synes at høre hit.

H. lepistoides K. Joh. Bindalen: Mastervik, Reppen. Brønnoy:

Mo. Form med litt større svøp og bredere, i randen tæt og tydelig stjerne-

haarede svøpblader.
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H. repandulans Om. n. sp. Caulis 3—4.5 dm. altus, leviter stellatus

sparsim pilosus, superne glandulis sparsis, summo apice dense floccoso

densioribus, adspersus, subunifolius. Folia rosularia anguste breviusque

petiolata, exteriora intermediaque late ovalia — ovato-ovalia obtusa dense

et obtuse repando-dendata, basi abrupte vel cito contracta integerrima, in-

timum ellipticum vel ovato-ellipticum breviter acuminatum acutum acu-

tius dentatum basi + cuneato-decurrente, omnia supra densiuscule brevi-

pilosa, subtus densiuscule et longiuscule — intimum in costa densissime et

longissime — mollipilosa; folium caul in um subulilbrme vel in rosulam

detractum anguste lanceolatum, subtus in costa leviter stellatum. An t hel a

3 - 8-cephala composito-paniculata ramis leviter arcuatis vel subrectis erec-

to-patentibus + distantibus acladium 5— 30 mm. longum aequantibus vel

parum superantibus, immo ramo saepe valde distante, pedicellisque dense

canofloccosis glandulis nigris, longissimis brevioribusque mixtis, dense ve-

stitis. I n V o 1 u c r a sat alta, atrovirescentia. Squamae latae, exteriores brevi-

ores obtusae, intermediae a medio in apicem obtusiusculum attenuatae, hae om-

nes concolores obscurae, interiores angustiores a basi sensim in apicem +

acutum attenuatae late viridi-marginatae, intimae subuliformes fere totae vi-

rides, glandulis nigris longissimis brevioribusque, interdum pilo uno alterove

nigro mixto, dense vestitae, in dorso obscuro floccis sparsis adspersae, in

marginibus anguste + conspicue floccoso-limbatae. Calathidia parum

radiantia mediocria stylo sicco fuscescenti.

Bind al en: Aakervik Horsberg og Horsbergvand.

Utmerket ved bredt ovale, tæt buttandede rosetblader, mørke, temmelig

brede, i kantene + tydelig smalt filtstripede, tæt med sorte, dels meget

lange, delsT korte kjertier, stundom ogsaa med et og andet haar beklædte

svøpblader.

H. nielaiiolcpis Almou. Bin dal en: Uskerosen, Kollstrømmens øst-

side. Sjøbergslien i Tosenfjorden, Tosdalen. Vel fjord en: Hilstad, Naust-

vik. Vik: Høglien ved Skaaren. Brønnøy: under Mosaksla, mellem

Lund og Horn. Vega: mellem Risbakken og Nes.

b. Cacsia et Vitlgala gciiiiiini.

H. caesium Fr. (forma). Bronnøy: under Mosaksla.

H. tiiiibricola (Sæl.) Norrl. Bindalen: Hildringen, Hjartøen, Vass-

aas, Øien paa Øksningen, Mastervik, Aakervik til Horsberg og Horsberg-

vand, Kjella, mellem Skjelsvik og Aakvik. Velfjorden: ved Rugaas-

vand. Vik: Høglien ved Skaaren, Ytre Kvalø.
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5'. Adlerzii Almqu. Bindalen: Hjartoen, Vassaas. V'otnan i Vas-

bygden. Tosdalen. Velfjorden: langs vandene fra Rugaasvand til Saus-

vand og videre opover til Flatmo, mellem Børjeeren og Strompdai.

H. involutuni Dahlst. Bin dal en: Hjartøen, mellem Aakervik og

Horsberg.

H. (Hssiniile Lbg. v. ^raniiiiofnni Oy\. Bindalen: Liaholmen mellem

Botnet og Lystjord. mellem Kveinen og Kveinsjøen, mellem Aspvik og

Skjelsvik. \'assaa5, Granbostad. Aabjorgen, Oien paa Øksningen, Reppen,

Ureidet i Tosentjorden. Hongbarstad i \'asb\'gden. \'el fjord en: Saus.

Nordfjeldmarken. \'ik: Hoglien ved Skaaren. Brenn o y: Bronnosund

henimot Lenningen og Hovoen, Kvaleen, Torget og mellem Nordhus og

Tofte paa Torgoen. Sauren, henimot Salhus, mellem Lund og Horn, under

Mosaksla. N'ega: Grimso. Sela. Tjotta: mellem Forvik og X'evelstad

(formal.

H. coiisffingeiis NoRRL. Bind al en: Øksningen paa een av samme

navn.

H. siibalpestrc Norrl. Bindalen: Reppen.

H. Donneuse Om. Bin dalen: Holm.

H. pseudorariiim Norrl. Bindalen: Røitvold, Mastervik, Hjartøen,

Kolsvikbogen, Tosbotnet, Fuglstad i Aabygden. V^elfjorden: mellem

Hommelstø og Hilstad og derfra til Hegge og Naustvik, langs Strengevand

og Sausvand opover til Saus og Flatmo, Nordfjeldmarken. \'ik: nær

Øianvand. Bronnøy: Brennøsund og henimot Hovoen, under Mosaksla,

mellem Lund og Horn.

De fra alle disse voksesteder indsamlede eksemplarer er ikke helt ens-

artet. Endel av dem nærmer sig betydelig til H. cholauthmi Om. Andre

har visse likheter med H. concretiformc Dahlst. eller gaar mot H. Kuu-

samocnse Waixio.

H. Kunsamoënse Waimo. Bindalen: \'assaas. Granbostad og Aa-

bjørgen, Reppen, Ureidet, ved og under Rismaalstind indenfor Tosen-

tjorden. \'ik: Sømnes (forma). Brønnoy: henimot Lenningen.

H. angustatum Lbg. Bindalen: S. Horstjord, Aakervik, Hjartøen.

Oien og mellem Lien og Lisjøen paa Øksningen, Reppen, Sjøbergslien i

Tosenfjorden, \'otnan og derfra til Govasli i \'asb3'gden, Eidet ved Harangs-

fjorden, Grønlien ved Harangen. \'elfjorden: mellem \'asbotn og Flatmo.

\'ik: Ytre Kvalø, Høglien ved Skaaren. Sømnes, under Bjørufjeld (formal.

Brønnøy: Torget paa Torgø.

H. leptodomwu Om. \*ega: Rørøen, Grimsø. Brønnøy: Bronno-

sund (A. Landmark I.

Vid. -Selsk. Skrifter. L M.-N. Kl. 1914. No. 4. 11
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H. amblyodes Om. n. sp. Caul is 2.5—4.5 dm. altus gracilis vel cras-

siusculus flexuosus, inferne fuscoviolaceus leviter stellatus, superne densius

stellatus, pilis brevioribus crebris apicem versus sparsis vestitus, 3— 4-folius.

Folia + fuscoviolascentia, basalia pauca magna, exteriora ovalia obtusa,

interiora elliptica subacuminata, omnia minute sparsimque dentata — sub-

integra, basi cito in petiolum angustum contracta, supra subglabra nudaque,

subtus densiuscule pilosa, interiora insuper + stellata; folia caulina in

bracteas sensim decrescentia, inferiora ovata vel elliptico-ovata vel elliptico-

lanceolata acuminata sparsim et minute dentata — subintegra, infimum

basi + approximatum vulgo longe angusteque petiolatum, proximum bre-

viter petiolatum vel subsessile, superiora sessilia ovato-lanceolata — Ian-

ceolata acuta in marginibus inferioribus dentibus paucis acutis instructa vel

subintegra, omnia utrinque stellata, subtus sparsim in costa aeque ae in

marginibus densiuscule pilosa. Anthela composito-paniculata laxa oligo-

vel polycephala, saepe ramis ex alis foliorum superiorum aucta, ramis

arcuatis + patentibus canulo-floccosis acladium 15—30 mm. longum, in-

terdum brevissimum, superantibus pedicellisque albotomentosis gracilibus

setulis brevioribus sparsis glandulisque solitariis obsitis. Involucra ob-

scure virentia parvula crassa, imma basi dense canulo-floccosa, de cetero

leviter floccosis pilis brevioribus frequentioribus glandulisque sparsis vel soli-

tariis vestita. Squamae latae, exterioresintermediaequein apicem obtusum cito

attenuatae, interiores longiores dilute marginatae longe cuspidatae, apicibus

albocomatae. Calathidia parva + radiantia. Stylus luteus.

Bindalen: Hjarteen; Hildringen.

Utmerket ved aim. bugtet, teml. rikt korthaaret, især opad stjernehaaret

stængel, mere eller mindre egformede, spredt korttandede til næsten hel-

randede blader (de ovre stængelblader oftest med faa spidse tænder hen-

imot bladgrunden), aim. 4, opad i størrelse jevnt avtagende stængelblader,

noget utspærret, faa- til mangekurvet kurvstilling med hvitlodne spredt kort-

haarede og øverst noget kjertelhaarede kurvstilker, korte, tykke, rikelig

stjernehaarede, korthaarede og noget kjertelhaarede svøp, brede, butte svep-

blader (de indre dog langt tilspidset) og smaa kurver samt gul griffel. Saavel

roset- som stængelblader er aim. mere eller mindre brunviolet anløpet.

H. amblylepmm Dahlst. Bind alen: Hall, Fiskerosen, Kalklaven ved

Tosenfjorden, Tosdalen, mellem Borkamoen og Leiraavand nær Tosen-

fjorden (form med rikere haaret svøp). Vik: Tandbergene ved Olsaas.

Nærstaaende former er samlet: Bindalen: Eidet ved Harangsfjor-

den. Vel fjord en: Granaasen i Storbørja, mellem Børjeøren og Strompdal.

H. aiiomolepis Om. n. sp. Caul i s 2.5—4 dm. altus gracilis flexuosus,

leviter stellatus, inferne fuscoviolaceus sparsim pilosus, de cetero subglaber.

Folia basalia in rosulam paucifoliam congesta brevius vel interdum longe
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angustissime petiolata, exteriora ovata — anguste ovato-elliptica obtusius-

cula basi citius contracta, interiora saepe sat magna ovato-elliptica —
ovato- vel elliptico-lanceolata acuminata basi ± decurrentia, omnia sparsim

vel sat dense minute denticulata, supra nuda parce pilosa vel subglabra

subtus sparsim — densiuscule pilosa; folia caulina 3— 4, in bracteas

sensim decrescentia, anguste ovata — ovato-lanceolata breviter acuminata

— acuta, crebro minuto-dentata, basi cuneato-attenuata, inferiora (i— 2) bre-

vius vel interdum etiam longe anguste petiolata, omnia supra glabra sub-

nudaque, subtus leviter — densius stellata, inferiora insuper — praesertim in

costa dorsali — sparsim pilifera, interdum aeque ac folia basalia + fusco-

violacea. An the la oligocephala simplex, ramis gracillimis erecto-paten-

tibus floccosis apicem versus glandulis raris vel sparsis minutissimis puis-

que solitariis obsitis, acladium 10—25 mm. altum superantibus. In vol u-

cra atroviridia parvula angustiuscula. Squamae sublineares, exteriores

breves concolores obtusissimae, summo apice distincte at brevissime albo-

comatae, in marginibus leviter floccosae, ceterae longae, flores virgineos

superantes, marginibus + virescentes, in apicem obtusum breviter attenua-

tae, subnudae, intimae paucae acutae, omnes glandulis nigris minutissimis

pilisque tenellis basi nigricanti apice canescentibus sparsim vestitae. Cala-

thidia mediocria valde radiantia. Stylus siccus + fuscus.

Bindalen: især i de ytre trakter: Eidet ved Harangsfjorden, Skjels-

vik til Aakvik, Bindalseidet: Røiting og mellem Kveinen og Kveinsjøen,

Aakervik og derfra til Horsberg og Horsbergvand. Brønnøy: under

Mosaksla. Vega: Eidem, Igerø.

Habituelt lik H. pulchellum Lbg. (Hier. exsicc. no. 70 1. Utmerket

ved slank, indtil 4-bladet stængel, overveiende egformig-lancetformede,

mere eller mindre tæt smaatandede blader, smaa, noget småle, mørke svøp

og ved lineære, butte, i toppen t3'de!ig hvithaarede, forøvrig med yderst

fine haar og kjertier sparsomt beklædte svøpblader.

H. automorphum Om. n. sp. Caul is 3—5 dm. altus crassiusculus le-

viter stellatus dite pilosus, apice densius floccosus sparsim pilosus, imma

basi fuscescens. Folia basalia pauca vel 5— 6, longe et anguste petio-

lata, exteriora breviora oblongo-ovaiia obtusa dense vel remote obtuso-den-

tata basi cito contracta, intermedia interioraque elongate oblongo-lanceolata

— lanceolata acuminata — acuta dentibus obtusis vel ± acutis basin ver-

sus cuneato-decurrentem saepe unguiculatis + inaequaliter vulgo crebro

dentata, supra glabriuscula nudaque, subtus leviter in costa densius stellata

sparsim pilosa; folia caulina 2— 3!—4) sursum sensim decrescentia, lan-

ceolata in apicem sat longum acutum protracta, crebro et acute porrecto-

dentata, basi cuneato-angustata, inferiora (i— 2) petiolata, subtus dense stel-
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lata. Anthela polycephala composito-paniculata, ramis erecto-patentibus

subrectis, inferioribus elongatis, summo apice 2

—

3-cephalis, acladium brevius-

culum, 2—20 mm. fraro usque ad 60 mm. longumj superantibus, cano-floccosis

glandulis nigris sparsis, in pedicellis crebris, et pilis raris — sparsis ad-

spersis. Involucra nigricantia parvula angustiuscula glandulis fusconigris

parvis dense vestita, imma basi exiguë stellata. Squamae obtusae, ex-

teriores breviores lineares obtusae, intermediae interioresque a basi latiore

in apicem obtusulum sensim attenuatae marginibus dilutiores, intimae paucae

virescentes acutae. Calathidia magna valde radiantia. Stylus siccus

fuscus.

B i n d a 1 e n : Reppen. V e 1 fj o r d e n : Naustvik, Hegge og derfra hen-

imot Brattaas, langs vandene fra Sausvand og Rugaasvand til Vasbotn ved

Sausvand.

Utmerker sig fortrinsvis ved de småle, i en kort helrandet spids ut-

løpende, forøvrig tæt, mere eller mindre ujevnt tandede blader, smaa mørke,

tæt og fint kjertelhaarede svep, som kun nederst ved grunden har spor av

stjernehaar, temmelig småle, butte svøpblader og store kurver. Snart er roset-

ten mangebladet og stængelbladene faa (1—2) og smaa, snart er rosetten

faabladet, stængelbladene større og flere, indtil 4.

H. diaphanoides Lbg. Former, som ikke er ganske identiske med

typen, men dog er meget nærstaaende, er indsamlet paa følgende steder:

Bin dalen: Aakervik og derfra til Horsberg, Fuglstad i Aabygden, hen-

imot Godvand indenfor Tosbotnet.

H. subarctoum Norrl. Bindalen: Hildringen, Granbostad i Aabyg-

den, Tosdalen. Velfjorden: Saus, mellem Børjeøren og Strompdal in-

denfor Storbørja.

H. praecipneforme Dahlst. Bindalen: mellem Aakervik og Hors-

berg. Granbostad, Osan. Velfjorden: Nordfjeldmarken.

Desuten er indsamlet et betydelig, men endnu ikke bearbeidet materiale

av Vidgala.

V. R i g i d a

.

Denne gruppes arter forekommer oftest paa tørre berg og bakker.

Hieracinm grandescens Dahlst. (?) Vik: mellem Sande og Vik. En

form som er skilt fra grandescens ved gule grifler, større, mere sparsomt

haarede svøp, rikeligere haarbeklædning paa bladenes underside, især paa

midtnerven.

H. ßoccifolium Dahlst. Lysere griffel, buttere svøpblader end Dahl-

STEDTS form. Bindalen: især i ytre Bindalen : mellem Solstad og Holm,

Hall, Fiskerosen, Aakvik, Bindalseidet mangesteds fra Kveinsjøen over til
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Kalvik og Vikedal, Kjella, sjeldnere i det indre: Tosaunet og Sørenskogen

i Vasbygden, Tosbotnet. Oien paa Øksningen. \'elfjorden: ved Strenge-

vand, Granaasen i Storbørja og Grinddalen ved Lomselven mellem Stromp-

dal og Børjeøren. Vik: Ytre Kvalø, Høglien ved Skaaren, mellem Sande

og Vik, Sømhovd, nær Øianvand, Hongset. Brønnøy: Skille. Vega:

Risbakken og derfra til Nes; Ulvingen. Tjøtta: mellem Forvik og \'e-

velstad.

V'I. Prenanthoidea.

Denne gruppes arter forekommer især i skog- og fjeldlier, undertiden

op til birkegrænsen.

a. Dovrciisiti.

H. indutuni Elfstr. forma. Bindalen: Tosaunet og Hongbarstad i

\'asbygden, Ureidet og indenfor Urvoldvand i Tosentjorden; under Ris-

maalstind og henimot Godvand indenfor Tosbotnet.

H. gracilentipes TfAULST. Bindalen: mellem Kalvik og X'ikestad paa

Bindalseidet, Aakvik og derfra til Skjelsvik; Mjølbingen, Rephullet, Kal-

klaven og Borkamoen ved Tosenfjorden, under Snefjeld nær Tosentjord;

mellem Tosbotnet og God\and og under Tverljeld Ivar.), Tosdalen (var.).

Vik: Amundsgjerdet.

Disse former er ikke helt identiske med den egentlige form, men maa

dog føres hit.

H. loxolepis Om. B i n d a 1 e n : Gronlien ved Harangen, indenfor Urvold-

vand ved TosenQorden, Tosdalen og under Rismaalstind indenfor Tosbotnet.

En form med litt smalere svøp og rikeligere kjertier paa svøp og

kurvstilker er samlet: Bindalen: Votnan i Vasbygden, Borkamoen, in-

derst i Tosenfjorden. \' el fjor den: Forbjergskog paa grænsen mot \'ik,

H. inncroiiosu)}! O.m. n. sp. Caul is 3— 6 dm. altus sat gracilis vel

crassiusculus, inferne densiuscule pilosus subnudus ± fusco-violaceus, su-

perne densius stellatus pilis longissimis basi nigricanti apice canescentibus

sat frequentibus glandulisque nigris vel cerino-nigris sparsis summo apice

crebrioribus vestitus. Folia basalia pauca in rosulam dense congesta,

sat longe et anguste petiolata, exteriora parva ovalia, interiora elliptico-

ovalia vel oblongo-elliptica obtusa, intimo interdum elliptico-lanceolato acumi-

natoque, eau lin a numéro 3—6, sursum sensim decrescentia, imma elliptica

vel elliptico-lanceolata acuminata basi in petiolum breviorem vel longiorem

late alatum caulem amplectentem sensim attenuata, cetera sessilia ± am-

plectentia ovato-elliptica — ovata acuta, omnia dentibus minutis ± mucroni-

formibus, in toliis inferioribus unguiculiformibus, sparsim vel etiam crebrius

porrecto-denticulata, supra glabriuscula vel præsertim folia basalia ± pilifera, mar-
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ginibus dense breviterque ciliata, subtus sparsim in costa dorsali densius-

cule et longiuscule pilosa, superiora utrinque + stellata. An the la oligo-

vel polycephala, summo apice + contracta, vulgo ramis ex alis foliorum

SLiperiorum evolutis summo apice 2

—

3-cephalis aucta; rami petiolique cano-

tomentosi glandulis nigris vel cerino-nigris inaequilongis crebris puisque basi

nigra apice canescentibus sparsis vel raris obsiti. I n v o 1 u c r a sat angusta vel

crassiuscula, obscura, glandulis ± validis nigris apice saepe fusco-cerinis,

longioribus brevioribusque mixtis, crebris et vulgo pilis obscuris raris ve-

§tita, ad margines squamarum exteriorum et intermediarum dense ± di-

stincte floccosa, de cetero subnuda. Squamae latae in apicem obtusulum

vel subacutum + albo-comatum attenuatae, interiores late viridi-marginatae.

Calathidia sat magna valde radiantia vel floribus abbreviatis tubulosis

stylisque prominentibus parva. Stylus siccus ferrugineus.

Bindalen: Skauviken, Kjella, Kjellholmen i Kjellvandet, Aakervik og

derfra til Horsberg og Horsbergvand, under Rismaalstind i Tosen. Vel-

fjorden: Saus. Bronnøy: under Trælneshatten ovenfor Lille Rein-

fjord.

Utmerket ved de brodtandede blader, de i toppen av stængel og kurv-

grener tæt sammenstillede kurver, teml. småle, mørke svøp, brede, til-

spidsede, øverst i spidsen butte (de indre dog spidse), i kantene + stjerne-

filtede, desuten tæt med ulike store, i spidsen ofte brunlig-honningfarvede

kjertier og faatallige haar beklædte svøpblader samt ved spredt haarede og

rikt kjertelhaarede kurvstilker.

H. laxiferuin Om. n. sp. A praecedenti, quocum foliorum forma den-

tibusque pariter ae indumento involucri propemodum convenit, differt: An-

thela subsimplici ramis + distantibus elongatisque laxa vel ramis superi-

oribus approximatis magis contracta, involucris humilioribus crassis glan-

dulis minutioribus sparsioribusque vestitis et ramis pedicellisque etiam minus

glandulosis.

Bindalen: Aakervik til Horsberg og Horsbergvand. Velfjorden:

Lomsdalen (forma).

Antagelig nær besiegtet med foregaaende form, fra hvilken den dog

let skilles ved de lavere og tykkere svøp og den aapne kurvstilling. I I

s. 217 er voksestedet Sjaaviken i Hatfjelddalen under H. loxolepis at hen-

føre til denne art.

H. hypsitocum Om. n. sp. Caul i s ad 7.5 dm. altus, crassiusculus valde

interdum usque a basi ramosus, glaber nudusque, superne leviter—densius

stellatus. Folia basalia pauca laxa rosulata, elongate elliptico-oblonga

— oblonga obtusa, minute sparsimque vel superiora crebrius dentata, basi

in petiolum breviorem anguste alatum sensim attenuata, cetera numéro
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7— 10 sursum sensim decrescentia, inferiora elliptico- vel oblongo-lanceolata

acuminata basi in petiolum brevem alatum sensim attenuata, superiora ses-

silia lanceolata — ovato-lanceolata acuta, omnia distincte reticulata dentibus

minutis acutis porrectis crebro et inaequaliter dentata, marginibus densius-

cule breviterque ciliata, de cetero glaberrima subnudaque. An the la poly-

cephala indeterminata, capitulis in apicibus caulis ramorumque congestis;

rami elongati erecto-patentes suberecti leviter floccosi, pedicelli breves dense

floccosi pilis glandulisque solitariis adspersi. In volucra parvula crassius-

cula fusco-virentia, pilis longis basi nigricanti apice canescentibus sparsis

glandulisque minutissimis nigris sparsis vestita, leviter ad basin densius

floccigera. Squamae latae obtusissimae fere concolores. Cal a th id i a

mediocria ligulis + lacerato-dentatis styloque sicco ferrugineo.

Bindalen: Mastervik.

Habituelt vel utpræget ved de langt utdragne, smale, smaatandede

rosetblader, de opad i størrelse jevnt avtagende, smalt utdragne, spidse,

med fremadrettede, smaa, noget ulikestore, spidse tænder besatte blader,

ved lange, næsten rette, fra de øvre eller fra alle bladhjørner utgaaende

grener, ved i toppen av stængelen og grenene knippevis sammentrængte

kurver og ved smaa mørke, temmelig tykke, spredt langhaarede, fint kjertel-

haarede, især mot grunden fint stjernehaarede svøp med brede, butte svøp-

blader.

H. praelineatiun O.al n. sp. A praecedenti, cui habitu notisque plu-

rimis convenit, involucris dilutioribus, squamis late et distincte viridimar-

ginatis epilosis eglandulosisque medio dorso floccis densis striam conspicuam

formantibus notatis et anthela laxiore insigne.

Bindalen: Tosbotnet henimot Godvand.

Skilles fra foregaaende ved noget anderledes utformet kurvstilling

(længere kurvstillingl, lysere svøp samt ved svøpbladenes indûment. Disse

mangler nemlig helt kjertier og haar, men har langs efter ryggen en tydelig

fremtrædende stjernefiltstripe.

H. epispodium Om. Caulis ad 5 dm. altus gracilis, imma basi fusco-

purpurascens, ubique glaberrimus, inferne nudus vel subnudus, superne

leviter— densius stellatus. Folia glaberrima, basal i a pauca iaxa, extima

rotundato-ovalia, cetera elliptica — anguste elliptica subacuminata basi citius

in petiolum angustum contracta, dente minutissimo uno alterove excepto

integerrima, caulina 3— 5, inferiora late rhomboideo-elliptica — ovato-

elliptica vel ± lanceolata acuminata — acuta, infima in partem basalem

brevem late alatam + subauriculato-amplectentem sensim attenuata, supe-

riora ovata acuta, omnia sparsim minuteque denticulata — subintegra, ubique

glaberrima, subtus leviter stellata. Anthela oligo-cephala ± contracta.



l68 OVE DAHL. M.-N. Kl.

pedicellis cano-tomentosis epilosis eglandulosisque. Involucra crassius-

cula vel crassa obscure plumbeo-virentia floccis canis ± dite vestita epilosa

et eglandulosa. Squamae latae rotundato-obtusae. Ca lath i di a medio-

cria. Stylus siccus fuscus.

Velfjorden: Lomsdalen indenfor Strompdal.

Meget eiendommelig ved den fuldstændige mangel av langhaar og kjertier

paa alle deler. løvrig utmerket ved de tykke, blyfarvede, av stjernehaar noget

graaagtige svep, de faatallige, brede, mere eller mindre rhombisk-elliptiske,

undertiden småle blader, som kun har enkelte smaa tænder. Nogle eksem-

plarer adskiller sig fra de øvrige ved noget sammensat kurvstilling, litt større,

tykkere og derfor ved grunden mere tvert avstumpede svøp.

H. nmtilatnm Elfstr. Forskjellige former, som tør være at regne

hit, er indsamlet: Bi n dalen: Aakvik. Vega: under Troldtinden. Tjøtta:

mellem Storhaugen og Tasklien (mellem Visten og Klausmarken).

Hit herer ogsaa som underart:

*Bmdalense Oy\. n. subsp. Caulis usque ad 8 dm. altus gracilior vel

crassiusculus, inferne subnudus sparsim vel densiuscule villosus, superne

leviter stellatus subglaber, imma basi fusco-violaceus. Folia basalia ±
laxa sat longe petiolata, extima parva ovalia, cetera oblonga vel oblongo-

elliptica — elliptico-lanceolata (interiora), obtusa serrato-dentata basi cuneato-

decurrentia, supra glabra, subtus densiuscule pilosa, c au lin a numéro 5— 10

sursum sensim decrescentia, infima anguste elliptica vel elliptico-lanceolata

subobtusa basi in petiolum brevius longiusve cuneato-attenuata, cetera sessi-

lia lanceolata acuminata, interdum tamen ovata, intermedia semiamplectentia

vulgo basi subauriculata, omnia minute sparsimque denticulata vel denti-

bus majoribus porrectis minutisque alternantibus inaequaliter dentata, supra

glabra, subtus in costa dorsali + stellata densiuscule pilosa, de cetero

nuda vel subnuda subglabra vel ad margines versus dense breviterque

ciliatos sparsim pilosa. Anthela simplex ± laxa vel composita pani-

culata + indeterminata apice + contracta, ramis pedicellisque gracilibus ±
floccosis, infra involucra cano-tomentosis, epilosis eglandulosisque vel glan-

dulis minutis raris - sparsis piloque uno alterove obsitis. Involucra

parvula crassiuseula basi ± obtusa obscura, praesertim basin versus et in

marginibus squamarum exteriorum et intermediarum leviter floccosa^ insuper

pilis longis basi nigricanti apice canescentibus frequentibus glandulisque

minutis nigris densiusculis vestita. S^quamae exteriores angustae, inter-

mediae latae, interiores late viridi-marginatae, omnes apice rotundato-obtusae.

Calathidia mediocria vel parva. Stylus siccus obscurus.

Bindalen: Harangen og under Grønlifjeld, Terraak, Vasbygden ved

Hongbarstad, derfra til Sobergsvand, ved Tosaunet og Govasli, fleresteds
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ved Tosenfjorden, saasom: under Stormana og Kolsviktjeld, Kalklaven,

Rephullet; inde i Tosdalen. \'e] fjor den: mellem Halsen og Govas-

marken, ved Storfjordens bund, ved Granaas og i Tettingdalen indenfor

Storbørja. \'ik: under Mardalsijeld, under BjøruQeld ovenfor Bjøru, nær

Øianvand, Hongset.

Utmerket ved høi, indtil lo-bladet stængel, småle spredtstillede, mere eller

mindre jevnt og tæt sagtandede rosetblader og småle fremadrettede, korte,

ulike store tænder, ujevnt og uregelmæssig tandede stængelblader, som kun

langs midtnerven er haaret og stjernehaaret, ved mørke. teml. tykke, lang-

haarede og fint kjertelhaarede svøp med brede, rundbuttede, .i kantene

stjernehaarede svøpblader. Staar meget nær H. Duitilatnm Almqu., av

hvem den kanske kan regnes som varietet \'ed mellemformer synes den

at flyte sammen med efterfølgende art.

H. hedyopnm Om. Former, som nærmest hører hit, men ikke er

helt identiske med den oprindelig under dette navn beskrevne form og

navnlig ofte avviker fra denne ved grovere dentikulation, heri stemmende

overens med foregaaende, er samlet paa folgende steder: Bindalen:

Bindalseidet fleresteds, saasom mellem Kveinsjøen og Kveinen, Røiting og

derfra til Kalvik; mellem Aspvik og Skjelsvik, ved Røitvold, Oien paa

Øksningen, Rephullet ved Tosenfjorden. \'ik: under Bjorufjeld, Aandvik,

Øvre Dale.

H. aplielopliylhiiii Oy\. Litt avvikende former : Bin dalen: Tosdalen.

\' e 1 f
i
o r d e n : Tettingdalen.

H. obtusissiDuo)! Almou. Former helt eller m.eget nær typiske er sam-

let: Bindalen: Skotnesliene. Velfjorden: ved Storfjordens bund,

Klausmarken indenfor Okfjorden, mellem Klausmarken og X'isten ved Stor-

haugen, Tettingdalen. \'ik: Aandvik, under Bjørufjeld nær Holandsvand.

Vega: Moen. Tjøtta: mellem Forvik og \'evelstad.

Andre former Iv. pegodes Om. ad interim i avviker fra Jemdandsformen

ved grovere vækst, større, grovere tandede blader, ved svakere haar-

beklædning paa stængel og blader (disses overside næsten glat), ved mør-

kere, bredere, ved grunden niere tvert avstumpede svop og ved næsten

eller helt haarløse kurvstilker samt ofte styløse blomster. Saadanne former

er samlet: Bindalen: Bindalseidet: mellem Kalvik og Røiting; ved

Fiskerosen, mellem Aspvik og Skjelsvik, Aakvik, Holm og derfra til Hall,

N. Horsfjord, Aakervik og derfra til Horsberg, Terraak; Øksningen flere-

steds, saasom Skaaren, Lien—Lisjøen, Øksningen, Øien; Hikkelsberg ved

Helstadløkken, under Rismaalstind inderst i Tosenfjorden. Vik: Ytre

Kvalø, mellem Sund og Hopen. Brønnøy: under Trælneshatten oven-

for Lille Reinfjord. \'ega: Eidem, Grimso.
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Hit hører ogsaa endel av de i I av nærværende avhandling s. 216

under H. aphelophyllnm Om. anførte former, saaledes formene fra: Mo:

Hammernesflaagene, Avadalen. Luroy: Stuvland.

En form med småle, lineære svøpblader, styløse, fligettandede blomster

og noget smalere blader (v. finibriatmii Om. n. var.) har A. Landmark samlet

ved S3'lten i B i n d a 1 e n .

H. niicrotociiin Om. n. sp. Caul is 3— 7 dm. altus gracilis vel cras-

siusculus leviter stellatus, imma basi fusco-purpurea densissime ad medium

densiuscule — sparsini pilifer, superne subglaber. Folia distincte reticu-

lata, basal ia pauca laxa oblongo-elliptica — anguste elliptica obtusa cre-

bro et minute dentata — subintegra, inferiora citius superiora sensim in

petiolum sat brevem late alatum attenuata, supra glabra, marginibus dense

breviterque ciliata, subtus in costa dorsali densius de cetero sparsim pilosa,

caulina 5— 7 breviora sursum in bracteas sensim decrescentia, lanceolata

vel elliptico-lanceolata acuminata, imma in partern basalem latam sensim

attenuata, cetera sessilia semiamplexicaulia minute sparsimque vel paullo

densius dentata, supra glabra, subtus in costa dorsali densius pilosa et ±
floccosa, de cetero sparsim pilosa levissime vel superiora densius stellata.

Anthela pol3'cephala composito-paniculata indeterminata, ramis gracilibus

erecto-arcuatis, superioribus + approximatis, leviter floccosis sub-epilosis

pedicellisque dense cano-floccosis pilis glandulisque sparsis vel raris ad-

spersis. Involucra parva crassa basi obtusa, obscure virescentia, pilis

brevioribus basi nigricanti apice canescentibus sat densis glandulisque mi-

nutissimis sparsis vestita, leviter floccosa. Squamae latae rotundato-ob-

tusae, interiores late viridi-marginatae. Calathidia parva dilutiora, ligulis

lacerato-dentatis st3'lisque siccis leviter ferrugineis Ivivis luteis vel sub-

luteis?).

Bindalen: Borkamoen nær Tosenfjorden.

Især utmerket ved de smaa, meget tykke, litet stjernehaarede, ved

teml. talrike korte haar og faatallige, yterst fine kjertier beklædte svøp,

den aim. rike kurvstilling, som næsten helt mangler haar og kjertier paa

kurvgrenene og kun har faatallige haar og kjertier paa kurvstilkene og

ved de teml. korte, småle eller litt bredere, korttandede, tydelig aarede

blader.

b. PieiKiiithuideii geitiiina.

H. subelatuDi Almou. Hit herer former fra \' el fjorden: under Aune-

fjeld ovenfor Aslakaunet, under Kvelltuva ved Klausmarken.

Mere avvikende er en anden form fra Klausmarken.
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En meget bredbladet form fra Aslakaunet i Veltjorden ligner H. siibit-

latifonnc Om , men har bredere og mørkere svepblader. En anden fra

Lomsdalen i Velfjorden synes at staa nær H. charactophyllum Om. Xær-

staaende er ogsaa:

H. tarpliypliylluni Om. n. sp. C au le circ. 4 dm. alto densissime

foliato, foliis basalibus paucis oblongo-lingulatis, foliis eau lin is nu-

méro ad 20, late lanceolatis acuminatis — acutis integerrimis, inferioribus

basi subauriculata caulem amplectentibus, infimis subpetiolatis, omnibus sub-

tus glaucescentibus dense reticulatis, marginibus densissime et brevissime

ciliatis, inferioribus supra ± piliferis vel glabriusculis subtus dite pilosis,

superioribus subtus in costa leviter stellata densius pilosis, de cetero levis-

sime stellatis sub-epilosis, anthela parva indeterminata pedicellis glandulis

crebris puisque sparsis vel raris vestitis, involucris canulo-tloccosis crebro

glandulosis epilosis vel sub-epilosis et squamis obtusis, interioribus dilute

et late marginatis insigne.

Bindalen: Hongbarstad.

Især utmerket ved sin rikt tætbladede stængel, helrandede, temmelig brede

blader.

H. eurylophuni Om. Bindalen: Liaholmen mellem Botnet og Lys-

fjord. \' e 1 f
i
o r d e n : Storfjordens bund, Klausmarken og ved Storhaugen

paa grænsen mot \'isten. Vik: Høglien ved Skaaren, Øvre Dale. Brønnø}-:

Brønnøsund lA. Landmark), Skille, under Mosaksla. Tjotta: mellem For-

vik og \'evelstad.

Alle disse former har tykkere og noget mørkere svop end den op-

rindelige H. cnrylophum Om.

Andre bredbladede former av Proianthoidea er indsamlet fleresteds i

\' elf] ord en særlig indenfor Storbørja mellem Børjeøren og Strompdal

langs Lomselven og i Tettingdalen.

K. Ihulense Dahlst. \' e 1 fj o r d e n : Storhaugen mellem Klausmarken

i \'eltjorden og Visten, Lomsdalen indenfor Storbørja Bronnoy: Brønnø-

sund (A. Landmark).

H. furvesceris Dahlst. Bindalen: under Rismaalstind indenfor Tos-

botnet.

Av begge denne gruppes avdelinger er yderligere indsamlet endel

endnu ikke bearbeidet materiale.

VII. F o 1 i o s a .

Denne gruppes arter forekommer især i krat og i skoglier, stiger op

næsten til birkegrænsen.
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H. stridum Fr. *atelodoii Om. Vik: Høglien ved Skaaren (forma).

Smalbladede former med gule grifler, habituelt noget mere mindende om

H. trichophyton ixzYÅåc^xw paa Vega og Skille i Bronney hører vistnok

ogsaa hit.

H. stridum Fr. ^trichophyton Almou. Bin dalen: F'ornesuren ved

Tosentjorden (typisk).

H. hirteUum Lbg. Bindalen: Røitvold. Vel fjorden: Tetting-

dalen. Vik: Sømncs, Krummen.

H. corymbosum Fr. Forskjellige underarter av denne er indsamlet

Bindalen: S. Horsfjord, Govasli i Vasbygden, Eidet ved Harangstjorden.

Velfjorden: Almli i Storfjorden; Storborja: Granaasen og Grinddalen

ved Lomselven mellem Børjeøren og Strompdal
; Juvatnet og under Aune-

tjeld ovenfor Aslakaunet indenfor Langfjorden; Halleraunet. Vik: nær

Øianvand, Sømnes. Vega: mellem Moen og Marken, Ulvingen.

H. detrimcatmn Dahlst. Bindalen: Bindalseidet fleresteds saasom

mellem Kalvik og Røiting og ved Kveinsjøen, Aakvik, Kjella, Skotnesliene,

Reppen, Votnan i Vasbygden, Kolsvikbogen, under Stormana og i Fornes-

uren i Tosenfjorden. Vel fjorden: Forbergskog paa grænsen mot Vik,

Tettingdalen indenfor Storbørja, ved Juvatnet indenfor Langfjorden, Klausmar-

ken indenfor Okfjorden. Vik: Sømhovd, under Mardalstjeld, nær Øianvand,

Øvre Dale, Høglien ved Skaaren, Hongset, Krummen. Vega: mellem Moen

og Marken, Ulvingen, Tjøtta: Forvik og over mot Vevelstad.

H. pycnophyllum huG. Herøy: S. Hero. Vega: mellem Risbakken,

Nes og Holand.

H. polycomiim Dahlst. Bindalen: Grønlien ved Harangen (forma

angustifolia). Vel fjorden: Tettingdalen (litt avvikende form).

En form med gule grifler (v. catliarostylum Om.) Bindalen: Vass-

aas (A. Landmark).

H. aiigitstwn Lbg. Bindalen: Eidet ved Harangfjorden, under Tver-

fjeld indenfor Tosenfjorden, Terraak (A. Landmark). Velfjorden: Naust-

vik, mellem Neraas og Haakaunet, Langfjordens bund, under Aunetjeld

ovenfor Aslakaunet, Tettingdalen, indenfor Storbørja mellem Børjeøren og

Strompdal, i Lomsdalen, ved Breivand indenfor Strompdal, indenfor Ok-

Ijorden ved Klausmarken og under Kvelltuva samt ved Storhaugen paa

overgangen til Visten Vik: Sausfjeld ovenfor FugUi, Krummen, Grøttem,

og ved Holandsvand. Brønnøy: henimot Salhus, under Mosaksla, Skille.

Vega: Risbakken (var.), mellem Nes og Holand.

Alle disse former har lyse grifler. Nærstaaende mørkgriflede former

er fundet: Bindalen: S. og N. Horsfjord. Herøy: S. Hero.
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H. iimbellatnDi L. Bindalen: Eidet ved Harangst'jorden, Liaholmen

mellem Botnet og Lysfjord, \'otnan i \'asbygden, Kalklaven og Tosbotnet

i Tosentjorden, \'eltjorden: ved Lomselven indenfor Strompdal, mellem

Neraas og Haakaunet, Langtjordens bund. \'ik: Somhovd, Tandbergene

ved Olsaas, under Bjerufjeid op for Bjeru, Amundsgjerdet, Brækosen,

Somnes, Heglien ved Skaaren, Ytre Kvale. Brenn 03-: under Mosaksla.

\'ega: Sundsvoll, Igere, Ulvingen.

Alle disse har gul grit^'el, men er forøvrig noget forskjellige i egen-

skaper. En form som minder meget om v. lineare Lbg. er samlet i Herøy

paa S. Hero.

Meget eiendommelig form er v. depravatuni Om. n. var. fra \' elf jor-

den: ved Breivand indenfor Storbørja. Den er spredtbladet, de nederste

blader paa undersiden og tildels ogsaa paa oversiden rikt haaret. Kurv-

stillingen meget spredt-grenet med indtil 4 kurver. Svøpbladene meget

brede og butte. Kroner misdannede, stylese. Kun nogle faa eksemplarer

foreligger.



174 OVE DAHL. M.-N. Kl.

Nord- og sydgrænser i Nordland, syd for polarcirkelen.

Følgende planter har sin hittil kjendte nordgrænse hertillands i de

undersøkte herreder.

Festuca silvatica Bindalen : Dugfaldaaen i Tosenfjorden . . 65° 10'

Cotoneaster integermna Bindalen: Søbergslien i Tosenfjorden 65° 13'

Sorhiis neglcda — — — —
Primula acaulis Vik: Bjøru .

65° 18'

Scirpiis silvatiats » Olsaas .
65° 18' 30"

Rhynchospora alba Vik: Øvre Dale 65° 23'

Hiimuhis Lupulus Velfjorden: Hommellien 65° 24' 30"

Scirpus Tabcr}meuio)ita>ii Brønnøy: Storvandet paa Torgøen 65° 26'

Rhanmus Frangiila Velfjorden: Lomtjernene indenfor Stor-

børja 65° 27'

Cirsiimi laiiceolatum Brønnøy: Brønnøsund 65° 28' 15"

Hieraciuiii Auricula Øvre Vefsen : Kløvjemo 65° 31'

Aspidium Braunii Brønnøy: Tilrem .
65° 31' 30"

Carex elongata Hatfjelddalen: under Nellifjeld 65° 34'

Erica Tetralix Vega : Eideni 65° 36' 30"

Lniiipsaiia coiiiniinu's Alstahaug: Skei 65° 54'

Alcheinilla pubesceiis Stam n es: Sandnessjøen 66° i' 15"

Calaniagrostis chalybaea Hemnes: Korgen 66° 4' 30"

Triodia decuntbens Herøy: Slapø 66° 9'

Spargaiiiuiii raniosuui Dønnes: Dønnes 66° 12' 15"

Glyceria fluitans — — —
Suaeda maritima — — —
Ceratophyllum demcrsum — — —
Hvpericxim perforatum — — . . -.

—
Pyrus Malus — — —
Sorbus lancifolia — Huseby paa Tomma . . . .

66° 13' 30"

Ranunculus sceleratus — Risøen i Aasvær 66° 14' 30"

Latliyrus vermis Mo: Hammernes ved Langevand .... 66° 23'

Lactuca muralis — — — — .... —
Euphrasia gracilis Lurøy: Onøen —
Carex muricata — Lu ro gaard 66° 25'
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Sorbiis Aria *salicifolia Lurey: Lure gaard 66° 25'

Veronica arvetisis — — —
Oplüoglossiii)! viilgafuni Træna : Rosse 66° 34'

S3'dgrænser.

Braya alpiiia Bindalen : Urvoldvand i Tosenfjorden .... 65° 8'

Gentiana detonsa \'ik: Semnes 65° 22'

Carcx MacJoviaua Mo: Xævernioheien i Dunderlandsdalen .
66° 22' 40"

Desuten har vistnok flere Hirracia sine nord- eller sydgrænser inden

de undersøkte herreder.



176 OVE DAHL. M.-N. Kl.

Klimatologiske tabeller.

»Det meteorologiske Institut« i Kristiania har velvilligst meddelt mig

nedenstaaende tabeller, der utviser luftens temperatur og nedbørshøiden i

Nordlands amt SN'd for polarcirkelen i tidsrummet 1908

—

1912.

Luftens temperatur » C. 1908—1912.
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5c^^<^

Galiiiiii yoniiniii n. sp. Naturlig størrelse, a. blomstrende ekspl., -^c, I9i4- ''' Ø^Te stængel

del med blomstera:ren. c. øvre bladkrans. c/, sterilt skud.
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I. Galiiiiu Nonuoiii, i frugt ^^
s 191 1- Naturlig størrelse, h. Frugt av G. Noriiiaiii,

c. av G. silvesire, d. av G. saxalile, 20 X-





DE SORBO ARRANENSI HEDL. ET AFFINIBUS
HOMOZYGOTICIS NORVEGIÆ.

AucTORE T. HEDLUND.

CUM TABULA.
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Sorbus arranensis Hedl.

S\'n. Pyriis .icaiidica Boswell (Synei, On the forms of P. aria, in Rep. cur. bot. exch.

club 1874— 75: Journ. of Bot. XIII, p. 284 (18751.

Sorbus arraueiisis Hedlund, Monogr. d. Gattung Sorbus: Kongl. Sv. Vet. Akad:s

Handl. Bd. 35, n:o i, p. 60 (1901), excl. syn. Pynts famica Syme, nam hæc species sec.

specimina a Rev. Ley bénévole communicata etiam in Arram occurrit.

Descr. Arbor humilis foliis subtus albotomentosis, pagina folii evoluti

oculis armatis modo pro minore parte per tomentum visibili, oblongo-lan-

ceolatis, ad basin late cuneatis, circiter i-^ 4-plo longioribus quam latis, infimis

obtusis, ceteris subacutis, nervis lateralibus circiter 8 in latere alterutro

præditis, inciso-lobatis, lobis infimis foliorum plurimorum longioribus quam

latis, grosse serratis, margine interno loborum majorum vulgo 2 serraturis

prædito, foliis ramulorum elongatorum basin versus plerumque profundius

incisis et passim ad nervum principalem incisis vel subpinnatis ; corymbis

5— 8 cm. latis, pedicellis tenuissime, hypanthiis et sepalis densius albo-

tomentosis, floribus circiter 14 mm. latis, staminibus petalis æquilongis,

antheris aut parvis et albidis, aut majoribus et ante dehiscentiam dilute

roseis, polline irregulariter evoluto, stylis duobus, pro minore parte (in

10— 20 floribus pro cento) tribus; fructibus coccineis, si bene evolutis

globosis, circiter 9— 11 mm. longis et crassis, lenticellis circiter 0.2 mm.

latis parce dispersis, sepalis angustis, rectis et paullum conniventibus, albo-

tomentosis instructis, carpellis superne tomentosis et ibidem latitudine tota

et ab apice deorsum fere ad basin inter se liberis.

Est planta homozygotica, quae primum in insula Arram Scotiæ détecta

per Xorvegiam late (Grimstad, Dalen Telemarkiae, Strandebarm, Bindalenj

distfibuta est. In Hardanger (Strandebarm) forma eadem ac in insula Arram

antheris albidis et siccis vix 1.75 mm. longis crescit. Ab hac discedit

forma in Helgeland (Bindalen) inventa non nisi antheris ante dehiscentiam

roseis et siccis ad i mm. longis ut in S. fennica et S. laucifolia, quae forma

nominanda est iteglecta. A Sorbo laucifolia Hedl., cui proxima, differt S.

arranensis præsertim foliis latioribus et minus profunde incisis. Quomodo

sese differt ab omnibus Sorbis homozygoticis Xorvegiæ, quibuscum con-

ferenda est, e conspectu sequente elucet.
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Conspectus Sorborum homozygoticarum Norvegiæ quæ
var/is notis cum Sorbo fennica (L.) Fr. connexæ, sunt.

A. Hypanthia et folia subtus tomento albido obducta, serraturæ apicales

loborum folii lateralibus non vel vix longiores, fructus læte coccinei

et, si bene evoluti, globosi, baud ultra 13 mm. longi, carpella parte

tota (circ. 3 mm. lata) intra hypantbium sita et deorsum fere ad basin

inter se libera (Fig. 8), sepala in fructu recta et ± conniventia.

I. Folia pro majore parte pinnata, lobo terminali rhomboidali prædita

(Fig. 6), flores circiter 12 mm. lati, antheræ ante dehiscentiam

pro parte dilute roseæ, fructus (si bene evoluti) circiter 12 mm.

longi et crassi, sepala in fructu tota carnosa et depresse conni-

ventia 5". Meinichii Lindeb.

11. Folia lobata vel modo ad basin versus pinnata, sepala in fructu

non tota carnosa.

f Flores circiter 15 mm. lati vel ultra, antheræ ante dehiscentiam

roseæ vel albidæ, folia saturate viridia.

* Folia sat grosse serrata, serraturis triangularibus, lobis maxi-

mis longioribus quam latis et vulgo subacutis.

© Folia subobtusa, ad basin pinnata (Fig. 5 b) vel modo

profunde incisa (Fig. 5 a), lobis infimis divaricatis, sepala

late lanceolata (triangularia), in fructu conniventia, sub-

glabra, apicibus exceptis carnosa . .
5". fennica (L.) Fr.

©® Folia vulgo acuta vel subacuta, profunde incisa, ad

basin lobis infimis porrectis cuneata, sepala angustiora,

in fructu laxe conniventia, albotomentosa, modo ad

basin carnosa.

1. Folia lanceolata, acuta, usque ad 2V2-PI0 longiora

quam lata, ad basin profunde incisa (Fig. 4), passim

etiam paullum pinnata 5. lancifolia Hedl.

2. Folia oblongo-lanceolata, subacuta, sed passim etiam

subobtusa, circiter iV^-plo longiora quam lata, minus

profunde incisa (Fig. 3), in ramulis elongatis etiam

passim basin versus subpinnata . .
5". arrauensis Hedl.

** Folia modice serrata, serraturis latis, abrupte et breviter

acuminatis, valde obtusa, circiter i^'^-plo longiora quam lata,

ad basin cuneata, lobis brevibus et obtusiusculis (Fig. 2),
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fructus eximie dulces, sepala in fructu arcte conniventia, sub-

glabra S. siiösiniiiis Hedl.

T''f Flores circiter ii mm. lati vel paullum ultra, antheræ parvæ

(siccæ circiter 0.7 mm. longæ), albidæ, folia læte viridia, ob-

tusa et obtuse lobata, ad basin profunde incisa (Fig. i a) et

passim subpinnata (Fig. i b), sat minute serrata (nisi folia per-

magna sunt), serraturis abrupte acuminatis, fructus parvi,

circiter 10 mm. longi, sepala in fructu conniventia, tomen-

tosa S. subpinnata Hedl.

B. Hypanthia et folia subtus tomento albido-ochraceo obducta, serraturæ

apicales loborum folii lateralibus majores et elongatæ, fructus minus

laete coccinei, sicci sæpe in fuscum vergentes, quam crassi longiores

et, si bene evoluti, circiter 15 mm. longi et 13 mm. crassi, carpella

superne parte minore mediali (vix 2.5 mm. lata) et deorsum circiter

ad medium inter se libera (Fig. 9), sepala in fructu erecta, angusta,

pro majore parte sicca, apicibus nonnuUis curvato-patentibus; folia in

ramulis abbreviatis breviter lobata (Fig. 7 a), sed in ramulis elongatis

basin versus profundius incisa (7b) et in plantis ju\enilibus pinnata

(Fig. 70 S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Obs. I. AS. laiicifolia, quacum semel a me confusa, S. iniiiinia

(Lev) Hedl. longe distat et melius cum S. subsiniili conferenda est, a

qua ditfert foliis minoribus et angustioribus. vulgo acutis vel subacutis,

floribus parvulis, antheris parvis, albidis, stylis tribus, fructibus depresse

globosis, minutis et quam in S. Aiicuparia fere minoribus.

Obs. 2. S. siibsimilis varus notis Sorbtim Mougeotii So ver-Will. &

Godr. in memoriam revocat. Differt tarnen hæc, quae per Europam me-

diam distributa est, foliis vulgo subacutis^ nervis lateralibus pluribus et

antheris albidis. Altera planta homozygotica (S. auglica ad int.), sed non-

dum descripta, quæ in Anglia viget, cum S. subsinii/i antheris roseis et

aliis notis congruit, recedit tamen foliis vulgo breviter acutis, ad basin

plerumque eximie cuneatis, apicem versus argute serratis, serraturis elon-

gatis, nervis lateralibus pluribus ut in 5". MoKgeotii.

Obs. 3. Omnes Sorbi supra commemoratæ, S. Aucitparin excepta,

polline irregulariter evoluto præditæ sunt, qua ratione sese habent ut

planta heterozygotica S. Aria X -^- Aucuparia (S. quercifolia hort. ) et

omnis ejus proles. Etiam aliis rationibus evidenter patet, illas plantas

homozygoticas sicut plurimas Sorborum in Europa crescentium ex hetero-

zygoticis, polyhybriditer sese propagantibus, legibus nunc bene cognitis

ortas esse. Ouarum naturam homozygoticam esse jam ex eo elucet, quod
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in quaque regione complures plantæ ejusdem formæ occurrunt, et insuper

de 5'. Meinichii, fcniiica, lancifolia, arraneusi, siibsiinili et intermedia ( = S.

scandica Fr.
)
propagatione seminibus facta planissime probatum est. Omnes

Sorbi in conspectu tractatæ, S. Meinichii, feniiica, laucifolia, arraiieiisis,

subpinnata, subsimilis, intermedia, hoc modo sine dubio in Scandinavia post

tempus glaciale ortæ sunt. Quattuor earum, 6". lancifolia, arranensis, sub-

pinnata, stibsiniilis, radices nempe in Norvegia habuisse videntur. E Nor-

vegia tum semina S. arranensis, scilicet formæ antheris parvis et albidis,

quæ in Hardanger distributa est, avibus tempore hiemali in insulam Arram

Scotiæ transportata fuissent. Rem ita sese habuisse ex eo affirmatur, quod

5". fennica, quæ per Norvegiam late distributa est, in eadem insula etiam

occurrit. Ulterius afferendum est, Sorbum intermcdiani, quæ in Smolandia

Sueciæ, præsertim in parte ad orientem vergente, adeo frequenter occurrit

et secundum E. Fries silvas parvas ibi passim format, ut dijudicari possit,

eam in hac regione ortam esse et hine sese dispersisse, secundum speci-

mina a Rev. A. Ley bénévole communicata in Scotia nuper detectam esse.

Anno 1909 sex abores hu jus speciel juxta flumen quoddani in Garve, Fast

Rosshire Scotiæ a Rev. E. S. Marshall et Dre E. Shoolbred inventæ

sunt, qui simul dijudicaverunt, maximam arborum per centum annos vixisse.

5. intermedia modo temporibus ultimis in Anglia et Scotia culta, facile

intelligitur, illas arbores e seminibus per aves e Scandinavia importatis

crevisse.

Obs. 4. Descriptio compléta 5'. subsiinilis facta est in opusculo Joh.

Dyringh Planteliste fra Sogndal (Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, bind

52, Kristiania 1914, s. 257).



Explicatio figurarum tabulae III.

Fig. 1—6 et 7 a folia intermedia ramulorum fertilium, fig. 7 b et 7 c folia e ranmlis

elongatis excepta referunt. Fig. 8 et 9 fructus inter carpella longitudinaliter dissectos de-

monstrant.

Fig. I a et i b. Folia Sorbi subpiuiiafæ pro nutricio (?) varie evoluta. 1

Fig. 2. Folium S. subsiiitilis.

Fig. 3. Folium S. arranensis.

Fig. 4. Folium S. lancifoliœ.

Fig. 5 a et 5 b. Folia 5. fennicce pro nutricio (?) — sæpe in eodem specimine — varie

evoluta.

Fig. 6. Folium S. Meiuichii.

Fig. 7 a, 7 b et 7 c. Folia 5. interluedice.

Fig. 8. Fructus S. arranensis.

Fig. 9. Fructus S. inierniediæ.



Trykt iite februar 1915.
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Fremlagt i den mat.-naturv. klasses inøte den 30. januar 1914.

A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI A-S



Eerst n34ig har jeg faat anledning til at se et av Guxxar Andersson

og Selim Birger for et aars tid siden utgivet arbeide: Den norrländska

florans geografiska fördelning och invandringshistoria med särskild hansyn

till dess sydskandinaviska arter (Norrländskt Handbibliotek, Uppsala 191 2).

Her gives der side 30—32 en omtale av Axel Blytts gruppeind-

deling av den norske flora, hvorpaa jeg maa henlede opmerksomheten.

Jeg tillater mig forst at avtrykke denne kritik i dens helhet:

Axel Blytt meddelar 1876 i »Forsøg til en Theori om Indvandringen

af Norges Flora under vexlende regnfulde og terre Tider« for forstå

gangen den gruppindelning af den norska floran, som utgjorde det egent-

liga grundlaget till hans vidtgående teori om »växlande regnrika och torra

tider«. Han uppdelar floran i sex grupper. Den forstå är ark tisk a växter,

»som till större delen äro vanliga på fjällen i landets nordliga delar«.

Denna grupp sammanfallar i allt våsentligt med hvad vi ofvan sammanfort

under namnet Ijällarter, ett namn, som i alla atseenden torde vara lämp-

ligare i svenskt språkbruk och vetenskapligt riktigare; detta så mycket mera

som ej få arter träffas i vara fjäll, hvilka ej lefva inom det arktiska haltet.

I senare arbeten (Zur Geschichte der Nordeuropäischen besonders der

Norwegischen Flora s. 10 o. 28 i Englers Bot. Jahrb. Bd. 17. 1893) talar

Blytt äfven om subglaciala arter. Detta begrepp synes afse en del

arter, som ha sitt hufvudtillhåll i fjallens björkregion och det nordliga barr-

skogsbältet. Det skulle således narmast motsvara den ofvergångsgrupp vi

urskiljt mellan fjällarterna och de nordiska arterna. Att for närvarande be-

lägga denna med ett särskildt namn är kanske icke nödigt. De kunde,

om man så ville, kallas björkregionsarter.

Blytts andra stora hufvudgrupp är den subarktiska. Namnet har

han gifvit därför »att flera af dessa arter forekomma på Sydgrönland«,

men å andra sidan ha de, enligt Blytts egen framställning, uppenbarligen

sin hufvudsakliga utbredning inom Skandinaviens nordliga och mellersta

delar. Någon klar skillnad mellan denna grupp och Blytts nästa, den

boreala, finnes knappast.
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Arterna inom den senare sagas visserligen »ha sin största utbredning

i låglandet« »både oster och vaster om fjällryggen«, men å andra sidan,

»stiga många till 1,500— 2,000 fot«, enstaka arter andå högre. Vi ha ej

heller funnit någon anledning att uppdela växterna med dessa lifsfordringar

i tvänne grupper. Det är i hufvudsak dem vi sammanfatta under namnet

nordiska arter, ett namn, som vi finna språkligt battre och såval ekologiskt

som geografiskt uttrycksfullare an de Blytt anvandt. Att fora arter såsom

Cotoneaster och Anthyllis (s. 60), hvilka ha helt andra lifskraf an de öfriga,

till nu behandlade grupper torde icke vara riktigt.

Blytts fjärde grupp bilda de atlantiska arterna eller Bergen-

kustens speciella arter, den femte de subboreala växter, som trifvas i

Norges lagt liggande sydöstra trakter särskildt silurtrakterna kring Kri-

stianiafjorden, och den sjatte och sista de subatlantiska, som ha sin

största utbredning i vart grannlands »sydh'gaste lägsta kusttrakter från

Kragerö till Stavanger«. De tre sista nu nämnda gruppnamnen ha som

termer angifvande vissa supponerade klimatforhållanden under olika skeden

af den senare postglaciala tiden fått en rätt stor användning i en del nyare

växtgeografiska svenska skrifter. Betydelsen har dock väsentligen växlat,

ty då det talas om subatlantiska arter i fossillistorna for torfmossarne inom

mellersta Norrland menas växter med helt andra ekologiska kraf an dem

de arter ställa, som Blytt ursprungligen tankte på. Redan detta gör

upptagande af nu nämnda termer vid en ekologisk indelning föga lämpliga.

Ej heller deras språkliga form är sardeles tilltalande for ett svenskt öra.

Blytts tre sist nämnda grupper motsvara i allt vasentligt den ofvan

urskilda sydskandinaviska artgruppen d. v, s. de ha alla afsevärdt stora

värmekraf. En eller annan kan möjligen vara att räkna till ofvergångs-

gruppen mellan denna och de nordiska arterna.

Det nu sagda galler Blytts rent växtgeografiska indelning. Sedan

han kom in på kvartargeologien och maste försvara sina sammanställningar

af artutbredning och torfmossbyggnad, drefs han ej sällan till helt andra

begränsningar af sina artgrupper. Så omtalar han (Zur Geschichte der

Nordeuropäischen, besonders der Norwegischen Flora, Engl. Bot. Jahrb.

Bd. 17. 1893; s. 10), hurusom från den boreala invandringstiden träffats

rester ej blott af hassein, utan af ask och troligen tili och med af

körsbär {Primus avium).

Termer brukade i så väsentligen olika betydelse som nu afhandlade äro

uppenbarligen ej skickade att ånyo i en klarare begränsning återupptagas.

Til sammenligning skal jeg anføre hvad A. Blytt selv skriver om

sine plantegrupper paa det eiterte sted (s. 60—61) i hans »Forsøg til en

Theori« etc.
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\'ore vildtvoxende Arter lade sig for Størstedelen med Hensvn til

deres Udbredelse henføre til følgende Grupper:

Il arktiske Planter, saadanne som voxe i Nordgrønland, paa Spits-

bergen og i andre udpræget arktiske Egne. Disse Arter ere for Største-

delen hyppigst paa Fjeldene og i Landets nordlige Dele;

2) subarktiske, som ere lige h3ppige, stundom endog h3'ppigere

i de nordlige Egne og paa Fjeldene end i de S3-dlige og lavere Dele, men

som mangle i de ovennævnte udpræget arktiske Egne. Flere af disse

Arter forekomme i Sydgrønland. De ere i Norge i Regelen udbredte

langt mod Nord (lige til Finmarken) og stige, forsaavidtsom de ikke ere

bundne til Strandkanterne, selv i de nordlige Egne op paa Fjeldene, i

Birke-, \'idie- og stundom lige op i Lavbeltet. For Størstedelen voxe de

ogsaa i Lavlandene, endog i de sydlige Dele af Landet;

3) boréale, som have sin storste Udbredelse i Lavlandene og som

ikke foretrække Kystklimatet i Bergens Stift, men som dog for Størstedelen

voxe baade øst- og vestom Fjeldr3"ggen. De st ge i de S3dlige Egne, hvis

de ikke ere bundne til Strandkanterne, flere hundrede Fod op over Havet,

mange lige til i 500—2 000', enkelte undtagelsesvis i de indre Fjelddale

og især paa Skifere og Kalk endog meget høiere ^
; en stor Del af dem

sky^ de 3'dre Havk3-ster i Bergens Stift. De fleste gaa ikke længere mod

Nord end til Throndhjems Stift; mange gaa op til Nordland, enkelte lige

til Finmarken ; men i disse nordlige Dele af Landet voxe de kun i de laveste

Egne og ere ofte h3'ppig5t ude ved Havet samt gjerne kn3'ttede til Kalk

eller Skifer;

4) atlantiske eller bergenske K3'stplanter, som have sin største Ud-

bredelse eller forekomme udelukkende i de lavere K3-stegne ude ved Havet

fra Stavanger til Christianssund. Mange gaa østover til Christianssand og

Arendal. I de inderste Fjordegne paa \'estk3-sten mangler Størstedelen

af disse Arter. Kun enkelte gaa op til Nordland. De fleste gjenfindes

om end sparsommere i det S3dlige Sverige, men mangle ved Christiania-

fjorden;

5) subboreale Planter, som voxe i de laveste SN-dostlige Egne og som

ikke foretrække Kystegnene i Christianssands Stift ; de voxe i Norge dels

udelukkende omkring Christianiafjorden, dels fortrinsvis der, omend flere

ogsaa findes i de laveste K3-stegne i Smaalenene og Christianssands Stift;

6) subatlantiske eller de christianssandske K3-stplanter, som have

sin største Udbredelse eller kun voxe i de sydligste laveste K3Stegne fra

' Saasom Cotoneaster vulgaris, Anthyllis l'ulneraria o. fl.
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Kragerø til Stavanger. De fleste gjenfindes i Smaalenene og Sydsverige,

men mangle ved Christiania.

Disse Elementer i vor Flora optræde intetsteds ublandede. Vege-

tationen er overalt sammensat af Arter, som tilhøre to eller flere Elementer.

Men hvert af dem optræder paa sine Steder med saa talrige Arter og

Individer, at det paatr3'kker Vegetationen en bestemt Charakter. Saaledes

er den arktiske Flora mest ublandet paa hine løse Skifere, hvor Dryas-

formationen hersker. Den subarktiske Flora har størst Udbredelse, og

mange af dens Arter ere almindelige over hele Landet. Men den frem-

træder mest charakteristisk i de fugtige subalpine Skovlier og i Fjeldlierne.

Den boréale Flora optræder i sin mest typiske Skikkelse i de ovenfor be-

skrevne løvskovklædte Urer; men de fleste boréale Arter findes ogsaa paa

tørre Kalk- og .Skiferberge, selv i de laveste siluriske Egne ved Christiania-

og Skiensfjorden, hvor de voxe i Selskab med den subboreale Flora, som

har sit Centrum i disse Egne. Den atlantiske Flora optræder renest i de

ydre Kystegne i Bergens Stift i fugtige Krat og paa Lyngmarkerne. Den

subatlantiske voxer blandet med Arter af de øvrige Elementer i de laveste

sydligste Kystegne i Christianssands Stift.

En nærmere forklaring angaaende disse sine plantegrupper gir Blytt

senere i avhandlingen.

Her heter det saaledes s. 69: »Vore Fjeld- og Skovliers Vege-

tation tilhører et andet af vor Floras Elementer, det subarktiske. Man

finder i disse Lier en charakteristisk Planteformation, dannet af Aconitum

septentrionale, Ranunculus aconitifolius, Mulgedium alpinum, Cirsium

heterophyllimi, Hieracium prenanthoides, Archangclica officinalis, Angelica

silvestris, Milium cjfusum, Calamagrostis Pseudophragmitcs, Gnaphalium

Norvegicum, Melandrium silvestrc og en hel Del andre Arter, som for

Størstedelen ere almindelig udbredte over hele Landet (om end enkelte

mangle i de laveste sydligste Egne). Disse Arter elske for Størstedelen

fugtige Steder, De voxe i vore Barskoves fugtige, skyggefulde Bække-

dale, de smykke vore Birke- og Vidielier med et livligt Grønt fugtede af

Smeltevandet fra Fjeldenes evige Snemasser.«

Han uttaler videre, at »det er sandsynligt, at den subarktiske Flora

indvandrede efter den arktiske, at ialfald en stor Del av den kom under

fugtige Tider og at de dybere Torvlag i mange høiere liggende M3're

skrive sig fra disse fjerne Dage«.

Videre angaaende denne gruppe uttaler han sig saavel i den frem-

stilling^ han har git av sin teori i Tidsskr. f. populære Fremstillinger af

1 Theori om Indvandringen af Norges Flora under vexlende tørre og fugtige Tider; ogsaa

ordret avtrykt i Naturen (mai— juni 1881, Kristiania).
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Naturvidenskaben 5 R. 5 B., Kjebenhavn 1878, s. 81 flg. som i Engler

Botan. Jahrb. B. II, 1882^. At Gunnar Andersson ikke har benyttet eller

citerer sidstnævnte avhandling, synes merkelig, da det er den første av-

handling hvori A. Blytt i dette tidsskrift fremsætter sin teori om klimat-

vekslingen og dennes forhold til plantegrupperne. Paa sidstnævnte sted

(og det dermed ordret stemmende sted i det nævnte danske tidsskrift fra

1878, s. 87) heter det s. 6: »Die subarktische Flora ist über das ganze Land

verbreitet. In ihrer Gesammtheit betrachtet trägt dieselbe einen insularen

Charakter, denn ihre Arten scheuen in der Regel das Küstenklima nicht

oder lieben zum grossen Theil sogar feuchte Standorte. In schattigen Wäl-

dern und auf feuchten Abhängen wird diese Gruppe am charakteristischsten

vertreten durch Mulgcdiimi alpinum, Aconitum septentrionale y Archangelica

und Angelica, den grossen weissblühenden Ranunculus acorÀtifalius, ver-

schiedene grössere Farne und Gräser und mehrere andere. Dieser sub-

arktischen Flora gehören ebenfalls die meisten unserer Torf- und Moor-

pflanzen an, z. B. Menyanthes, Triglochin palustre, Coniarum, Pinguicula

vulgaris, Andro)neda polifolia, Myrtillus uliginosa. Aber auch andere Be-

standtheile sind dieser Flora nicht fremd. Denn auf den trocknercn Gras-

flächen unserer Hochgebirge begegnen wir einer anderen Gruppe von

Arten, die nicht arktisch sind, z. B. Chanuxenerion angustifolium, Lotus

corniculatus, Ranunculus acris, Cerefolium silvestre, GeraJiiuni silvaticum,

Alcheniilla vulgaris, Geum rivale u. a. m. Zur subarktischen Flora ge-

hören von unsern Bäumen und Büschen unter anderen die Bergbirke

{Betula odorata), die Kiefer und Fichte, die \'ogelbeere (Sorbus Aucuparia),

der Faulbaum [Prunus Padus), die Espe (Populus trcnnila) und die graue

Erle {Alnus incana).'^

En fuldstændig fortegnelse over hvilke arter han regner til denne og

de øvrige grupper leveres i »Nachtrag« til denne avhandling. Man vil

herav kunne se, at denne gruppe var meget vid og, som det avhandlingen

ledsagende kart utviser. omfatter den nærmest de arter der ei tilhører

nogen av de øvrige grupper.

At denne gruppe var av temmelig heterogen beskaftenhet indsaa

A. Blytt allerede fra første stund av. Den indbefattet jo saavel de fug-

tige vidje- og birkeliers samt myrenes flora som naaleskogenes, »indeholder«,

som han i det nævnte danske tidsskr. s. 104 sier, »baade Arter, som ynde

Fugtighed, og Arter, som voxe paa tørre Steder«. Allerede dette syntes

ham at tyde paa klimatvekslinger inden den subarktiske periode. Herpaa

mente han at finde synlige beviser ved sine kalktuf- og torvmyrunder-

l Die Theorie der wechselnde" kontinentalen und insularen Klimate.



8 OVE DAHL. M.-N. Kl.

søkelser. Han indførte da som nye betegnelser »sub gi ae i al« og »in-

fraboreal« for de fugtigere og beholdt subarktisk som betegnelse for den

mellem disse liggende terre periode under den tidligere subarktiske hoved-

periode og henviser i sin avhandling »Über zwei Kalktufifbildungen in

Gudbrandsdalen« 1 til det profil han allerede 1878 har git i det na^vnte

danske tidsskrift s. 102 av en sydskandinavisk myr,

I den av Andersson eiterte avhandling »Zur Geschichte der Nord-

europäischen, besonders der Norwegischen Flora« (Engl. Jahrb. Bd. XVII)

heter det ogsaa s. 10: »Über den Moränen aus der letzten Eiszeit, die

auf ein feuchtes Klima deuten, liegt zuerst der arktische Dryaslehm mit

Resten von Dryas, Salix polaris, S. reticulata, Betida nana und anderen

arktischen Pflanzen. Die arktische Flora liebt ein kontinentales strenges

Klima.

Dann folgt der Torf, und zwar zuerst subglacialer ^oximxi Betiila

odorota, Populus tremula, Salices u. s. w. Die Moore waren nass und

das Klima feucht. Es folgte eine trocknere Periode, die subarktische.

Viele Moore trockneten aus und wurden mit Wald bewachsen. Die Kiefer

wanderte ein.

Das Klima wurde wieder feucht und eine neue Torfschicht bildete

sich, die in fr aboreale. Die Flora hatte selbst in Dänemark noch einen

echt nordischen Charakter. Der herrschende Waldbaum war in Dänemark

die Kiefer. Noch waren keine für Kälte empfindlicheren Bäume ein-

gewandert.«

Om de subglaciale, subarktiske og in fr aboreale floraelemen-

ter taler han s. 28 flg. i samme avhandling. Han sier her angaaende

sin tidligere subarktiske hovedgruppe, at det ikke er let, ialfald ikke »nach

dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens«, at foreta en sondring av dens

forskjellige elementer, men maa derfor noie sig med nogle antydninger.

Saaledes siger han: Die Liste europäischer, in Westsibirien fehlender,

aber in Grönland wachsender Arten kann (nach Warming) noch mit

folgenden nicht arktischen Arten vermehrt werden: Bleclumm spicant,

Aspidiiwi Lonchitis, Isoetes echinospora, Lycopodium Chamaecyparissus,

Festuca duriusctda, Catabrosa aquatica, Scirpus paruulus, Carex Oederi,

C. pilulifera, C. cryptocarpa, Zostera marina, Potamogeton marinus, Betula

intermedia, Leontodon autumnale, Hieracium atratum, H. dovrense, H. stric-

tion, Galium trifloruni, Haloscias scoticmn, Archangclica officinalis, Cornus sue-

cica, Sedum annuum, Subularia aquatica, Montia fontana, Stellaria uliginosa,

Callitriche hamulata, C. polymorpha.

^ Englers Botan. Jahrb. XVI (1893) Beiblatt s. 17.
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Die Verbreitung dieser Arten in Grönland, ihr Fehlen in Westsibirien

könnten vielleicht andeuten, dass ihr Vorkommen in Europa aus einer

älteren Zeit stammt als die später aus dem Osten eingewanderten Arten.

Als Europa mit Sibirien zu einer zusammenhängenden Landmasse

wurde, oder vielleicht nur in Folge des Schwindens des nordrussischen

Binneneises, begann später auch von Osten her eine Einwanderung von

nordsibirischen Arten. Die Grundmasse unserer subalpinen und echt nor-

dischen aber nicht rein arktischen Arten ist aus dem Osten, aus Sibirien

zu uns gekommen. Viele dieser Arten gehören jetzt zu unseren gewöhn-

lichsten. Einige sind selten. So giebt es im nördhchen Skandinavien

bei uns hochnordische Arten, die aus Sibirien stammen. Solche sind z. B.

Colpodium latifoliion, EnopJiorum russeolum, Alliuni sibiricmu, Veratrum

album L. var. Lobelianum, Mulgedium sibiricum, Intybus multicaulis,

Chrysospleiiium tetrandru})i, Thalictrum Kemensc, Coniosclium Gmeliui,

Cochlearia arctica, Moehringia lateriflora, Oxytropis campestris var. sordida

und vielleicht noch einige andere. Diese Arten kommen aber nicht im

Hochgebirge vor, sind sogar zum Theil Littoralpflanzen. Sie sind gewiss

viel später nach Norwegen gekommen als die arktisch-alpinen Arten, mit

denen sie nicht zusammengeworfen werden dürfen, einige sind sogar viel-

leicht sehr spät eingewandert.

Unter den wahrscheinlich früher als die boréale Periode eingewanderten

Arten giebt es mehrere in Sibirien vorkommende, welche jetzt bei uns als

Relictenpflanzen mit sprungweiser Verbreitung aufzufassen sind. Solche

sind z. B. unter anderen : Asplenium crenatum, Botryclüa varia, Alopccurus

nigricans, Cinna arundinacea var. pendula, Calamagrostis chalybaea, Gly-

ceria remota, Carex heleonastes, C. ienuiflora, C. globularis, C. pediformis,

C. laevirostris, Eriophorum callithrix, Jimcus balticus, Orchis cruenia et aif.,

Cypripedium Calceolus, Pofaniogeton praelongus, Salix triandra, S. myr-

lilloides, Hicracinni crocafiim. Galium trifidum, Gentiana Amarella. Veronica

longifolia, Pedicularis Sceptrum Carolinum^ Ribes nignim, Stellaria Frie-

siana, Myriophyllum spicatum.

Vielleicht sind diese Arten, wenigstens einige von ihnen, die jetzt nur

hie und da in unseren subalpinen Wäldern vorkommen, während der sub-

arktischen Zeit eingewandert. Die tiefste Wurzelschicht in unseren Mooren

beweist, dass es auch zwischen der arktischen und borealen Zeit eine

Periode mit ausgesprochenen Kontinentalklima gab. hi dieser Zeit müssen

viele aus Sibirien stammende nordische Arten nach Skandinavien ein-

gewandert sein und sie müssen unter den späteren insularen Perioden

seltener geworden sein.
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Auch einige südliche Alpenpflanzen, die aus den Alpen Mittel- und

Südeuropas stammen, kommen bei uns als Relikten vor und sind wahr-

scheinlich ziemlich früh zu uns gekommen. Als solche sind zu nennen :

Phyteuma spicatum, Campanula barbata, Gentiana purpurea, G. Burseri,

Hieracium aurantiacum, Meum athauianticum, Nigritella angustifolia.

Diese Andentungen zeigen, dass vielleicht auch die älteren wechseln-

den Perioden in der Verbreitung der älteren Florenelemente ihre Spuren

hinterlassen haben. Ich bin aber noch nicht im Stande über diese älteren

wechselnden Perioden näheres zu berichten, und es ist nicht möglich zu sagen,

welche Arten dem subglacialen, dem subarktischen und infraborealen Elemente

angehören. Durch das häufige Auftreten auch der ältesten Wurzelschicht

sind aber meiner Meinung nach auch diese wechselnden Perioden sicher

gestellt.

Skjønt A. Blytt her indskrænker sig til disse antydninger om de

nævnte undergruppers floristiske elementer, kunde det maaske dog ligge

nær, siden han henfører fjeldbirk, asp og vidjer til den subglaciale og

furuen til den subarktiske periode, at henføre ikke blot, som han selv gjør,

Archangelica, men ogsaa andre av vore subalpine liplanter (som Mulgediun

alpinum, Aconitum, endel høie græsarter og bregner^) til den subglaciale,

men naaleskogenes flora til den subarktiske periode.

Hvad Blytt selv mener med sin boréale flora fremgaar tydelig av

det ovenfor anførte sted i hans »Theori om Indvandringen«. Den be-

tegnes her væsentlig som »løvskovurernes flora«. Fleresteds taler han

om denne i sin avhandling, saaledes s. 9 flg. om den flora, der fins »under

de bratte Bergvægge i Urer af nedrasede Stene« blandt hassel, aim, lind

og løn, en flora, der »behøver megen Varme og ikke kan være indvandret,

førend Sommervarmen var blevet stærk« (s. 70). Istedetfor at gjengi dette,

som Blytt fremhæver som det karakteristiske ved gruppen, leverer G. Anders-

son et misvisende utdrag av Blytts forholdsvis uvæsentlige bemerkninger

om utbredelsen av gruppens arter. Ved at læse litt i avhandlingen, for

eksempel paa de ovenfor anførte steder, maatte Andersson snart ha ind-

set, at Blytts boréale flora i alt væsentlig svaret til sydbergenes. Blytt

sier jo ogsaa at den behøver megen varme, og selve avhandlingens titel

»under vexlende regnfulde og tørre Tider« maatte jo tilsi G. Andersson,

at den ikke væsentlig var identisk med den foregaaende fugtige subarktiske,

og at hans opfatning, at den kunde_ sammenfattes med denne under hans

nordiske, maatte være urigtig.

^ Sammenlign det ovenfor anførte sted fra Englers Jahrb. II s. 69. Denne gruppe kom-

mer da, som ogsaa Andersson formoder, nærmest til at svare til hans mellemgruppe

mellem hans „fjällarter" og ,,nordiska" arter (se hans avhandling s. 100).
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Dette burde ogsaa Blytts omtale av Cotoneaster og Anthyllis ha be-

lært ham om. At Blytt henforte disse til levskogurernes (sydbergenes)

flora vilde han ha set ved at læse litt i Blytts avhandlinger, for eksempel

i den her omtalte s. 10 angaaende Cotoneaster. Han indrømmer jo ogsaa

selv s. 119, at Blytt paa »et utmärkt satt« har beskrevet S3'dbergenes

flora, og det er paafaldende, at han ei har undersøkt, til hvilken gruppe

Blytt har henført denne, der utgjor hovedemnet i hans egen avhandling.

Det eksempel, Anddrsson anforer til bevis paa rigtigheten av sin

paastand, at Blytt i sine senere arbeider for at »försvara sina samman-

ställningar af artutbredning och torvmossbyggnad ej sällan drefs till helt andra

begränsningar af sina artsgrupper« blir efter det anførte meningsløst, og

den dom han paa grundlag herav fælder over Blytts gruppeinddeling og

terminologi maa betegnes som utilbørlig.

For at stille dette i det rette lys anser jeg det nu for korrektest at

sammenstille det av G. Andersson anførte sted fra Englers Botan. Jahrb.

Bd. XMI, 1893, s. 10, i Blytts sidste avhandling i dette tidsskrift med

hans uttalelser i den ovenfor s. 7 nævnte forste avhandling av ham i

dette tidsskrift.

I den sidstnævnte »Die Theorie der wechselnden kontinentalen und in-

sularen Klimate« (Engl. Botan. Jahrb. II, 1882) heterdetnemligs.4—5: »Unter

hohen steilen Gebirgen des Flachlandes findet man häufig Schutthalden aus

herabgestürzten Steinen bestehend. Diese Schutthalden sind gewöhnlich

trocken. Das Wasser sickert zwischen den Steinen ein und kommt erst

am Fusse der Halde wieder zu Tage, wo es zuweilen zu Moorbildungen

Veranlassung giebt. Auf den der Sonne ausgesetzten Schutthalden herrscht

an warmen Sonnentagen oft eine brennende Hitze. Der untere grob-

steinige Theil des Schuttwalles ist in der Regel nackt oder nur mit Moos

und Flechten bedeckt, aber in dem feineren Grus und Sand, der den

obersten Theil dieser Halden zu bilden pflegt, schlängelt sich ein Saum

von lichtgrünem Gestrüpp und Buschwerk der Bergwand entlang, bestehend

aus Hasel, Ulme, Linde, Esche, Ahorn, Eiche [Oiierats pediincnlata), Sor-

bus Aria, Rosen-, Hagedorn- und anderen wärmeliebenden Sträuchern und

Baumarten. Wenn dieses Gebüsch nicht allzudicht aufwuchert, so birgt es

in seinem Schatten eine reiche und abwechselnde Flora südlicher Pflanzen-

formen : stark riechende Lippenblütler {Origanum, C/inopodiinii, Ca/aniint/ia,

Stac/ivs silvatica), Geranium Robertianum, Verbascitm und Hypericum-

Arten, Schmetterlingsblumen wie Orobus venins und niger und Lathyrits

silvestris, Zahnwurz [Doitana bulbifera), verschiedene seltene grössere Gras-

arten und eine ganze Menge anderer zum Theil sehr seltener Pflanzen,

die wir nicht alle aufzählen können. An dem inneren SogneQord findet
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man auf solchem Schutt sogar einen Wald von Ulmen und einen Wald

Vogelkirschen [Prunus avium), die einzigsten Beispiele derartiger Wälder,

die in Norwegen bekannt sind.

Diese Flora ist auf der Karte als die boréale bezeichnet.«

Dette citat bedes sammenlignet med det av Andersson anførte fra

Engl. Jahrb. XVII, 1893 s. 10, hvor Blytt leverer et skematisk profil av

de norske torvmyrer og efter at ha omtalt det ovenfor (s. 18) anførte lag

av arktisk, subglacial, subarktisk og infraboreal torv fortsætter saaledes:

»Das Klima wurde abermals trockner. Wieder bildete sich auf vielen

mit Wald bewachsenen Mooren eine Wurzelschicht, die boréale. In

dieser Schicht finden sich die ersten Zeugnisse für ein mildes Klima. Das

Klima war wahrscheinlich noch wärmer als in unseren Tagen. Corylus

Avellana war häufiger als jetzt, ebenso die Eiche. Aus dieser Zeit haben

wir auch Reste von Fi'axinus excelsior, wahrscheinlich auch von Prunus

avium. «

Man vil her se, at Blytt bruker ordet boreal om hassel, ask og

Primus avium baade i avhandlingen fra 1882, hvor der tales om plante-

gruppen, og fra 1893. hvor der tales om torvlaget ^ Andersson burde,

naar han paa det av ham eiterte sted fra 1893 fandt Blytt bruke boreal

i denne betydning, fattet mistanke om, at den av ham selv antagne be-

tydning av ordet (væsentlig = nordisk) ei kunde være rigtig.

Dernæst skal refereres, hvad G. Andersson anfører angaaende undersøkel-

serne av sy d b erg (mot syd vendende skrænter, løvskog, urer) i Norge s. 119.

»I Norge med dess många tvärbrannt nedskurna samt i oster och vaster

sträckta dalar äro naturligt nog sydberg s^mnerligen vanliga. De äro

och så vanliga, att man i själfva verket ofta ej füllt synes ha insett

den ofantliga betydelse själfva expositionen af Standorten spelar, utan mera

fast uppmärksamheten vid de olikheter berggrund och markbeskaff"enhet å

lokalerna framkalla, äfvensom på skillnaden melian klimatet inom fjordarnas

yttre och inre delar m. m. A. Blytt och senare O. Dahl o. a. ha i en

hel rad skrifter på ett utmärkt satt beskrifvit dessa lokalers flora "^, men

^ Sammenlign ogsaa Tidsskr. f. populære Fremstill. af Naturvidensk. 5 r. 5 b. Kjøbenh.

1878 s. 104:, „Rester af kuldskære Løvtræer findes i Masse i Myrene. Hasselen var

en Gang hyppigere end nu. Bohuslens Myre vise, at Prunus avium en Gang var

almindeligere end i Nutiden. Begge disse Arter ere boréale, og Hasselen er et af denne

Artgruppes Karakterplanter."

2 Fràn det nordanfjällska Norge äro stândorter af sydbergsnatur framförallt beskrifna af

J. M. Norman (Ark. f. Mathem. og Naturv. Bd. 6. 1881, Bd. 8. 1883, Norges arktiske

flora, I— II; Kristiania 1894— 1900), A. Blytt (Vidensk.-Selsk. Forhl. 1871, s. 9),

O. A. Hoffstad (Nyt Mag. f. Naturv., bd. 37, 1900, s. 12), H. Bryhn (Trondhjems

Vidsk. Selsk. Skr. 1886— 87, Trondhjem 1888) och A. Holmgren (Bidrag till känne-

domen om almens nordliga reliktforekomster. Skogvårds-For. Tidskr. Arg. 7. 1909,

s. 77).
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framhålla ingalunde så skarpt expositionens inflytande som en främling,

den svenske forskaren V. T. Holm, minder van vid denna natur. I hans

skildring af färden fràn Sulitelma ned langs Gerdalsälfven^ heter det s. 169:

Få de mot norr vända klipporna nedhängde Saxi/raga Cotyledon i rika

festoner, och nästen fotshög Erigeron iiniflonis, yppiga 5<7//.r-arter och

andra aister af fjällfloran prydde bergspringorna. På den mot soder slut-

tande delen af bergen var växtligheten, ehuru af öfvervägande fjällnatur,

dock uppblandad med månget lån ifrån södern, såsom Hicracinm saxifragum,

RatuDuitlus polyanthemos, Fragaria, Rosa iitol/issinta jämte de ofvan upp-

räknade växtarterne {BlecJinnw, Narthecinm, Campanula lafifolia, Galium

triflontm, Stachys silvatica).

Lättbegripligt nog var det den i nordligaste Norge arbetande J. M.

Norman, som forst bland de norska botanisterna füllt klart och medvetet

framhöll expositionen som en hufvudfaktor. Kontrasten mellan sydbergen

och det öfriga landets flora blef häruppe i Nordlandet vida mera påfal-

lande an langre soderut.

Endast en enda sydbergsforekomst skall har nogot omtalas, nämligen

den markliga Junkerdalsuren.«

Dernæst leveres en sammenstilling av alle herfra kjendtc arter efter

J. Dyrings arbeide og optegnelser av Selim Birger.

Hvad selve ekspositionen angaar, maa nok A. Blytt sies mangesteds

skarpt nok at ha aksentuert dens betydning for sydbergenes vegetation,

saaledes i det ovenfor anførte utferlige citat fra Engl. Jahrb. II, s. 4 »Auf

den der Sonne ausgesetzten Schutthalden herrscht an warmen Sommertagen

eine brennende Hitze«. Jeg skal desuten ogsaa anføre hans skildring av

vegetationen under de saa karakteristiske bratte porphyrvægger i Asker,

Bærum og Lier (Christiania og Omegns Phanerogamer og Bregner, Chri-

stiania 1870 s. 33 flg.): »I de Urer, der vende mod Solen, hersker paa

klare Sommerdage en brændende Hede under de høie Fjeldmure. Nederst,

hvor Uren gjerne er dannet av grovere Materiale, er den nøgen, og der

findes kun smaa Moser og Lavarter paa Stenene; men høiere oppe lige

under Fjeldvæggene, hvor Stenene og Gruset er finere, skygge tætte Krat

av Løvtrær, som ville have det lunt og varmt, saasom Alm, Lind og

Sølvasald {Sorbus Aria), over en rig og afvexlende Flora af sydligere

Planteformer, hvoriblandt enkelte af vore sjeldnere Arter, saasom Vicia

pisiformis, Bromiis asper, Fcstuca silvatica, Geranium lucidum o. fl. ]tg

kan ikke noksom anbefale saadanne Urer til Botanikernes Undersøgelse.

Ogsaa i Sogn har jeg fundet deres Flora over al Forventning interessant.«

1 En resa i Lappland och Norge. Bot. not. 1875, s. 72-80, 169—179.
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Og hvad nu selve den paastand angaar, at A. Blytt for meget har

fæstet sig ved de ulikheter berggrunden fremkalder, saa skal jeg henvise

til hvad han siger herom i sin »Theori om Indvandringen« s. ii, efterat

han forut har fremhævet, at dersom urene har en heldig beliggenhet mot

solen og forholdene ellers er gunstige, man da her har en særdeles rik

og avvekslende flora, samt git en med de foregaaende ganske stemmende

skildring av urene og deres vegetation. Han bemerker da s. ii: »Saa-

danne Urer har jeg undersøgt i de forskjelligste Dele af Landet og fundet

deres Flora meget ensartet. Bergartens chemiske Sammensætning er

uvæsentlig. Thi i Augitporphyr- og Skiferurerne under de bratte Porphyr-

vægge i Asker og ved Holsfjorden (400—800' o. H.) nær Christiania, i

Granituren under Horterkollen i Lier, i Sogns Kvartsskifer- og Gabbro-

urer ved SogndalsQorden og Lysterfjorden samt i Aardal (ved Afdal og

Vetti indtil i 700' o. H.), i Gneisurerne i Stadsbygden ved Throndhjems-

Qorden (8— 900' o. H.), i Glimmerskifer- og Kalkurerne i Ranen (66^ 15 n.

Br.), overalt findes en Flora, som umiskjendelig bærer det samme Præg

og som paa disse langt fra hverandre liggende Steder er af en mærkelig

ensartet Natur.« Derimot fremhæver han ogsaa, hvilken rolle bergartenes

fysiske egenskaper spiller for urenes vegetation. I hans avhandl. Chr.a

Omegns Phanerogamer og Bregner s. 34 heter det herom: »Hvor Naturen

ved Nedstyrtningen har sørget for at knuse de haarde Klipper til fint

Grus, frembringer Porphyren en Vegetation, som har stor Lighed med den

Vegetation, som man ellers pleier at træffe paa de opsmuldrede Kalkstene

og Lerskifere, hvor de physiske Forhold ere omtrent de samme.« Særlig

er denne bergartenes forvitringsgrad av betydning for vegetationen vest-

og nordpaa. Herom kan f. eks. henvises til A. Blytts uttalelser i det

oftere eiterte danske tidsskr. fra 1878 s. 90: »Iagttagelserne i Dal og paa

Fjæld lære, at Arterne kun under bestemte klimatiske Forhold ere knyttede

til et bestemt Underlag, men at de under andre klimatiske Betingelser

stille andre Fordringer til Underlaget. Kontinentale Arter, som i de syd-

østlige Egne uden Forskjel voxe paa Kalk, Gneis, Porfyr, Skifer o. s. v.,

ere ofte vest- og nordpaa bundne til den tørre, varme Kalk; og omvendt

findes paa den- fugtige Vestkyst endog Sumpplanter ofte paa bratte Berge

og i Urer, hvor de i et tørrere Klima ikke kunne voxe.«

Interessant er det ofte i vore ytre fjordtrakter vest- og nordpaa at

iagtta kampen mellem dette boréale, og det fugtighet elskende subarktiske

element. Her faar selv paa solsiderne, hvor underlaget er av haardere

beskafFenhet, ofte det subarktiske element overtaket, saa det boréale ind-

skrænkes til smaa oaser nede i urene eller høiere oppe oftest under et av

de nævnte trærs (særlig en alms) skyggefulde kroner, medens det subark-
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tiske element blir mere og mere fremtrædende, jo høiere man stiger op-

over, blandes her med fjeldplanter, indtil man kommer indunder de over-

rislede berghammere, der kranses av fjeldplanter. Herom skal jeg særlig

henvise til mine egne avhandlinger om vegetationen i urene i fjorddistrik-

tene, hvor der meget skarpt skjelnes mellem nordsidernes og sydsidernes

flora, og hvor ogsaa altid denne urenes specielle flora er benævnt boreal.

At Norman mere end nogen anden har fremhævet ekspositionens be-

tydning, særlig i de nordlige egner, er sandt nok. Han har jo fremhævet

dette forhold like fra rorbodenes torvtak 3'terst paa værene til de in-

derste berghammere ved grænsen. Men ekspositionens betj^dning har ogsaa

tidligere været fremhævet i vor botaniske literatur, saaledes som nævnt,

av A. Blytt. Og hvad særlig dennes norske elever angaar, hvorav

G. Andersson ovenfor har nævnt nogle, saa har vi, som har paahert

A. Blytts geniale og vækkende foredrag over hans yndlingsthema, de norske

urer, og fulgt ham paa ekskursioner i særlig typiske løvskogurer i Asker

og Bærum, faat en saa klar redegjørelse for disses væsen og karakter, saa

vi fuldt ut kjender ekspositionens betj^dning for vegetationen og behøver

for saa vidt ikke at belæres derom av en fremmed, der gjør en kortere

ekskursion i vort land. Jeg vil dog saa sterkt som mulig betone, at jeg

deler beundringen for utlændingen Holms knappe og træffende skildring

av disse forhold.

Og hvad nu det angaar, at betragtningen av disse forholds ensartethet

skulde sløve vort blik for deres eiendommeligheter, saa er forholdet

snarere det motsatte. Bet3'dningen av nord- og sydside (solside og skygge-

side eller »bakli«) har nok naturen selv lært os, hvad enten vi er læg

eller lærd. Derpaa beror jo i væsentlig grad jordsmonnets art og utnyt-

telse samt landets bebyggelse.

Jeg skal villig indrømme at ordet boreal (nordlig) brugt om denne for

os sydlige plantegruppe synes uheldig. Men man pligter at undersøke,

hvad en forfatter selv forstaar ved sin terminologi.

A. Blytt synes særlig at ha hentet betegnelserne for sine plante-

grupper fra Edvv. Forbes, som han oftere citerer i sine avhandlinger,

f. eks. i sin »Theori om Indvandringen« s. 58. I den der eiterte avhand-

ling: »On the Connexion between the Distribution of the existing Fauna

and Flora of the British Isles* (Mem. of the Geolog. Survey of Great

Britain, vol. I. London 1846) opstilles der (s. 338 flg. og 360—61) for-

skjellige floristiske og faunistiske typer, og her finder vi paa det sidstnævnte

sted for de sidste betegnelser som atlantisk, boreal, subarktisk og ark-

tisk. Det synes derfor at ha faldt Blytt naturlig likesom M. Sars at opta

Forbes' gruppenavner, og i Blytts eget haandeksemplar av M. Sars' verk



l6 OVE DAHL. M.-N. Kl.

Om de i Norge forekommende fossile Dyrelevninger fra Ovartærperioden

(Chr. a 1865) finder man ved Sars' artsgrupper med Blytts egen haand-

skrift ved de arktiske arter tilfoiet »arct. subarct.«, ved de boréale arter

»boréale« og ved de lusitanisk-middelhavske arter »atlant.«. I forhold til

den sidste gruppe betegner her den boréale arter av »germanisk-keltisk

Oprindelse« (se Sars 1. c. s. 52). Særlig synes Forbes at ha brukt ordet

boreal om den dyregruppe, der optraadte langs de nordlige kyster av Bri-

tanien (1. c. 361).

Om den plantegruppe, der særlig karakteriserer vore mot syd ven-

dende urer, har nu ordet boreal været almindelig anvendt i den skandina-

visk-botaniske literatur siden Blytts tid. Det burde ikke G. Andersson

være uvidende om. Han kan jo ogsaa finde oplysning herom i Englers

Entvvickelungsgeschichte der Pflanzenwelt I. s. 193, hvor der fins en grei og

kortfattet oversigt over Blytts grupper og deres betydning, hvis han ei

vil læse derom i arbeider av Blytt selv og hans elever. Jeg maa dog

særlig henvise ham og andre interesserte til »Nachtrag« til Blytts oven-

for omtalte avhandling i Englers Jahrb. II. 1882. Her meddeler Blytt

en detaljeret fortegnelse over hvilke arter han selv henfører til sine hoved-

grupper. Særlig vil jeg henvise G. Andersson til A. Blytts fortegnelse

over den boréale gruppe. Han vil her kunne gjenfinde de fleste av de

sydlige arter, han anfører for sine sydberg (heriblandt f. eks. Anthyllis,

Cotoncaster, hassel, ask og Priants avium). At saavel denne gruppe som

de tre sidste, den atlantiske, subboreale og subatlantiske, omfatter sydlige

arter, indsaa selvfølgelig Blytt tilfulde. Utskillelsen av disse sidste som

tre særskilte grupper hadde dog ikke bare hensyn til klimatvekslingen,

men ogsaa til den forskjel det nu engang er i vort land mellem floraen

paa vestlandet, paa silurfeltene ved Kristianiafjorden og paa sørlandet.

Hvad navnet »subarktisk« angaar, saa vilde Blytt derved betegne

baade det stedlige forhold, at de vokste i fjeldliene, altsaa nedenfor fjeld-

viddens arktiske planter, og at de i tid var indvandret efter disse. Det

tør dog ogsaa mindes om den forringende betydning (noget, litt), som præ-

fikset sub oftest har i adjektiviske sammensætninger i latin. Herved vilde

gruppen betegnes som en, der ei er fuldt saa arktisk som den foregaaende.

Lignende betydning kan ogsaa lægges i ordene subglacial, subatlan-

tisk, subboreal ved siden av tidsbetydningen.

At benævnelsen arktisk ikke er korrekt at anvende for alle vore

fjeldplanter indsaa Blytt selv fuldt vel. Han regnet derfor ogsaa endel

av disse, der ei egentlig hører fjeldvidden til, til sin subarktiske gruppe

(smlgn. ovenfor s. 9) og benyttet i senere arbeider som i Englers Jahrb.

XVII. Beiblatt s. 29 arktisk-alpin om denne gruppe for dermed ogsaa at
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betegne de ei i de arktiske egner forekommende. Naar Andersson gjen-

gir Blytts uttrYk om denne gruppe, at de er »hyppigst paa Fjeldene og

i Landets nordligste Dele« med ?>Yanliga på ijällen i landets nordliga de-

lar«, saa blir gjengiYelsen paa grund aY det manglende ord »og«; fuld-

stændig misYisende.

\'ed disse bemerkninger mener jeg tilstrækkelig at ha paaYist, hYor

litet berettiget G. Anderssons kritik oYer A. Blytts plantegrupper i det

næYnte arbeide har Yæret. Blytts hoYedarbeide ^-Theorien om IndYan-

dringen aY Norges Flora« synes, naar undtages de løsreYne citater, ham

forresten at være en lukket bog. HYor uenig man end er i en Yidenskaps-

mands teorier, yü man referere eller kritisere disse, pligter man dog at

sætte sig saa meget ind i dem, at man ikke IcYerer misYisende referater.

G. Andersson har blandt andet Yist sig uYidende om saa fundamentale

ting som betydningen aY ordet boreal hos A. Blytt og har derfor

ingensomhelst ret til at fælde nogen dom angaaende brukbarheten aY hans

terminologi og gruppeinddeling. Det eksempel, han anfører til bcYis for

rigtigheten aY den paastand, at Blytt senere har lempet paa sin gruppe-

inddeling for at faa den til at sYare til torYundersekelserne, er grundet

paa hans egen feilagtige opfatning aY ordet boreal anYendt paa Blytts

plantegruppe, og hans fremstilling aY Blytts opfatning aY, hYad der Yæsent-

lig betinger urenes (^^ sydbergenes) planterikdom, er ukorrekt.

Det kan i denne henseende henYises til hYad A. Blytt seK* her i

Videnskapsselskapets skrifter for 1893^ har fundet det nødYendig at uttale

i anledning aY G. Anderssons kritik av hans teori om klimatYekslingen :

»Man skulde Yente, at han først og fremst vilde underkaste min »Theori

om IndYandringen af Norges Flora« en kritisk granskning. I dette arbeide

ligger de botaniske fundamenter for theorien. Men man faar indtryk af,

at han ikke engang har læst det. Den theori, han bekjæmper, er ikke en-

gang min theori, men en overdrivelse af den, som han selY har lavet —
og jeg oYerlader det til læseren at bedømme, med hYilken ret G. An-

dersson efter en saa lidet samvittighedsfuld kritik optræder i videnska-

bens naYn.«

I denne forbindelse kan ogsaa mindes om, at G. Anderssons SYenske

kollega, prof. R. Sernander har fundet at burde paatale, at Andersson i

sin »SYänska växtYärldens historia« ei omtaler A. Blytts teori om klimat-

vekslingen og i literaturfortegnelsen ei nævner hovedverker av ham som

det om indvandringen av Norges tlora, en adfærd som Sernander be-

1 Om de fytogeografiske og fytopalæontologiske grunde for at antage klimatvexlinger

under kvartærliden (Chr.a Vidensk.-Selsk. Forhandl. 1893, no. 5, s. 51 flg.l.

Vid.Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 5. 2
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tegner som »mindre honett mot en framstående kollega, hvilken omständig-

heterne gjort til motståndare« (Bot. Not. 1896 s. 127 flg.).

Siden den tid synes G. Andkrsson altsaa litet eller intet at ha lært av et

for A. Blytts teori saa betydningsfuldt arbeide som hans »Theori om

Indvandringen af Norges Flora« og intet glemt av sin adfærd. Men naar

han nu efter A. Blytts ded i et videnskabelig arbeide atter optrær paa

en lignende maate, saa maa jeg derimot paa egne og andre norske elevers

vegne i sandhetens og videnskapens navn nedlægge en gang for alle en

bestemt protest.

Trykt 17. september 19I4.
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Indledning.

Eaa spørgsmaal har formaaet at fange ornithologernes og andre natur-

venners interesse i den grad som fugletrækket, og faa spørgsmaal har

vist sig saa vanskelige at kaste lys over som dette. De senere aars for-

tjenstfulde arbeider har endnu kun i liden grad formaaet at løfte det slør,

som hviler over dette afsnit af fuglenes naturhistorie.

Vort kjendskab til trækfuglenes biologi i sin almindelighed er ogsaa

i den senere tid gaaet meget frem, men det skriver sig desværre i det

væsentlige kun fra den tid, de tilbringer i norden. Om deres livsførsel, fra

de forlader Europa om høsten, indtil de atter viser sig hos os næste vaar,

ved vi meget lidet. Vi kjender saaledes egentlig kun den ene side af

deres liv.

Siden det ornithologiske forskningsarbeide blev optaget i Sydafrika,

har vi med kortere eller længere mellemrum hørt flere overraskende ny-

heder derfra. Snart var den ene, snart den anden af vore hjemlige træk-

fugle blevet paatrufifet paa denne fjerne sydligste del af det store ukjendte

afrikanske fastland.

Imellem hed det sig, at enkelte af disse trækfugle skulde have hækket

dernede, men disse utrolige meddelelser blev ligesaa ofte bestridt af de

europæiske ornithologer. De allersidste aars undersøgelser har imidlertid

bevist, at de ældre meddelelser medførte rigtighed.

Disse meddelelser fra Sydafrika har imidlertid været spredt paa for-

skjellige steder og er meget lidet kjendte hos os, saa interessante de i og

for sig end er for forstaaelsen af vore trækfugles biologi.

I 1912— 13 blev undertegnede af den sydafrikanske hvalfangsts stifter,

konsul Johan Bryde i Sandefjord, sat istand til at foretage en reise til

Sydafrika med hovedformaal at studere de der forekommende større

hvalarter.

Samtidig satte jeg mig som opgave saavidt muligt at studere de nord-

lige trækfugle, som jeg maatte paatræflfe dernede, samt paa en kortfattet

og oversigtlig maade at samle det væsentligste af, hvad man hidtil ved om
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deres optræden i Sydafrika. Mine egne iagttagelser skriver sig for det

meste fra Natal og den vestlige del af Kapkolonien; men jeg havde ogsaa

anledning til at gjennemreise boer-kolonierne og Karroo-distriktet samt be-

søge museerne i Durban, Pietermaritzburg, Pretoria og Kapstaden.

Af litteratur har jeg gjennemgaaet og i større eller mindre udstræk-

ning benyttet Layards og Sclaters haandbøger over Sydafrikas fugle, »The

Journal of the South African Ornithologists' Union« samt forskjellige af-

handlinger af Andersson, Gurney, Ayres, Layard, Seebohäi, Marshall,

Barratt, Buchley, Shelley, Sowerby, Symonds og Woodward.

Tilslut vil jeg benytte anledningen til her at udtale min hjertelige og

ærbødige tak til hr. konsul Johan Bryde for hans generøse støtte.

Ligesaa sk3lder jeg at takke bestyreren for Durban Museum, mr. E,

C. Chubb, samt de mange andre, som paa en eller anden maade har ydet

mig assistance i anlednins; af dette arbeide.
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Passeriformes.

Fani. Corvidae.

1. Oriolus galhula, L.

Guldpirolen bebor Mellem- og Sydeuropa samt Asien østover til Baikal-

sjøen. I Skandinavien er den kun en tilfældig gjæst. Den ankommer til

Tyskland i april eller mai og trækker sydover igjen i august. I Jenisei-

dalen forekommer den noksaa almindelig paa enkelte lokaliteter, helst i bjerg-

land med blandet skov, men undertiden ogsaa i steppeegne med enkelte

ansamlinger af gamle trær. Ved Krasnojarsk viser den sig forst omkring

beg3'ndelsen af juni og forsvinder i sidste halvdel af august.

Et mindre antal naar under trækket helt ned til Sydafrika, hvor

enkelte eksemplarer er skudt i Natal, Knj'sna og Kingwilliamstown. I

Transvaal er den sjeldnere. En hun erholdtes ved Pretoria 12.—2.—05,

og nogle eksemplarer er iagttaget ved Rustenburg. hvor et individ ned-

lagdes. Et endnu ikke udvokset eksemplar blev skudt 17.— 11, i nordre

Matabeleland af Chubb. I Damaraland indfinder den sig ved beg3'ndelsen

af regntiden, men er forholdsvis sjelden. Isærdeleshed træffer man faa

voksne eksemplarer, de fleste er ungfugle. I Pondoland er den meget

sjelden. Et par, som saaes der af Davies i februar 1906, var meget sk}-,

og det lykkedes ham forst at erholde et eksemplar, da han en aften lagde

sig til at vente ved en bestemt plantning, hvor han havde iagttaget, at de

pleiede at søge hen for at sove. Den angives ogsaa af andre at være

meget sky og føre en skjult tilværelse i tæt skovkrat. Dens fode i S3'd-

afrika er insekter og frugter, i Europa spiser den gjerne bær. I Selukwe,

Rhodesia, er den iagttaget saa tidlig som 28de august. Dette maa vel

have været et europæisk eksemplar. \'ed Kingwilliamstown er den seet

endnu i marts.

2Iotacillidae.

2. Anthus trivialJs, L.

Træpiplerken, som er almindelig i skovene over hele Nord- og Mellem-

Europa samt Nordvest-Asien, træftes om vinteren som en sjeldenhed ogsaa

i Sydafrika. Den konstateredes der for første gang af Wahlberg ved

Limpopo. Senere er den paatruftet af Jameson ved Falin River og merkelig



ØRJAN OLSEN. M.-N. Kl.

nok flere gange i det skovfattige Transvaal, saaledes 2 gange ved Pre-

toria (en cf 12.— 12.— 03, en cT og 9 18.— i.— 04) og en gang paa Blaauw-

berg (i den nordlige del af landet) i februar. Den er ogsaa fundet i

Ruwenzori.

3. Motaci11a ßava, L.

Gulerlen bebor Europa og store dele af Sibirien. I Norge hækker

den kun paa sydvest-kysten og selv der faatallig. Den ankommer til os i

midten af mai — i Mellemeuropa noget tidligere — og trækker sydover i

september.

Til Sydafrika — Natal og fornemmelig Transvaal — ankommer den i

oktober— november i temmelig stort antal og afreiser derfra nordover igjen

i slutten af april. I 1909 ankom der den 12te november til Wakkerstroom

i Transvaal smaaflokke af gulerler, som forblev paa stedet hele sommeren.

De havde ved ankomsten en meget daarlig fjerdragt. Idetheletaget er

dragten hos gulerlerne i daarlig forfatning næsten hele den tid, de til-

bringer i Sydafrika; først naar tiden for afreisen nærmer sig, vokser den

atter helt ud.

I Transvaal træffes gulerlen ofte paa steder med kort græs eller spredt

komøg, fortrinsvis i nærheden af kvæghjorderne, hvor der er rig tilgang

paa insekter. Paa markedspladsen ved Potchefsstroom sees den ofte tidlig

om morgenen i selskab med Motacilla capertsis at lede efter insekter blandt

affaldet.

I Damaraland skal den ifølge Andersson kun findes i regntiden. Hos

en han, som paatraßes af Stöehr i Nordest-Rhodesia 3die marts 1905 i en

flok af Motacilla Raii, var kronen og panden meget blegfarvet, den sidste

næsten hvid i fronten.

Som det vil sees, synes gulerlens nordtræk at foregaa meget hurtigt.

4. Motacilla i7aFa borealis, Sundev.

Den nordlige gulerle, som forekommer saa almindelig over hele det

nordligste Europa og Nordvest-Sibirien, er kun et par gange paatruffet i

Sydafrika, begge gange ved Pretoria.

5. Motacilla Raii, Bonap.

Denne art hækker kun paa de Britjske øer og i Syd-Rusland samt Turke-

stan og er hos os kun paatruffet paa Jæderen. Den bygger i England

rede i slutten af april eller begyndelsen af mai.

Paa vestkysten af Afrika forekommer den under den europæiske vinter

saa langt syd som til Gabun, paa østkysten til Transvaal og Natal, omend-
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skjønt sjelden. En hun er skudt ved Feira i Nordøst-Rhodesia i november

1903, en anden hun fandtes 20de april 1909 paa beachen ved Port Elizabeth

(Cape Colony) sammen med nogle Motacilla capensis. Dette er, saavidt jeg

ved, det første fund af denne art i Kapkolonien.

Den trækker gjerne i større flokke og slaar sig helst ned paa fugtigt

græsland nær elve eller sjøer. Da de engelske erler af denne art er iagt-

taget i mængde paa træk saavel i Frankrig og Spanien som ved Gibraltar,

er det sands3-nligt, at de flokke, som følger den østlige trækvei over Nil-

dalen og Mozambique, stammer fra Asien.

Turdidae.

6. Luscinia philomela, Bechst.

Denne nattergal forekommer fra Sydsverige østover langt ind i Sibirien.

Den ankommer til Sverige i begyndelsen af mai og trækker bort i sep-

tember. I sit hjemland foretrækker den tørrere, med tæt krat bevoksede

steder.

I Sydafrika er den kun kjendt fra to lokaliteter, nemlig Zomba i

Nyassaland og Zambesi mellem Zumbo og Kafue River, hvor den leilig-

hedsvis skal forekomme paa sivbevoksede eller sumpige steder langs floden

(Alexander). Kun to eksemplarer er skudt dernede, det ene fra Zomba i

januar og det andet fra Zambesi i december. Den sees almindelig i Nordøst-

Afrika under trækket.

7. Saxicola oenanthe, L.

Stenskvætten, som hækker paa egnede steder over hele den palaeark-

tiske region, Grønland og Alaska, er kun én gang fundet i S3-dafrika,

nemlig ved Zumbo, Zambesi (i6de januar). Trods sin nordlige udbredelse

lever den udelukkende af insekter. Den ankommer til os tidlig om vaaren

og trækker sent væk igjen.

Lanidae.

8. Lanius coUurio, L.

Den rødryggede varsler bebor næsten hele Europa og hækker almindelig

i den sydlige del af den skandinaviske halvø. Den foretrækker hos os

aabne blandede skove, parker og tornekrat og lever næsten udelukkende

af insekter. Paa vaartrækket viser den sig først i slutten af mai, og sidst i

august eller i de første dage af september forlader den os atter.
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1 tiden fra november til marts træffes den ganske almindelig i Syd-

afrika. Den sees hyppigst langs østkysten og forekommer, omend spar-

sommere, ned til den østlige del af Kapkolonien. Ved Kapstaden er den

endnu ikke iagttaget. Almindeligst udbredt er den i Natal, Zululand, det

østlige Transv-aal og fremfor alt i Nordøst-Rhodesia og ved Zambesi.

Dette kommer sandsynligvis af, at den —- saavidt man kan dømme efter de

foreliggende fund — foretrækker under vandringen at følge Nildalen og

østkysten. Den er paatruffet paa Ruwenzori og Blaauwberg i det nordlige

Transvaal samt i mimosabuske ved Buffalo River. Ved Pretoria sees den

altid om sommeren, men i meget varierende antal. I 1903 var den saa-

ledes langt almindeligere end i 1904. I Beira er den noksaa sjelden, lige-

saa i Pondoland, hvor man dog kan se den om sommeren paa alle steder,

hvor der vokser tornebuske. I Mashonaland er den almindelig. Ifølge

Marshall ankommer den did i oktober, hækker dernede og re is er

atter nordover i april. Andersson siger, at den er almindelig i

Namaqua- og Damaraland ved begyndelsen af regntiden, og at den hækker

ved Okawango River. Ogsaa ved Albany mener man at den har hækket.

Nogle individer forbliver i Sydafrika hele aaret. Muligens turde de

fleste af disse være ungfugle. Saadanne har man erholdt flere gange i

november og december, saaledes i Nordøst-Rhodesia, i nordre Matabele-

land og ved Beira.

Den rødryggede varsler lever i Sydafrika ligesom hos os mest af

insekter, men tager ogsaa tilfældig smaa reptilier og fugle,

hvad der vistnok meget sjelden finder sted i norden. Et eksemplar, som

blev skudt nær vand i nordre Matabeleland (i november), havde biller i

maven.

Den ankommer som regel til Sydafrika i første halvdel af november

og afreiser nordover igjen i de sidste dage af marts. I Pietersburg (Nord-

Transvaal) er den dog endnu seet paa nordtræk saa sent som 20de

april (1911)-

9. Lantus minor, Gmel.

Den sortpandede varsler har sit hjem i Syd- og Mellem-Europa, men

er meget sjelden i Skandinavien.

I Sydafrika træffes den i temmelig ringe antal i tiden fra november

til udgangen af marts. Den er erholdt i Matabeleland, Kroonstadt (Oranje-

fristaten), Komatiport i Transvaal samt" i Nordøst-Rhodesia. En han blev

taget den 29de marts 1908 i Beira, og et par dage efter saaes endnu et

eksemplar sammesteds. Ifølge Andersson skal den være almindelig i

Damaraland under regntiden, men forsvinde ved slutningen af denne. Han
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tror dog, at nogle individer forbliver i egnen hele aaret rundt. I Angola

er den ogsaa paatrufFet.

Den er slet ikke sky og sætter sig helst paa fritstaaende tørre trær

eller stolper, hvor den kan holde oie med omgivelserne. Hvis den. derfor

ikke var saa faatallig, maatte den blive oftere bemerket. I Damaraland

fandtes ofte et større antal af den paa en ganske begrænset lokalitet, ikke

sjelden endog i samme træ.

Ligesom i hjemlandet lever den mest af insekter, som den tager baade

i luften og paa marken, men i Sydafrika spiser den gjerne ogsaa

figener og anden frugt, hvilket — saavidt mig bekjendt — aldrig er

iagttaget hos nogen varsler i Norden.

Den S3mger ogsaa under sit ophold i Sydafrika og søger at efterligne

andre fugles stemmer.

Sylviidae.

10. Sylvia salicaria, L.

Havesangeren hækker over hele Europa og naar hos os helt op i

Finmarksdalene, hvor passende lokaliteter — frodig mark med tæt løvskog —
er at finde. Hannerne ankommer i midten af mai og hunnerne ca. 14 dage

senere. I september forlader den os atter.

I Sydafrika forekommer den noksaa almindelig fra midten af november

til marts. Hyppigst synes den at være ved Pretoria og Potchefsstroom i

Transvaal, hvor den sees hvert aar. Paa det sidste sted holder den gjerne

til i plantede hækker og spiser ofte figener. En han, som erholdtes av

Chubb i nordre Matabeleland 20de november, havde biller og myrer i

maven. Den er ogsaa paatruffet i Damaraland og i en have i Matatiele,

East Griqualand, hvor den sjelden sees. Et eksemplar er fundet saa langt

syd som ved Pt. Elizabeth, i april 191 o, og to paa Blaauwberg (Nord-

Transvaal) i februar. De sidste sang paa en maade, som meget mindede

om Sylvia nisoria og Hypolais iderina (Ngome). I Durban sees den sjelden.

I november 19 12 hørte jeg i denne by fra en tæt træklynge i en have en

fuglestemme, som fuldstændig lignede havesangerens, men jeg fik desværre

ikke anledning til at underkaste sangeren en nærmere undersøgelse.

11. Sylvia cinerea, Briss.

Graasangeren, som bebor størstedelen af Europa og Vestsibirien, er

kun et par gange paatruffet i Sydafrika. Et eksemplar er paatruffet af

Andersson i Damaraland, og ét skudt ved Wonderboomj Pretoria, 17de

april 1911. Den sidstnævnte \ar i følge med en anden graasanger. De
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blev jaget op af en sneglebelgmark og søgte tilflugt i en tæt hæk. Det

dræbte eksemplar var meget fedt og i god dragt (Noome). Til Norge an-

kommer graasangeren i midten af mai.

12. Sylvia nisoria, Bechst.

Denne sanger, som horer hjemme hovedsagelig i Mellem- og Sydest-

Europa, er i Norge en sjelden gjæst. I Sydsverige forekommer den der-

imod regelmæssig og synes at foretrække skjærgaarden. Den ankommer

did i midten af mai og afreiser atter i slutningen af august.

I Sydafrika synes den at forekomme i større antal under den euro-

pæiske vinter, men har ikke destomindre indtil de sidste par aar undgaaet

de derværende zoologers opmerksomhed.

Noome fandt den for første gang i februar 191 1 paa Blaauwberg i

Transvaal »warbling and singing in hundreds at all times of the

day<'. De lod sig lettest sk3'de tidlig om morgenen, men var ellers

vanskelige at faa skud paa, da de gjemte sig væk i det tætteste krat, straks

man begyndte at gaa efter dem. Han erholdt mange eksemplarer, men

kun ét af disse var en voksen hun, alle de øvrige var hanner eller ung-

fugle. Alle var i god vinterdragt og fede. De syntes at leve saavel af

insekter som af den vilde frugt, der voksede paa stedet,

13. Phylloscopus trochilus, L.

Løvsangeren, som er en af vore almindeligste sangfugle, forekommer

over hele Europa og Vest-Sibirien helt op til tundraerne ved Ishavet. Den

ankommer til os i slutten af april eller begyndelsen af mai og trækker syd-

over i september og oktober.

I tiden fra oktober til marts er den ahnindelig over den største del af

Sydafrika og paatræffes helt ned til Kap Gode Haab.

Den sees almindelig ved Pretoria, — hvorhen den sedvanligvis an-

kommer i november, — samt i Pondoland, Nordost-Rhodesia. East Griqua-

land (hvor den først viser sig i begyndelsen af december), og i blandede

mapaniskove i nordre Matabeleland. Den er ogsaa paatruffet i Ruwenzori

og ved Beira,. hvor den S3'nes at være noget sjeldnere.

I Sydafrika lever den mest af smaa biller og andre insekter. Den

fælder fjærdragten i februar— marts, før reisen nordover tiltrædes. Paa høst-

trækket har man let for at overse løvsangeren paa grund af dens taushed

og uanselige udseende, men i februar begynder den de forberedende sang-

øvelser og kommer da mere til sin ret. I marts synger den af fuld hals

i Sydafrika, og naar den en maaned senere glæder naturvenner i Norge

med sin vakre sang, kan den altsaa ikke betragtes som nogen nybegynder.
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De fleste løvsangere ankommer til Sydafrika i slutten af oktober eller

begyndelsen af november og afreiser igjen omkring midten af marts. Et

større antal bliver dog tilbage indtil udgangen af marts. Da mange lov-

sangere ved denne tid allerede er ankommet til Europa, tilhører de sidste

sandsynligvis stammer, som hækker langt nord.

14. Hypolais icterina, X'ieill.

Bastardnattergalens egentlige hjem er Mellem- og Nordost-Europa. Den

er almindelig i lovskove i den S3-dlige del af den skandinaviske halve og

ankommer hid i slutten af mai eller begyndelsen af juni for atter at forlade

os sidst i august.

Under den europæiske vinter paatræftes den i Sydafrika, men faatallig.

Tre eksemplarer er skudt paa Blaauwberg i Transvaal. Desuten er den

erholdt ved Kuruman i Bechuanaland, i Damaraland og Quampoland i no-

vember og ved Zumbo (Zambesi) i december. Paa de 3 sidstnævnte loka-

liteter skal den forekomme noksaa regelmæssig, men sparsomt. Andersson

siger, at bastardnattergalen ved Okavango og i Damaraland hører blandt

de trækfugle, som indfinder sig tidligst. Den synger vakkert og

færdes omkring i smaa flokke, som flittigt gjennemsoger mindre trær

— helst med tæt løvverk — for insekter og larver.

I Beira skal den være en noksaa almindelig gjaest.

15. Acrocephalus arundina,ceus, Lath.

Rørsangeren er udbredt over Mellem- og Syd-Europa samt \'est-Asien

til Turkestan og forekommer noksaa almindelig paa den sydligste del af

den skandinaviske halvø Den holder sig altid mellem høie siv og viser

sig ikke om vaaren, før disse er vokset frem. Sydtrækket finder sted i

begyndelsen af september.

Under den europæiske vinter træftes den almindelig i Xatal, Transvaal

og Damaraland, helst ved sivbevoksede sumpe.

Den er ogsaa erholdt i Matatiele (East Griqualand) og i Xordøst-

Rhodesia, samt ved Zambesi (Zumbo) i november. Fra den sidste lokalitet

fortæller mr. Alexander, at rørsangeren gjerne lod høre præludierne til

sin sang inde fra de tætteste siv, hvorpaa den snart efter viste sig, entrende

graciøst op til toppen af et eller andet langt siv, hvorfra den saa begyndte

sin høie sang.

I Pondoland, hvor den findes noksaa almindelig saavel blandt siv som

paa elvebanker bevokset med shrub-buske har man ogsaa

lagt merke til dens vidtl\-dende, skarpe sang.
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Ved Potchefsstroom sees den ogsaa leilighedsvis "i plantede hækker

eller blandt figentrær, men ikke mellem sivene (Ayres). Den er

her iagttaget endnu i marts.

1 6. Åcrocephalns palustris, Bechst.

Denne art hækker i Mellem- og Syd-Europa samt Vest-Asien og træffes

kun som en sjeldenhed i Skandinavien.

Den er funden i Sydafrika i tiden december— april, men synes kun i

enkelte strøg at være nogenlunde almindelig. En af disse lokaliteter er

Matatiele, East Griqualand, hvor den undertiden paatræffes i haver og korn-

marker (Davies). Ogsaa i floddalene i det østlige Pondoland sees den

oftere, men er vanskelig at erholde, da den opholder sig i den

tætteste »bush« og hurtig gjemmer sig, naar den einer nogen fare

fra toppen af buskene, hvor den nu og da pleier at sidde. Et eksemplar,

som blev skudt i Durban 1874, opholdt sig ogsaa i en tæt »bush«, ca.

500 meter fra sumpet grund. Senere er arten kun observeret i Natal en

eneste gang, nemhg i april 1910, da Chubb skjød en han nær Durban.

Desuden er sumpsangeren erholdt ved Zambesi i 1898 og ved Beira i 1906,

begge gange i december. Fra Kapkolonien er den ikke rapporteret. Den

synger \-akkert i Sydafrika.

Ogsaa i norden opholder denne art sig helst i nærheden av vandet,

ikke i selve sivene; men den foretrækker her græsbevoksede steder.

17. Acrocephalus schoenobaenus, L.

Sivsangeren er udbredt over hele Europa og Vest-Sibirien og hækker

paa gunstige lokaliteter helt op i Ishavsegnene. Den ankommer til os i

slutningen af mai og trækker sydover i begyndelsen af september, mange

ungfugle dog først ca. i maaned senere.

I Sydafrika sees den noksaa faatallig. Den er observeret i Damara-

land og ved Zambesi i december. Ved Pretoria er den iagttaget adskillige

gange blandt de tætte buske langs elven, men den var altid sky og vanskelig

at faa fat paa, da den holdt sig skjult mellem buskene om dagen og k u n

kom frem i skumringen om aftenen eller i duskregn.

I Potchefsstroom, hvor den er seet i april, holdt den til i tæt siv paa sum-

pige steder og søgte sin føde der. Ogsaa paa dette sted holdt den sig i

skjul om dagen og kom først om aftenen mere tilsyne.

I Norge klatrer den syngende om mellem sivene hele dagen, ogsaa i

solskin, og er derfor let at faa øie paa.
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18. Locustella ßuviatilis, Wolf.

Denne art har sit hjem i Mellem- og Syd-Europa samt Veèt-Asien og

træffes kun meget sjelden i Skandinavien. Den er skudt én gang ved

Zambesi (af capt. Alexander).

Muscicapidae.

19. Muscicapa. grisola, Boie.

Den graa fluesnapper hækker over hele Europa og gjennem Sibirien

til Irkutsk. Til Norge — hvor den er almindelig overalt — kommer den

i slutningen af mai. I begyndelsen af september forsvinder den atter.

Den træffes — skjønt noksaa spredt — i Sydafrika fra november til

marts. Ved Kapstaden er den fundet i december. Ellers er den rapporteret

fra Blaauwberg i Transvaal (i februar), Natal, Zululand, Beira samt Damara-

land (i oktober og november). Ved Pretoria sees den almindelig under den

sydafrikanske sommer.

Den holder sig der helst i acacie-hnske, hvor den flyver frem og til-

bage søgende efter insekter, som den griber ved vingen, idet den samtidig

gjør et saavidt hørligt klik med nebbet. Alle de eksemplarer, som toges i

januar, holdt paa at skifte fjærdragten.

I Rhodesia sees den ganske almindelig i busk-bevokset terræn. Den

er aldrig fundet bækkende i Sydafrika.

Hirundinida e.

20. Chelidon urbica, L.

Tagsvalen hækker over hele Europa og østover til Centralasien. I

Finmarken, hvor det er saa langt mellem beboede steder, hækker den

kolonivis i bratte klipper.

Ifølge Colonel Irby passerer de første tagsvaler Gibraltar paa nordtur

i begyndelsen af februar, men hovedmængden kommer dog forst i marts

og april og paa sydtrækket i september—oktober. De fleste tagsvaler synes

at trække over Nildalen. Den 23de—26de oktober har man seet temmelig

store flokke passere over Mashonaland. De fleste fløi meget høit og udenfor

rækkevidde. I begyndelsen af november 1893 saa Stark flere par ved

Tugelafloden i Natal, hvor ét eksemplar blev skudt. Idethele synes den

at forekomme noksaa ofte langs østkysten ned til nordre Natal. Mr.

Fairbridge saa et bækkende tagsvale-par i Kapstaden 22de november 1892,

men da eksemplarerne ikke blev undersøgt, er det muligt, at det kan have

været Chelidon albigena, en art som kun er kjendt fra Nordøst-Afrika.
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21. Cotyle riparia, L.

Strandsvalen er circumpolær i de nordlige verdensstreg syd for 70°

n. br. Den kommer til Norge i midten af mai og trækker sydover omkring

midten af august.

Den sees noksaa almindelig i Transvaal under den europæiske vinter.

Ved Potchefsstroom holdt den sig gjerne meget tidlig om morgenen mellem

sivene i floden, og senere paa dagen saaes den jage insekter ifølge med

Hirundo rnstica, Cotyle paludicola og andre svaler. Den iagttoges paa dette

sted indtil 13de marts.

22. Hirundo rustica, L.

Ladesvalen er udbredt over størstedelen af Europa og Nord-Asien og

forekommer paa flere steder helt op til Ishavet,

Den ankommer som regel til Norge i begyndelsen af mai og trækker

væk i slutten af september eller begyndelsen af oktober, endel ungfugle

først en maaned senere.

Ved Gibraltar er den seet passere nordover i mængde allerede i januar

og februar og s^^dover i september, oktober og november.

I Sydafrika er den talrig paa de fleste steder i tiden fra oktober til

marts. Den ankommer i store flokke og er undtagelsesvis observeret saa

tidlig som 28de august. Hovedmængden indfinder sig i oktober. I begyn-

delsen af marts begynder enkelte flokke at trække nordover, og i slutten

af maaneden følger de fleste efter. Men mindre flokke fortsætter at trække

nordpaa helt til udgangen af april og sees undtagelsesvis endnu nogle dage

ind i mai. Et mindre antal findes størstedelen af aaret i Sydafrika, men

hækker tilsyneladende ikke der. Det turde sandsynligvis overveiende være

ungfugle.

Under sit ophold i syden træffes ladesvalen som regel i flok, og det

synes, som om ungfuglene mere eller mindre slaar sig sammen i egne

sværme. En saadan iagttoges i februar og marts i Nordøst-Rhodesia af

Stöehr.

Ved Komatiport (mellem Letaba og Limpopo) saaes den meget al-

mindelig sommeren 1908. Fra 12te—20de marts saaes den i særlig store

sværme. I begyndelsen af april var der omtrent 100 tilbage, og da der

den 14de samme maaned indtraf sterk storm med regn, søgte mange svaler

— som de undertiden i saadanne tilfælde pleier at gjøre i syden — ind i

husene. Mange blev dog dræbt af uveiret. Herefter aftog de hurtig i antal;

den 5te mai saaes endnu 10 fugle, men den 6te var alle borte.

Ved Kapstaden viser den sig først i slutningen af oktober og forsvinder

aldeles i midten af april.
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Ladesvalen har under næsten hele sit ophold i syden en slidt fjærdragt,

og først naar afreisen nordover er nærforestaaende, vokser den nye dragt

helt ud.

Chubb saa ved Khami River i Matabeleland en flok ladesvaler, som

jagede insekter ved kanten af en græsbrand.

Medens ladesvalen hjemme er sterkt bundet til hækkepladsen, forer den

i Sydafrika en mere omstreifende tilværelse. Men den synes at like sig

udmerket i det insekts-rige syden. Jeg har selv flere gange seet den jage

i flokkevis rundt kvægkraalerne om aftenerne. Dens muntre, hjemlige

kvidren virker eiendommelig i de fremmede naturomgivelser.

Den 1 2te december 191 2 fangede man i Utrecht (Natal) en ladesvale,

som var merket af tidsskriftet »British Birds« den 6te mai 191 1 i Roschill,

en by i Mellem-England, hvor den havde sit rede.

Den 15de august 1912 fik vi besøg af en ladesvale ombord paa det

lille dampskib »Drageren«, som da befandt sig midt ude paa Guineabugten

— hundreder af mile fra land — paa reise til Sydafrika. Den kom ind

gjennem et lugarvindu agterud, snappede i farten nogle fluer i salonen og

fløi ud af et andet vindu. Derpaa gjorde den flere runder omkring skibet,

men vendte saa tilbage, fløi mange gange ind og ud af vinduerne, som i

det stille, varme veir alle stod aabne, og gav sig god tid til at jage fluer

i salonen uden i mindste maade at bekymre sig om os. Den var øiensynlig

vel vant at færdes blandt mennesker. Flere gange satte den sig til at hvile

i den lugar, hvor den forst kom ind. Den saa ud til at være i bedste vel-

gaaende, og efter 3 timers forløb forlod den os atter med adskillige af vore

br3'dsomme medpassagerer fluerne i sin mave. Antagelig var den drevet

ud af kurs paa sin usedvanlig tidlige reise mod syd. Dens besøg var en

kjærkommen afveksling i den lange sjøreises ensformighed.

Da en mængde ladesvaler over Gibraltar allerede har naaet Europa

paa den tid, da nordtrækket fra Sydafrika begynder, er det sands3'nligt,

at en stor del af de i Sydafrika optrædende svaler tilhorer de stammer,

som hækker længst mod nord. Hovedmængden af disse sydafrikanske

vintergjæster følger den ostlige vei over Nildalen, og mange af dem turde

derfor muligens stamme fra Asien. — De ovennævnte data berettiger ogsaa

til den antagelse, at ladesvalen trækker forholdsvis hurtig.

Andersson siger, at den hækker i Sydafrika; men dette er endnu ikke

blevet bekræftet af andre.
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Coraeiiform es.

Coraciidae.

23. CoraciciS garrula, L.

Blaaraaken, som er udbredt over størstedelen af Europa og Vest-Asien,

optræder i Skandinavien noksaa spredt og har i de sidste aar aftaget meget

i antal. Den kommer til os i midten af mai og forsvinder igjen i slutningen

af august eller begyndelsen af september.

I Sydafrika træftes den sjelden og kun paa visse lokaliteter syd for

Oranje River, men er ellers almindelig over den største del af landet i tiden

september— april. I East Griqualand er den seet trække sydover i større

mængde i december og januar, men ikke observeret paa nordtræk (Davies).

Rhodesia besøger den kun tilfældig; den er seet der saa tidlig som i august

og senest i februar. I Pondoland træff'es den sjelden. Derimod er den

talrig i Komatiport (mellem Letaba og Limpopo) i tiden november—^januar.

I løbet af februar aftager den stadig i antal paa dette sted, og efter lode

marts er den ikke observeret der. I Beira er den rheget almindelig under

den sydafrikanske sommer, og et mindre antal forbliver der ogsaa

gjennem den kjølige aarstid. Den sees der i flokke paa hundreder

trække sydover i løbet af november. Herunder flyver den som oftest i

stor høide. De fleste synes at ankomme til Sydafrika i oktober eller

november og trække nordover igjen i sidste halvdel af marts; men nogle

reiser. først i begyndelsen af april, og endnu i mai er den paatruffet (ved

Kroonstadt, Oranjefristaten).

I Sydafrika paatræffes den undertiden enkeltvis, men som oftest i

flokke, der gjerne samler sig, hvor der findes græshopper, som sammen

med bier synes at udgjøre dens kjæreste føde. En hun, som blev skudt

af Chubb i Matabeleland i november, havde talrige vingede termiter i maven.

Ofte er blaaraaken under opholdet i syden meget fed. Ligesom i hjem-

landet ynder den at sidde paa enlige trær i aabent terræn lange stunder

ad gangen uden at røre sig.

Marshall saa i januar og februar ungfugle af blaaraaken i Mashona-

land og mente derfor, at den havde hækket dernede. Dette er endnu ikke

bekræftet af andre.

Af Reichenow er det paavist, at de afrikanske eksemplarer afviger fra

de europæiske ved at have et sterkere markeret grønagtigt parti paa hovedet
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Og i nakken. Han kunde ikke forklare dette fænomen anderledes end, at

blaaraaken enten maatte skifte dragt to gange i Afrika (baade efter an-

komsten og før afreisen), eller ogsaa maatte de afrikanske fugle tilhøre en

egen underart, altsaa ikke være identisk med de europæiske.

Meropidae.

24. Jlerops api'aster, L.

Biæderens rette hjem er Syd-Europa og Central-Asien. I Skandinavien

sees den meget sjelden.

Den forekommer spredt over hele Sydafrika i tiden fra september til

april, men er ikke fundet der under den europæiske sommer.

Den synes at foretrække de mere aabne egne og angives paa enkelte

lokaliteter at være sjelden. Saadanne strøg er egnen ved Kingwilliamstown,

Albany og Matatiele i East Griqualand, hvor et eksemplar dræbtes i en

have i 1910. Den er iagttaget paa Blaauwberg og i Nordøst- Rhodesia.

Til Transvaal, Oranjefristaten og Griqualand west ankommer den i slutten

af september eller første halvdel af oktober i store flokke, som siden spreder

sig over landet.

Dens yndlingskost er bier, hvepse og fluer, og man ser den ofte slaa

sig tilro i nærheden af farmer, hvor der drives biavl eller i fjelddale, hvor

vilde bier har tilhold.

I modsætning til de fleste trækfugle S3mes biæderen at være ganske

stationær under sit ophold i syden. Den samler sig mod solnedgang i store

flokke i bestemte trær, som aar efter aar benyttes som nattekvarter. Tidlig

om morgenen — idetsamme solen har vist sig — forlader de sovepladsene

og viser sig ikke i nærheden af disse pladse om dagen. Den pleier gjerne

— hvad jeg selv flere gange har iagttaget — at cirkle omkring høit oppe

i luften og kvidre næsten som en svale, men høiere. Undertiden farer den

hen over vandene paa jagt efter insekter og streifer paa en svalelignende

manér vandskorpen, sandsynligvis for at drikke. Den sees undertiden om

aftenerne at forfølge Buteo desertoritin. Ligesaa ynder den at sidde paa

udkig efter insekter paa en eller anden stolpe. Biæderen hækker i

Sydafrika i oktober og november. Redehullet graves som regel

noget paa skraa nedover i en jordbakke, helst ved en elvebred. Den

hækker i Spanien i mai; men man ved endnu ikke, hvorvidt det er de

samme individer, som forplanter sig paa begge steder.

25. Merops persicus, Pallas.

Denne art lever i Sydvest-Asien og sees som en sjeldenhed ogsaa i

Sydeuropa. Den træffes sparsomt over saagodtsom hele Sydafrika fra

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-\. Kl. 1914. No. 6. 2
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november til april, men ikke til andre aarstider. Den er fundet

bækkende i Sydafrika baade ved Zambesi og Vaal River. Ved Durban

viser den sig under den sydafrikanske sommer i store flokke, som standser

op for nogen tid paa steder, hvor der er meget at jage; men den er endnu

ikke paatrufifet bækkende der. Den sees ofte sidde paa toppen af siv.

Dens stemme er daarlig og ikke videre velklingende.

Cypselidæ.

26. Cypselus apus, L.

Taarnsvalen, som bækker over bele Europa og langt ind i Asien, an-

kommer til os i midten af mai og trækker sydover igjen i slutten af august

eller begyndelsen af september.

Den træffes i Sydafrika under vor vinter, men bvorvidt den fore-

kommer i større antal dernede er vanskeligt at sige, da den saa let for-

veksles med den nærstaaende, stationære art Cypselus barbatus. Helt sikre

fund har man fra Matabeleland, Oranje River og Kimberley. Den viser

sig i Sydafrika allerede i slutten af august og tidlig i september og maa

saaledes trække særdeles hurtig. I april drager den atter nordover.

Da vi paa reisen til Sydafrika arbeidede os sydover den Biscayske

bugt under voldsom sydvest-storm med øsregn, drev en havareret storm-

svale ned paa skibet, hvor den blev liggende og drive helt afkræftet i

sjøerne, som skyllede frem og tilbage over dækket. En matros bragte den

ind i min lugar, hvor den forblev natten over, fastklamret til en regn-

frakke, som viftede frem og tilbage langs væggen under den voldsomme

sjø. Men den var for medtaget til at kunne reddes, og da' den næste dag

kun blev daarligere, maatte vi gjøre en ende paa dens lidelser.

Dette var den 4de august, — sandsynligvis var den paa sydtræk.

Caprimulgidae .

27. Caprimulgus europaeus, L.

Natravnen, som har sit hjem i Europa . og Sydvest-Asien, findes i

norden helst i glissen barskog. Den viser sig i Norge i midten af mai og

forsvinder atter i slutningen af august eller begyndelsen af september, nogle

ungfugle endnu senere.

Den forekommer spredt over hele Sydafrika fra november til marts.

I Rhodesia og Damaraland er den dog endnu ikke paavist, skjønt den jo

maa trække gjennem disse egne. Ogsaa i Pondoland sees den sjelden.

Almindeligst er den naturligvis i skovegnene, men den er ogsaa fundet
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tiere steder i Oranjefristaten og Transvaal (f. ex. ved Potchefsstroom). I

de for en stor del plantede levskoge ved Pretoria sees den almindelig under

den s\'dafrikanske sommer. Den er ogsaa erholdt ved Limpopo.

Det er vanskeligt at tbrstaa, hvordan denne fugl, som ligefrem synes

at blendes af dagslyset, kan finde frem den uhyre lange vei mellem Norge

og Sydafrika. Man maa jo gaa ud fra, at den — sin natur tro — kun

trækker i skumringen eller i morke. Ungfuglen har kanske heller ingen

kjendtmænd til at vise sig veien, da de som regel forlader vort land, efter

at de gamle er afreist.

Strigidae.

28. Strix ßammea, L.

Sløruglen, som har en overmaade vidstrakt udbredelse, er i Norge

kun fundet en enkelt gang. I Danmark derimod er den ganske almindelig

og stationær.

Den er temmelig almindelig paa de fleste steder i Sydafrika — kanske

med undtagelse af Natals kystland — og træftes dernede hele aaret.

Ligesom i norden slaar den sig ofte parvis ned i udhuse og gjemmer sig

i huller om dagen, men kommer i skumringen og om natten frem paa jagt

efter rotter og mus, smaafugle, flaggermus og store insekter. Dens skrig

er høit og ildelydende, og boerne mener, at hvis en slørugle skraber paa

hustaget en nat, maa en af husets beboere dø.

Den hækker i Sydafrika og lægger i almindelighed 2—4 æg, men

undtagelsesvis flere. Den iste mai 1904 fandt saaledes Pym et rede, som

indeholdt 7 æg, af hvilke 4 blev udklækket i løbet af maaneden. Men før

ungerne kunde flyve og saaledes endnu trængte til sine forældre, lagde

disse et nyt kuld paa 4 æg. Et kuld paa 4 æg er fundet den 3die april i

Potchefsstroom og et paa 6 i Matabeleland. Ved Beira, hvor sløruglen skal

være almindelig i skovene, fandt Sheppard et æg i en ubrugt bygning nær

byen, hvor en hel uglekoloni havde slaaet sig ned. Den er almindelig

rundt farmene ved Pretoria og siges der at tage mange unge duer, m.edens

disse endnu ligger 1 reden.

Den sydafrikanske slørugle ansees af nogle for en egen underart, Strix

flatuinea inaculata, som dog i hvert tilfælde staar den europæiske meget nær.
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Cuculiformes.

Cuculidae.

29. Cuculus canorus, L.

Gjøken har en meget stor udbredelse i de nordlige verdensstreg. Den

ankommer til Sydnorge i slutten af mai og afreiser atter i august eller

september.

Under den europæiske vinter paatræffes den i mindre antal paa de

fleste steder i Sydafrika nordenfor Kapkolonien. Oftest er den fundet i

Transvaal, hvor den gjerne holder til blandt mimosa-buske. Desuden er

den iagttaget i Pondoland, Rhodesia og Matatiele, hvor en halvvoksen han

blev skudt i en gummiplantage i byen. I Zambesidalen er den erholdt

tidligst i november og i Tysk Sydvest-Afrika saa sent som i april.

Gjøken er i S3'dafrika meget sky og unddrager sig gjerne ved en

ilsom flugt, naar man forsøger at nærme sig. Dens yndlingskost er lige-

som i Mellem- og Syd-Europa (men ikke i Norge) haarede larver. De fleste

eksemplarer man har erholdt i Sydafrika har været ungfugle, som endnu

ikke har naaet kjønsmodenhed og sandsynligvis har været udklækket i

norden den foregaaende vaar. Nordtrækket synes hovedsagelig at foregaa

i sidste halvdel af marts.

30. Coccystes glandarias, L.

Denne gjøg, som hører hjemme i den sydvestlige del af den palæ-

arktiske dyreregion, træffes under den europæiske vinter — skjønt noksaa

faatallig— over størstedelen af S3^dafrika (indbefattet Tysk Sydvest-Afrika) —
saavel i skovklædte som aabne landskaber. De fleste ankommer i oktober

og reiser nordover igjen i marts, men paa nogle lokaliteter viser den sig

allerede i slutten af september. Dette er saaledes tilfælde ved Salisbur}' i

Rhodesia, hvor den skal forekomme i forholdsvis stort antal. Den sees

der oftest enkeltvis eller parvis og lader nu og da sin ubehagelige stemme

høre. Søger man at komme den paa hold, tager den gjerne tilflugt til et tæt

træ, gjemmer sig midt inde i dette og lurer sig stille væk paa den side,

som vender fra angriberen, om man kommer for nær.

Den lever hovedsagelig af græshopper, bier og haarede larver. Nogen

tid efter ankomsten kan man ofte se hannerne forfølge hverandre.

Mr. IvY har konstateret, at Coccystes glandaritis hækker i S3'dafrika.

Han fandt nemlig i december en unge af denne art i et rede af den rød-

vingede stær [Aynydrus morid). Ungen blev taget med hjem og foret med
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insektlarver og smaa kjødstykker, og 14 dage senere var den flyvedygtig.

Dens dragt var ikke meget forskjellig fra den voksne fugls. Den blev snart

meget tam, foretog ofte udflugter udenfor huset, men kom gjerne og satte

sig paa hans skulder, naar han kaldte paa den. I april blev den meget

urolig i sin opførsel, tløi stadig væk mod væggene og vinduerne og døde i

slutten af maaneden.

Ved Rocklands, Fish River, har man i et rede af en kraake (Corjus

capcnsis) fundet to æg af denne gjøg, ogsaa i december.

Mr. Ivy har ogsaa seet to gamle gjøge af denne art flyve sammen

med 4 ungfugle i slutten af februar og tror derfor, at de gamle samler

sine unger — som udklækkes af forskjellige pleieforældre — sammen, før

de trækker nordover, — hvilket alle synes at gjøre.

CharadrUformes.

Charcidriidae.

31. GIareola pratincola, L.

Braksvalen er udbredt over Sydeuropa og \'estasien og vandrer om

vinteren til Ab3^ssinien og Nyassaland.

Et mindre antal trækker helt til Sydafrika, hvor den er paatrufFet i

Natal, Oranjefristaten og Kapkolonien samt en enkelt gang i Damaraland.

Den er observeret i september paa sandbanker ved en elv i Nordøst-

Rhodesia og ved Zambesi allerede i juli. Det sidstnævnte eksemplar har

muligens opholdt sig hele aaret i Sydafrika. De fleste viser sig først i

november eller senere, hvis man kan slutte noget af de faa data, som fore-

ligger, men den er ogsaa fundet saa langt S3'd som ved Wepener i Oranje-

fristaten allerede den 28de august. Den er iagttaget paa nordtræk i de

første dage af april. Under trækket slutter den sig sammen i flokke.

32. Glareola melanoptera, Nordm.

Denne art hører hjemme i det sydvesdige Rusland og Vest-Sibirien.

Den trækker over Lilleasien, Ægypten og Nubien og er fundet over største-

delen af Sydafrika i tidsrummet oktober—marts. I Rhodesia er den dog

endnu ikke paavist.

Den optræder oftest (men ikke altid) i store flokke, som følger græs-

hoppesværmene. Naar den angriber en større sværm af flyvende græs-

hopper, søger den gjerne at skille ud for sig selv en del af denne, som
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saa omringes af de i cirkler flyvende fugle og dræbes. De unge, endnu

vingeløse græshopper snappes paa marken. I mangel af græshopper tager

den ogsaa biller og andre insekter. Paa grund af sin levevis er den godt

likt af farmerne. Den har en let, svalelignende flugt. Man kjender intet

eksempel paa, at den har hækket i Sydafrika.

33. Sqaatarola helvetica, L.

Strandloen hækker paa tundraerne ved Ishavet saavel i den gamle

som nye verden og streifer om vinteren vidt omkring i syden. 1 Norge

sees den kun paa trækket, særlig om høsten, medens vaartrækket synes at

foregaa meget hurtigt og i mindre udstrækning berøre vort land. De gamle

fugle viser sig hos os i midten af august, og ungfuglene trækker forbi til

langt ud i oktober. I Danmark og Sverige er strandloen ofte iagttaget

allerede i juli, og sterile eksemplarer er leilighedsvis fundet saavel der som

paa Jæderen hele sommeren over. Vinterdragten er endnu ikke fuldt ud-

viklet, naar den drager sydover.

Under vor vinter er den fundet spredt langs hele den sydafrikanske

kyst, paa nogle steder ganske almindelig. Den holder gjerne til ved mun-

dingen af de større floder paa mudderbanker eller større dyndflader, som

tørlægges ved ebbetid. Som oftest sees den alene, sjeldnere parvis i flokke

af andre vadere, hvor den løber hurtig omkring, søgende efter crustaceer,

ormer og insekter. Den lader sig ikke let komme paa skudhold. I Tysk

Sydvest-Afrika er den paatruffet i oktober, og efter fundene at dømme synes

den at opholde sig i Sydafrika til udgangen af marts eller muligens noget

længere. Paa Jæderen er den erholdt i slutningen af april. I syden har den

som regel vinterdragt, men ét eksemplar, som erholdtes af Andersson i

Damaraland, havde delvis sommerdragt. Strandloen er ogsaa paavist i

Transvaal, men disse individer har sandsynligvis kun været paa gjennem-

træk.

34. Aegialitis asiatica, Ayres.

Denne fugl hækker paa Vest- og Central-Asiens stepper og trækker

over Arabien og Østafrika til Sydafrika, hvor den forekommer almindelig

— saavel ved havet som i indlandet — i tiden fra oktober til marts.

Ved Potchefsstroom i Transvaal er den fundet allerede i september. Den

ankommer i store flokke, som siden deler sig op i smaapartier paa 10—20

individer, der sees løbe omkring par aabne marker paa jagt efter smaa-

insekter. Ofte — i særdeleshed efter at det har regnet — træftes den

langt fra vand. Ved ankomsten har mange individer endnu fuld sommer-

dragt.
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35. Aegialitis Geoffroy/, Harting.

Denne vidt udbredte art er kun 3 gange erholdt i Sydafrika, nemlig

ved Kapstaden, Pt. Elizabeth og Durban, paa det sidste sted i marts. Den

holder sig udelukkende ved havkysterne — sedvanligvis i smaa flokke —
og lever af smaa evertebrater, som tages paa stranden.

36. Aegialitis hiaticula, L.

Vor almindelige strandryle hækker over hele Europa og gjennem

Sibirien til Baikal, samt i det nordlige Nordamerika og paa Grönland. Den

ankommer til Norge allerede i marts eller begyndelsen af april og tor-

svinder atter i tiden fra juli til september.

I Sydafrika træffes den fra september til april, fortrinsvis langs kysten,

men ogsaa i indlandet, og er paa nogle lokaliteter meget almindelig.

Længere op paa østkysten, ved Beira, S3'nes den at være sjelden. Den

træffes helst paa mudderbanker langs elvene eller ved stranden, men ogsaa

paa græsbevoksede marker længere borte fra vandet, hvor den kan sees

løbe omkring, søgende efter insekter og andre smaa evertebrater. Ligesom

i norden lader den ofte sin melodiske fløiten høre, naar man nærmer sig.

Man finder som regel en god del fin sand i dens mave. En han i fuld

sommerdragt er skudt i Sydafrika, men regelen er, at den har vinterdragt

dernede.

37. Aegialitis cantianus, Lath.

Den hvidbrystede ryle, som hækker over den palæarktiske region fra

England til Japan, er kun to gange konstateret i Sydafrika, nemlig ved

Zwaartkops River nær Pt. Elizabeth og i Whalefish Bav (af Andersson).

38. Strepsilas interpres, L.

Stendreieren hækker langs Ishavet saavel i den gamle som ny verden,

samt ved Skandinaviens kN^st, men saavidt man ved, ikke længere S3-d.

Derimod streifer den om vinteren viden om langs de sydlige haves kyster.

Den kommer til Norge i slutningen af april og trækker sydover i august

og september.

I Sydafrika forekommer den mere eller mindre hyppig saavel paa vest-

som østkysten i tidsrummet oktober—april og er endog fundet saa sent

som i mai (Saldanha Ba}'). Den opholder sig næsten altid paa havstrandene

og træffes kun sjelden —- og som det synes mest under trækket— i længere

afstand fra havet. Som regel har den vinterdragt under opholdet i Syd-

afrika, men denne skiftes ved den tid afreisen finder sted. Andersson skjød

saaledes et eksemplar i sommerdragt i Whalefish Bay i april.
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Den 4de januar 1913 traf jeg en mindre flok stendreiere i den ydre

del af Saldanha Bay, hvor de rodede om efter smaad}^ i de tangmasser,

som bølgerne havde drevet op paa den storstenede strand. De var ikke

meget sky, men havde noget rastløst over sig, idet de med korte mellem-

rum fløi op under velkjendte, hjemlige skrig for straks efter at slaa sig ned

i nærheden af sit første opholdssted. Herunder klumpede de sig saa tæt

sammen, at det lykkedes mig at nedlægge 5 eksemplarer i et skud. Heraf

var 3 hunner og 2 hanner. Dagen efter skjød jeg endnu én. De var alle

overordentlig fede og havde helt reducerede generationsorganer (i hvile-

tilstand). Den 3die februar traf jeg nogle stendreiere i følge med en flok

Tringa subarciiata og Calidris arenaria i bunden af Riet Bay og skjød en

af dem. Da stendreieren altid foretrækker stenede og storgrusede strande,

blev jeg noget forbauset over at finde den paa denne lokalitet, hvor bunden

(som tørlægges ved ebbe) samt bredderne kun bestaar af blødt mudder og

1ère. Sandsynligvis har den søgt ind i denne stille bugt, fordi sjøen brød

saa voldsomt mod den ydre havstrand, at den havde vanskeligt for at

finde tilstrækkelig kost der. Den 28de januar skjød jeg ogsaa en hun.

Alle disse eksemplarer var i fuld vinterdragt og skiller sig lidet fra

dem, som er taget om vinteren herhjemme.

Oversiden er kun en smule lysere, og de rødbrune fjærkanter paa

vingerne træder mere frem, men ikke saa meget som i ungfuglsdragten.

De var forøvrigt vistnok alle vnsrre individer.

Scolopacidae.

39. Telmatias major, Gmel.

Dobbeltbekkasinen, som hækker i Nordeuropa og Sibirien, ankommer

til Norge i slutningen af april eller begyndelsen af mai og trækker væk

i begyndelsen af september. Den overvintrer undertiden paa Jæderen.

1 Sydafrika forekommer den noksaa almindelig ved sumpe og smaa-

vande med fugtige bredder under vor vinter. Den er taget fra Kap til

Beira i portugisisk Sydøst-Afrika og skal paa det sidste sted være temmelig

almindelig. I Rhodesia sees den sjelden, men i Natal derimod til sine tider

meget almindelig. Saaledes kunde man ved Eastern Vlei nær Durban i

november 1899 paa en jagtttur før frokost skyde 10— 12 par!

Dens flugt er lav og ikke særlig "hurtig. Paa sydtræk ankommer den

ialmindelighed i september eller oktober^ og under opholdet dernede op-

træder den som regel enkeltvis eller parvis, sjelden i flokke. Den lever

hovedsagelig af biller og andre insekter.
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Nogle faa dobbeltbekkasiner træffes hele aaret rundt i

Sydafrika, men man har ikke fundet den bækkende der.

40. TeJmaticiS gallinago, L.

Træffes under vintertrækket spredt paa Sydafrikas østkyst paa egnede

steder, synes at være oftest paatruffet i Pondoland. (Davies).

Totanidae.

41. Numenius arcuatas, L.

Storspoven hækker fra Nord- og Mellem-Europa østover til Baikalsjøen.

Den ankommer til Sydnorge allerede i marts, og hunnerne trækker sydover

allerede i slutten af juni eller beg3'ndelsen af juli, mens ungerne kun er

10— 12 dage gamle, idet de overlader sine ægtemager at serge for de

unges videre opdragelse. Naar ungerne er flyved3^gtige, d. v. s. fra midten

af juli til midten af august, trækker de gamle hanner. Tilslut kommer saa

ungfugl-trækket, som varer til udgangen af september. Enkelte eksemplarer

er fundet overvintrende paa vestkysten.

I Sydafrika findes den almindelig paa gunstige lokaliteter langs

hele kysten og træffes — omend sjeldnere — ogsaa i indlandet. Den an-

gives at være noksaa sjelden i Pondoland, men derimod særdeles talrig

ved Komatiport, mellem Letaba og Limpopo. I Rhodesia sees den nu og

da efter sterkt regn. Den træffes som regel i smaaflokke langs stranden

eller paa flad, sumpet grund, nærer sig af smaa evertebrater og er som

regel i syden meget fed.

De fleste SN'nes at ankomme i september, men da nogle forbliver

hele aaret i S3^dafrika, er det mange gange vanskeligt at afgjøre,

hvilke der er trækfugle.

I Saldanha Bay havde jeg (i januar og februar) god anledning til at

iagttage storspoven og dens lærd. Den var der altid at træffe i bunden

af en grund liden bugt, Riet Ba^', hvor mange kvadratkilometer af den

mudrede, lerede bund tørlagdes ved ebbetid. Den saaes der i flokke paa

hundreder i følge med smaaspoven (Nuinciiius phacoptts) og gjerne paa

samme steder som den hellige ibis (Ibis religiosa), som den dog ikke

egentlig syntes at blande sig med. Helst holdt den sig langt ude paa de store

mudderbanker i tæt samlede flokke uden at slutte sig til de talrige andre

vadere, som pleiede at opholde sig der. Ved tlodtid blev den nødt til at

rømme mudderbankerne og slaa sig ned paa de flade, aabne, med krybende

vandplanter bevoksede bredder af bugten. Men overalt var den lige sk}',

og det var mig trods alle anstrengelser umulisft at erholde et eneste
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eksemplar i dette aabne terræn. Den flei som regel op paa ca. 300 meters

hold, idet enkelte lod hore de hjemmefra saa velkjendte skrig. Herunder

narrede de som oftest de hellige ibiser med sig, men undertiden tog dog

disse sagen mere med ro og forblev tilbage paa pladsen. Naar en spove-

flok blev opskræmt, fløi den gjerne tvers over bugten for at slaa sig ned

paa den anden bred, og denne manøvre kunde den gjentage 2—3 gange;

men fik den saa ikke være i fred, fløi den væk til et sikrere sted. Efter

en times forløb vendte flokkene gjerne tilbage og slog sig ned paany, om

alt saa fredeligt ud.

Inde i den store lagune i bunden af Saldanha Bay tørlagdes ved lav-

vande uhyre mudderbanker, og ved disse tider samlede der sig paa dette

sted flokke af spover, flamingoer, pelikaner, ibiser og andre vadere, hvis

samlede antal utvilsomt androg til hundredetusinder. \'ed flodtid forsvandt

de fleste atter. Da landet deromkring i vid omkreds er næsten en orken

og selve havstranden tør og sandet, er det sandsynligt, at hovedmængden

af disse fugle kom langveis fra. Saldanha Bay er ogsaa den eneste hav-

bugt paa hele denne del af kysten, hvor Sydhavet næsten altid bryder

voldsomt ind mod den torre strand.

Da jeg paa gjennemreise til Natal den 6te september foretog en liden

ekskursion til Riet Bay, saa jeg kun en enkelt storspove der. I januar og

februar var den — som ovenfor nævnt — talrig tilstede. I forste halvdel

af marts aftog den betragtelig i antal, men da jeg den i8de besøgte stedet,

saaes endnu en flok paa 30— 40 individer tilbage.

42. Namenius phaeopus, L.

Smaaspoven, som er noget nordligere i sin udbredelse end foregaaende

art, hækker almindelig i Nordrusland og Skandinavien. Den viser sig

hos os i begyndelsen af april, og i midten af juli trækker de gamle af

begge kjøn sydover i spredte smaaflokke. Ungfuglene afreiser forst en

maaned senere.

Den træffes i Sydafrika rundt kysten fra Kapkolonien til Natal samt i

Transvaal. Ogsaa i Tysk Sydvest-Afrika er den paatruffet. Den er overalt

faatalligere end storspoven undtagen i de nordlige, indre landsdele, hvor den

S3mes at finde sig bedre tilrette. Nogle eksemplarer — som regel

ung fugle — kan paatræffes i Sydafrika hele aaret, men den er

ikke fundet bækkende i syden. Om dens livsførsel og opholdssteder i

S3'dafrika gjælder forøvrigt det samme, som ovenfor er sagt om stor-

spoven.
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43. Limosa aegocephala,, L.

Rødspoven, som indtil nylig ikke har været observeret syd for Ab3'ssi-

nien, fandtes i begyndelsen af februar 191 1 af Chubb i den indre del af

Durban Bay. Han saa kun et eksemplar, som blev skudt og befandtes at

være i vinterdragt. Den spadserede omkring paa den tørlagte, mudrede

bund og lod nu og da høre en kort, hvislende fløiten.

44. Limosa lapponica, L.

Et eksemplar fra Natal findes i Durban museum. Nærmere data

mangler.

45. Limosa. cinerea, Gyld.

Tereksneppen, som findes talrig i Nordrusland og Sibirien, er nogle

faa gange paatruftet i Sydafrika under trækket.

Ayres traf en flok paa 4— 5 individer i Durbans havn og skjød en af

dem, et andet eksemplar er skudt nær Simonstown, og et tredie blev taget

af Andersson i Whalefish Ba}' i oktober. Han saa ogsaa enkelte andre i

Swakop River-dalen og ved Omanbonde. De var for det meste enslige og

holdt sig ved smaastromme med sivbevoksede bredder. Den synes mest

at leve af insekter i syden.

46. 2Iachetes pugnax, L.

Brushanen bebor det mellemste og nordlige Europa og Asien. Den

kommer til Norge i slutningen af april eller begyndelsen af mai og trækker

væk allerede i juli, — ungfuglene dog betydelig senere, helt til udgangen

af september. Hannens halskrave vokser ialmindelighed først helt frem efter

ankomsten hid og fældes sedvanligvis i begyndelsen af juli, efter hvilken

tid de to kjøn er noksaa lige.

I Sydafrika træftes den almindelig paa egnede lokaliteter fra august

til marts. Enkelte steder forekommer den endog talrig, saaledes ved Mata-

tiele og Zwaartkops River, hvor den til sine tider paa sumpige lokaliteter

kan sees i store flokke. Paa det sidstnævnte sted paatræffes den under-

tiden langt fra vand. Den findes saavel i indlandet som ved kysten (hyp-

pigst dog i indlandet) og optræder gjerne i smaaflokke paa 3— 12 eksem-

plarer, hvoraf hunnerne er i absolut majoritet. Ved ankomsten til Sydafrika

har den ofte mere eller mindre af høstdragten tilbage, og endnu den 12te

december skjød Davies i Pondoland en han, som ikke helt havde faaet

vinterdragten. Som ovenfor nævnt, udvikles sommerdragten ialmindelighed

først helt efter ankomsten til norden, men undtagelser gives dog. Saaledes

skjød Davies den 7de marts i East Griqualand flere hunner i hækkedragt,
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Og en han i sommerdragt er taget ved Oranje River. De fleste brushaner

synes at forlade S3'dafrika i slutten af marts.

47. Actitis hypoleucus, L.

Strandsnipen, som hækker over hele Europa og Sibirien, kommer til

Norge i slutningen af april og trækker s3^dover i de sidste dage af juli

eller begyndelsen af august. Ungfuglene reiser senere og kan paatræftes

helt ud i oktober.

Den er almindelig i Sydafrika — saavel ved kysten som i indlandet —
i tidsrummet oktober— marts, men træffes spredt baade tidligere og senere.

Ved Lusikisiki er den seet allerede i8de august, og i Rhodesia har man

gjentagne gange iagttaget den samme maaned. I Beira skal den være

meget almindelig. Den træffes helst enkeltvis ved rindende vand, sjeldnere

ved »Vleis« (smaa stillestaaende vanddamme). Bliver den skadeskudt, søger

den at redde sig ved at svømme og dykke. Den antager som oftest sommer-

dragten før afreisen nordover. Et eksemplar, som blev skudt 25de februar

ved Upington, Oranje River, var allerede i fuld hækkedragt.

Dens føde i syden bestaar af insekter (mest vandbiller) og crustaceer.

48. Totanus glottis, L,

Glutsneppens hjem er den gamle verdens nordlige dele. Til Norge

kommer den i sidste halvdel af mai, og sydtrækket finder sted fra midten

af juli til midten af august. De gamle trækker gjerne alene eller kun nogle

faa i følge, ungfuglene gjerne i flok.

I tiden fra oktober til marts er den almindelig i Sydafrika paa gunstige

lokaliteter saavel ved kysten som i indlandet. Den angives at komme

trækkende i flokke, som siden spreder sig. I indlandet sees den mest en-

keltvis, men langs k\'sten kan den undertiden træffes i større flokke ogsaa

midt under den sydafrikanske sommer. Den synes at være noksaa faatallig

paa østkysten, hvor den særlig foretrækker elvemundingerne og gjerne sees

i spredte par sammen med andre vadere; men ved Kapkoloniens syd- og

vestkyst er den paa sine steder meget almindelig. Hovedmængden ind-

finder sig i oktober, men spredte forløbere er fundet allerede i midten af

august. Et mindre antal sees endnu i april.

I Saldanha Bay var den meget almindelig paa de store blottede

mudderbanker eller langs stranden. Den holdt sig oftest for sig selv i

smaaflokke paa 5—8 individer, undertiden sammen med en eller to Totaims

calidris, men sjeldnere blandet ind i de store flokke af smaasnepper, som

færdedes der. Søgte man at nærme sig, floi de altid op langt udenfor

skudhold under de velkjendte, karakteristiske skrig, som de dog lod høre

sjeldnere end i hjemlandet.
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Det lykkedes mig derfor kun at erholde et eneste eksemplar, en hun,

som jeg overraskede og skjød den 14de februar, medens den stod og drak

af en ferskvandsdam ved Ostenwald, — den eneste i vid omkreds. Den

var i fuld vinterdragt, men gjennemgaaende noget Wsere farvet end de

eksemplarer, jeg har seet i norden. Ovariet befandt sig endnu i hvile-

tilstand med meget smaa follikler. Fuglen var — i modsætning til, hvad

snepperne pleier at være i Sydafrika paa denne aarstid — meget mager

og havde ingenting i maven, hvorimod tarmerne var opfyldt af et farveløst,

seigt og fasthængende slim. Den var derfor vistnok syg. Den sad ganske

alene mellem nogle drikkende duer og spurvefugle og blev skudt paa kort

hold. — Henimod midten af marts syntes glutsneppen at blive faatalligere

i Saldanha Ba}', men da jeg den i8de marts besøgte Riet Bay, var der

endnu adskillige tilbage.

49. Totanus calidris, L.

Den rødbenede sneppe, som hækker i det mellemste og nordlige Europa

samt Vestasien, ankommer til Norge i midten af april, og de fleste trækker

sydover igjen i løbet af august. Enkelte overvintrende individer er paa-

truffet paa Jæderen.

I Sydafrika S3mes den at være sjelden paa de fleste steder, men den

er dog fundet saavel paa vest- som østkysten af Kapkolonien samt i Natal,

ved Lake Ngami og Whalefish Bay. Layard paatraf den i stort antal ved

Zoetendals VIey i Bredasdorp i november.

Jeg saa 3—4 eksemplarer en brændende varm solskinsdag i nærheden

af Umgeni hotel ved Umgenifloden i Natal, men havde desværre ved den

anledning ikke gevær med. De var ikke videre sky, men løb om i mudderet

paa den næsten udtørrede flodbund i nærheden af en stor bambus-hæk.

Da jeg kom for nær, lettede de og fløi nogle hundrede meter opover floden,

hvor de atter slog sig ned. De hjemlige fuglestemmer klang underligt i

disse fremmede omgivelser.

Som nævnt under Totaiins glottis saaes i Saldanha Bay enkelte indi-

vider i følge med denne art — undertiden ogsaa sammen med smaasnepper,

men den var der lige sky som glutsneppen og lettede altid sammen med

denne udenfor skudhold. Dens stemme og ydre habitus var dog til-

strækkeligt til at identificere arten.

50. Totanus glareola, L.

Denne udpræget nordiske art, som hækker fra Nordvest-Europa østover

til Taimyr og i Sydnorge mest træffes paa høifjeldene, ankommer til os i

midten af april og trækker sydover i tidsrummet fra midten af juli til
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slutten af september. Ungfugle med dun i nakken er undtagelsesvis paa-

truffet paa træk i Sydsverige allerede i midten af juli.

Den grønbenede sneppe træffes ganske almindelig paa egnede lokali-

teter over hele Sydafrika i tiden tra oktober til marts. Enkelte forløbere

viser sig allerede i de sidste dage af august, og nogle efternølere kan

træffes til henimod midten af april, men de fleste drager nordover i slut-

ningen af marts.

Nogle eksemplarer antager vinterdragten først efter ankomsten til Syd-

afrika. Saaledes fandtes den 28de august et individ i slidt sommerdragt

ved Potchefsstroom i Transvaal, og flere lignende eksemplarer er taget

ved Zambesi i september, samt i East Griqualand.

I Sydafrika træffes den helst i smaaflokke eller parvis ved sumpe og

strømme; men paa enkelte lokaliteter — f. eks. ved Zwaartkops River —
sees den oftest enkeltvis sammen med andre vadere eller ganske alene ved

smaa vandpytter inde paa markerne, langt borte fra større vandansam-

linger. — Den skal være meget almindelig i Beira og er ogsaa paatruftet

Ruvvenzori.

51. Totanus ochropus, L.

Den graabenede sneppe hækker i det mellemste og nordlige Europa

samt Asien. Den indfinder sig til Norge i april og afreiser sydover i juli,

— som oftest enkeltvis, men for ungfuglenes vedkommende undertiden

nogle faa i følge. De sidste trækker ogsaa gjennem hele august.

I Sydafrika sees den sjelden; men flere eksemplarer er dog taget i

Kapkolonien ved Colesberg, Knysna og Zwaartkops River. Den er én

gang erholdt i Natal (af Chubb). I Beira skal den ifølge Sheppard være

meget almindelig i den varme sæson.

52. Totanus stagnatilis, Bechst.

Denne art, som hækker fra Sydeuropa østover til Sydsibirien, viser

sig i Sydafrika i oktober og forekommer under den europæiske vinter

spredt i temmelig stort antal paa gunstige lokaliteter over hele landet. Den

sees helst enkeltvis eller parvis ved smaa vandstrømme eller damme eller

paa mudderbanker, hvor den løber om, søgende efter smaa orme, bløddyr

og fiskerogn. To eksemplarer, som toges i februar ved Caiedon division

og Oranje River, var begge allerede i sommerdragt.

53. Tringa subarquata, Gyld.

Den krumnæbbede strandvibe er en høiarktisk fugl, og dens rede var

ganske ukjendt, indtil den i 1897 for første gang blev fundet hækkende
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ved Jeniseiflodens munding. Senere er flere reder fundet af den russiske

polarekspedition paa Taimyr-halvoens nordspids; men da denne sneppe

optræder saa talrig under trækket, har man tænkt sig, at hovedmængden

maatte hække i endnu ukjendte polarlande langt mod nord. Sands3'nligvis

tør det vise sig, at det nyopdagede Nikolaus den 2dens land er et af dens

hovedkvarterer.

Paa nordtrækket sees den aldrig i Norge og meget sjelden i Sverige,

hvorfor den sandsynligvis følger en østligere vei. Under høsttrækket viser

den sig derimod hos os i store flokke i midten af juli, og fra denne tid

til midten af august foregaar de gamle fugles træk, hvorpaa ungfugl-

trækket følger indtil midten af september. Den trækker ofte i følge med

Tri/iga alpiiia.

Til Sydafrika ankommer de første forløbere i august, og i tiden fra

oktober til marts optræder den i mængde, fortrinsvis ved kysten, men

ogsaa paa gunstige lokaliteter i indlandet. Et mindre antal træffes endnu

ud i april. Oftest sees den i flokke. Ved Zwaartkops River, hvor den er

almindelig under den hede sæson, har man seet nogle eksemplarer

hele aaret rundt. Individer, som er skudt i september, har undertiden

haft rester af sommerdragten tilbage.

I Saldanha Bay viste den sig ved ebbetid paa de store — under Nuiiicniiis

arqiiatus omtalte — mudderbanker i Riet Bay og den store lagun i flokke

saa kolossale, at det giver grund til den antagelse, at Sydafrika er et af

denne arts hoved-vinterkvarterer. Det er sikkert ikke for meget sagt, at flere

af disse flokke — som var opblandet med talrige Calidris arenaria og et

mindre antal andre snepper — talte titusinder af individer. Naar mudder-

bankerne ved høivande dækkedes af vand, forsvandt de fleste, — sand-

synligvis trak de over til den ydre havstrand,

lalmindelighed holdt flokkene ikke tæt sammen, men spredte sig snart

ud over de uhyre banker, hvert individ ivrig optaget med at søge efter

føde. Naar jeg barbenet foretog ekskursioner udover bankerne, havde jeg

sjelden held med mig, idet de nærmeste snepper altid lettede udenfor skud-

hold og slog sig ned blandt de andre længere borte. Bedst var det at

komme dem paa hold, naar vandet faldt og de første dyede »øer« eller

landtunger tørlagdes. Snepperne slog sig da i tætte flokke ned paa disse

steder og vilde nødig begive sig derfra, — sandsynligvis fordi de var

sultne. Man kunde nærme sig dem — om ikke paa skudhold — saa ialle-

fald tilstrækkelig til, at et slængskud ind i den tætte masse bragte en og

anden til at blive liggende paa valpladsen.

Lettest at komme indpaa var de smaa flokke, som nu og da kunde

træffes paa stranden.
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Omkring midten af marts merkedes en tydelig forandring i sneppernes

opførsel. Flokkene holdt sig tættere samlet end før og kunde ofte uden

nogen synlig foranledning flyve op under tusindstemmig kvidren og gjøre

flere runder høit oppe i luften for atter at slaa sig ned paa et andet sted.

Da jeg den i6de marts skjød en han, slog en enkelt fugl sig ned ved den

dræbtes side, hvilket tyder paa, at snepperne da havde sluttet sig parvis

sammen inden flokken. Fra den tid aftog Tringa subarquata merkbart i

antal for hver dag, men da jeg den 26de marts forlod Saldanha Bay, var

der endnu tusinder tilbage.

Under opholdet i Saldanha Bay skjød jeg ialt 19 eksemplarer, hvoraf 9

var hanner og 10 hunner. De var alle overordentlig fede og havde i maven

smaa orme og rester af andre stranddyr eller — hvad der var hyppigere —
kun en ubestemmelig graa masse blandet med en mængde fine sandkorn.

Alle eksemplarer, som blev skudt i januar, var i fuld vinterdragt og

deres generations-organer i hviletiktand. Hos en han (fra 6te januar) var

talrige graa, hvid-spidsede fjær ifærd med at vokse frem baade i brystet

og paa ryggen. De maatte efter farven at dømme tilhøre vinterdragten.

Den 17de februar skjød jeg 8 individer i ét skud. Hos 3 af disse, to

hunner og en han, saaes allerede de første rødbrune fjær af vaardragten

paa brystet og midten af ryggen, medens talrige nye fjær just holdt paa

at br3^de frem af sit hylster. Generationsorganerne var hos disse individer

begyndt at vokse til, og hannens testikler havde naaet en længde af ca. 2

millimeter. Hos de andre eksemplarer, som alle var i fuld vinterdragt, var

de derimod endnu i hviletilstand.

Den 1 6de marts skjød jeg en han i næsten fuld sommerdragt. Den

løb omkring paa stranden i Riet Bay sammen med en liden flok, hvoraf

mindst 5 eller 6 mere eller mindre havde anlagt sommerdragten. Kinderne

og struben var endnu graahvide, men undersiden ellers mørkt rødbrun

med brede hvide fjærkanter og lidet fremtrædende sorte flækker indenfor

disse. Over- og undergumpens fjær var spraglet af hvidt, sort og brunt,

og benene var kulsorte. Dens testikler var 2V2 mm. lange.

I vinterdragten — som aldrig sees udviklet i norden — er rygsiden

mørkt askegraa med graasorte fjærskafter og svagt fremtrædende lysegraa

ijærkanter, og forbrystets fjær lysegraa med hvide spidser.

Den i8de marts skjød jeg endnu to eksemplarer i fuld vinterdragt.

Tringa subarquata anlægger saaledes sommerdragten til meget forskjellig

tid. Muligens er det de nordligst bækkende stammer, som faar den

sidst.
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54. Trînga minuta,, Leisl.

Denne lille sneppe, som hækker i Ishavsegnene fra Ostfinmarken til

Jenisei, sees hos os sjelden paa vaartrækket (i mai), men almindelig om

høsten. Hunnerne viser sig gjerne allerede i midten af juli, og i lebet af

august foregaar de gamles sydtræk, medens ungfuglenes træk fortsætter

gjennem hele september. De sidste kommer ofte i store flokke, gjerne i

følge med Triiiga alpina.

I september viser de første sig i S3'dafrika, og i tiden fra oktober til

marts er den temmelig almindelig overalt paa gunstige lokaliteter, saavel

ved kysten som i det indre af landet. Enkelte efternølere paatræftes endnu

i mai. Den har undertiden endnu rester af sommerdragten tilbage ved an-

komsten til Sydafrika, og et eksemplar, som toges ved Oranje River i mai,

havde næsten fuldstændig anlagt hækkedragten paany. Individer i overgang

mellem vinter- og sommerdragt er undertiden iagttaget ved Zwaartkops

River, hvor Triiiga minuta er meget almindelig under den hede sæson og

kan sees i et mindre antal hele aaret. Den findes helst i smaa-

flokke paa mudderbanker, i sumpe eller ved bredden af damme og lever

af insekter samt smaa orme og crustaceer.

I Saldanha Bay saa jeg flere gange én eller to Tringa iniinita i følge

med nogle faa Tringa subarqiiata paa stranden i Riet Bay eller den ydre

del af Saldanha Bay. De lod nu og da høre en fin plistren, og naar jeg

søkte at nærme mig, fløi de altid op før sine ledsagere og trak disse

efter sig.

Paa hækkepladsen er denne sneppe saa lidet sky, at man næsten kan

tage den med hænderne. Enkelte gamle fugle — sandsynligvis »oversom-

rende« eksemplarer — er fundet af Collett ved Trondhjemsfjorden tidlig

i juH.

55. Tringa canutus, L.

Denne høiarktiske sneppe sees meget sjelden i Norge paa vaartrækket,

men derimod meget almindelig om høsten. De gamle fugle viser sig i de

sidste dage af juli og trækker gjennem hele august, og ungfugl-trækket

paagaar helt til udgangen af september. Paa Jæderen kan den findes en-

keltvis helt til henimod nytaar.

I Sydafrika er den kun paatruffet enkelte gange. Andersson tog to

eksemplarer i Damaraland (den 20de oktober og 4de november 1863), og

Davies skjød den 25de november 1906 en han i vinterdragt i Pondoland.

Den havde gulgraa fødder. Ogsaa i Algoa Bay skal den være paatruffet

og enkelte eksemplarer skudt.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 6. 3
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56. Tringa, Bairdi, Harting.

Af denne art, som hækker i Alaska og ved Mackenzie-floden, er et

eksemplar skudt i Whalefish Bay 24de oktober 1863 af Andersson.

57. Calidris arenaria, L.

Sandløberen er en heiarktisk art, hvis yngleforhold endnu er meget

lidet kjendte. Den sees i Skandinavien sjelden paa vaartrækket, men er

taget i Skaane allerede i april. Om høsten forekommer den i mængde paa

Jæderen fra slutningen af august til ud i oktober, og nogle ikke forplant-

ningsdygtige individer er fundet der hele sommeren igjennem. Paa Øland,

hvor nogle gamle fugle viser sig allerede i begyndelsen af august, sees

den kun faatallig og kommer gjerne alene eller 2—3 i følge, ofte sammen

med Triiiga alpiiia. Den følger saaledes hovedsagelig den vestlige vei,

langs Norges kyst.

I Sydafrika forekommer den under den europæiske vinter talrig paa

de fleste steder langs kysten, men ikke i indlandet. Ved ankomsten i sep-

tember eller oktober har den som regel endnu høstdragten, og i enkelte

tilfælde endog nogle rødbrune fjær af sommerdragten tilbage paa brystet.

Naar den i mai trækker nordover, er sommerdragten paany under ud-

vikling. Den træffes som regel i flok, helst paa mudderbanker sammen

med andre vadere, og lever hovedsagelig af insekter og smaa crustaceer,

men delvis ogsaa af vegetabilier.

Den 3die december traf jeg en stor flok paa den brændende hede

sandstrand udenfor Durban. De var sky og klumpede sig saa tæt sammen,

at jeg kunde nedlægge 6 eksemplarer i et skud. Hos alle disse fandt jeg

i maven og svælget masser af en liden Nereide, som de øiensynlig havde

fraadset paa. Den 6te samme maaned saaes atter en stor flok paa beachen,

hvor de trippede om med forpjuskede dragter under det sterke regn, idet

de løb udover sandstranden mellem hver bølge og ilsomt snappede de

smaadyr, som var skyllet op. V^ed at lade, som om jeg ikke ænsede dem

og vilde passere forbi, lykkedes det mig at komme flokken paa droit skud-

hold og nedlægge et eksemplar, men da saa flokken slog sig ned igjen

omkring den dræbte, fik jeg i næste skud hele. 6 fugle. Alle disse saavel-

som de fra 3die december var meget magre og havde flere eller færre af

høstdragtens mørke fjær tilbage paa ryggen. Vinterdragten var dog langt

fremskredet, og paa hovedet saaes kun hos et enkelt eksemplar spor af

høstdragten tilbage. Af de skudte fugle var de 11 hunner og kun 2 hanner,

hvilket enten maa tydes som et underligt slumpetræf eller ogsaa derhen,

at hunnerne har været i majoritet.
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I Saldanha Bay optraadte sandloberen i mindre flokke langs stranden

eller i vældige sværme paa mudderbankerne sammen med Triiiga subarquota,

og hvad der er sagt om dennes optræden der gjælder i det væsentlige

ogsaa Calidris arenaria. De lo— 12 eksemplarer, som jeg skjød i løbet

af januar og februar, var dog alle i fuld vinterdragt og generationsorga-

nerne i hvile. Alle disse var, i modsætning til eksemplarerne fra Durban,

meget fede. De lod gjerne under flugten høre et kort, skarpt, trillelig-

nende skrig.

I vinterdragten — som aldrig sees i norden — er sandloberen paa

oversiden lyst askegraa, oftest med skiddenhvide fjærspidser, og panden

samt kinderne er næsten helt hvide. Partiet omkring skuldrene er noget

lysere end rygsiden forøvrigt. — Ogsaa sandløberen aftog i antal i Saldanha

Bay fra midten af marts.

58. Recnrvirostra avocetta, L.

Klyden er udbredt over det mellemste og sydlige Europa og gaar øst-

over til Mongoliet. 1 Danmark var den tidligere almindelig, men har i den

senere tid aftaget i antal. Den kommer did i begyndelsen af mai og

trækker sydover i slutten af august eller begyndelsen af september. Dens

3'ndlingsopholdssteder er langgrunde, sandede strande.

I Sydafrika træffes den noksaa almindelig langs kvsten fra Tysk

Sydvest-Afrika til Zambesi, helst ved elvemundinger og laguner, men sees

kun tilfældig i indlandet. Den færdes gjerne i smaaflokke, som løber om
paa mudderbankerne og indimellem vader ud i aabent vand under sin søgen

efter insekter, orme og crustaceer. I almindelighed er den mindre skv end

7o/a;/?/5-arterne. Den synes at forekomme hele aaret i Syd-
afrika og er fundet bækkende i større antal ved Berg

River samt ved »vleis« i Colesberg. Dens reder var ved Berg River

— hvorfra Layard tog flere æg — altid placeret paa en fugtig forheining

i sumperne og indvendig udforet med tort siv eller græs. Der var gjerne

4 æg.

59. Himantopus Candidas. Bonn.

Stylteløberen er udbredt fra Sydeuropa østover helt til Kina samt over

store dele af Afrika.

I Sydafrika er den ikke meget almindelig, men dog erholdt fra enkelte

lokaliteter saavel i Kapkolonien, som i Natal, Transvaal, Bechuanaland,

Tysk Sydvest-Afrika, Rhodesia og Portugisisk Østafrika. Den er flere gange

fundet i juli (f eks. en steril Ç, skudt 28de juli i Transvaal) og fore-

kommer vistnok i landet det hele aar. Som regel træffes
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den alene eller parvis i sumpe eller langs elve og sjøer, hvor den gjerne

sees at vade ud i vandet under sin søgen efter snegle og andre smaa

evertebrater.

Den er fundet bækkende i større antal ved Berg River i

september af Andersson, som medbragte æg til Kap-museet, — samt en

gang ved Durban (Woodward).

Stylteløberen er den eneste af de 7 Hiiiiaiiiopi(s-a.rter^ som forekommer

i Afrika.

Laridae.

60. Lestris crepidatus. Banks.

Tyvjoen, som hækker overalt ved det nordligste Atlanterhavs og Nord

ishavets kyster, træffes nu og da i Sydafrika i tiden fra oktober til marts

Saaledes er flere eksemplarer erholdt i Table Bay ved Kapstaden og é

i Algoa Bay. Et eksemplar er endvidere skudt i Whalefish Bay af An

DERSSON, som siger, at tyvjoen slet ikke er ualmindelig der til visse aars

tider, og at den fortrinsvis er at finde i smult vande og laguner langs

kysten. Baade den lysere og den mørke varietet er taget i Sydafrika.

Tyvjoen holder ogsaa i Sydafrika fast ved sin parasitiske levevis.

61. Lestris pomarinus, Temm.

Den bredhalede tyvjo er en høiarktisk art, som hækker saavel i den

gamle verden som i Amerika nordenfor 70° n. br. Den sees i Norge mest

om høsten og vinteren, men sjelden om vaaren. I 1855 saaes store flokke

udenfor Berlevaag i juni, hvilket muligens har været »oversomrende«

individer.

Om vinteren er den paatrufifet i Australien og Peru samt Sydafrika,

men i det sidstnævnte land kun sporadisk. Andersson skjød to eksem-

plarer i Whalefish Bay, og mr. Swinburne saa et individ — som han des-

værre ikke fik fat paa — i aaben sjø 100 engelske mil vestenfor Kap-

kolonien paa 32° s. b. og 16° 0. 1.

62. Hydrochelidon leucoptera, Meisn., Sch.

Den hvidvingede sortterne forekommer bækkende fra Sydeuropa øst-

over helt til Kina og vandrer om vinteren til Afrika og Australien. I Syd-

afrika synes den at være noksaa udbredt i Transvaal og Oranjefristaten

under den varme sæson, men er kun én gang erholdt i Kapkolonien.

Ogsaa i Tysk Sydvest-Afrika, Bechuanaland og Portugisisk Østafrika synes

den at forekomme hyppigere og er skudt enkelte gange.
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I Potchefsstroom er den taget baade i juni og juli, hvilket tyder paa,

at nogle individer forbliver hele aaret i Sydafrika. Den lever hovedsagelig

af snegler og insekter, og sees almindeligvis i betydelige flokke gjere jagt

paa de sidste over sumpe, laguner eller endog kun ansamlinger af regn-

vand. Dens flugt er langsom, tung og usikker. Alexander saa store flokke

passere ned over Zambesifloden i november, december og januar, — sand-

synligvis paa træk. De var i vinterdragt. — Et voksent eksemplar, som

blev skudt af Ayres i Potchefsstroom 26de juni, havde tiltrods for aarstiden

kun delvis hækkedragt.

63. Hydrochelidon hybrida, Dresser.

Denne terne hækker fra Mellem- og Sydeuropa gjennem Asien østover

til Kina og trækker ligesom den foregaaende art baade til Afrika og

Australien om vinteren.

I Sydafrika forekommer den spredt over hele landet — saavel ved

kysten som i indlandet — og i større antal end Hydr. leucoptera. De fore-

liggende eksemplarer er alle taget i tiden december — april, og to af

dem — fra Berg River og Kroonstad i Oranjefristaten — er i hække-dragt.

Den holder helst til ved sumpe og indsjøer, hvor den flyver tæt henover

vandoverfladen paa jagt efter insekter, hvoraf den hovedsagelig lever. —
Den er ikke fundet bækkende i S^^dafrika.

64. Sterna, macrura, Naum.

Den rødnebbede terne er en hoinordisk circumpolær art, som an-

kommer til sine hækkepladse i Finmarken i slutningen af mai og trækker

derfra i august eller september. Enkelte eksemplarer kan dog paatræfifes

paa sydtræk helt ud i oktober.

Under vor vinter træffes den i mindre antal spredt over hele Syd-

afrika, saavel ved kysten som i de indre landsdele. Enkelte individer er

skudt dernede i juni og august og maa derfor antages at have

opholdt sig hele aaret i syden; men den er ikke fundet hæk-

kende der. To eksemplarer tra Sydafrika var i fuld sommerdragt. Stenia

macrura er ogsaa paatruffet helt nede i Sydishavet.

65. Sterna ßuviatilis, Naum.

Makrelternens hjemland er Europa, den tempererede del af Asien og

det østlige Nordamerika. Til Syd-Norge, hvor den er meget almindelig,

indfinder den sig i midten af mai, og de fleste trækker sydover i løbet

af august, men ungfugle kan dog paatræffes indtil begyndelsen af oktober.
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I Sydafrika er den kun paatruffet langs kysten fra den østligste del

af Kapkolonien til Whalefish Bay, men den er her paa flere steder — f. eks.

ved Zwaartkops River og Pt. Elizabeth — ganske talrig. Ved Zwaartkops

River viser den sig gjerne i flokke og sammen med andre terner. Hoved-

mængden optræder kun i Sydafrika under den varme sæson, men nogle
kan findes der hele aaret. I Table Bay har man saaledes taget

flere eksemplarer i vinterdragt i juni og juli! De opbevares i

Kap-museet. Et eksemplar i sommerdragt er taget i Sydafrika af Layard,

men datoen er desværre ikke angivet. — Makrelternen er aldrig fundet

bækkende i syden. — I Saldanha Bay saa jeg i februar og marts enkelte

terner — som enten maatte være Si. fliiviatilis eller St. macnira — flyve

frem og tilbage over bugten ; men da jeg ikke fik skudt noget eksemplar,

var det umuligt med sikkerhed at bestemme arten. De syntes noget trægere

i sine bevægelser og skreg sjeldnere, end de pleier at gjøre i hjemlandet,

— muligens var varmen for trykkende.

66. Sterna caspia, Pall.

Den store terne har et meget vidstrakt udbredelsesfelt og forekommer

over hele Europa syd for 60° n. br., størstedelen af Asien og Nordamerika,

samt delvis i Afrika og Australien. Den findes ikke i Norge/ men var

tidligere ganske almindelig paa flere steder i Sydsverige og Danmark, hvor

den i de sidste aar har aftaget sterkt i antal. Til Sydsverige kommer den

gjerne i de sidste dage af april, og sydtrækket finder sted i slutningen af

september eller de første dage af oktober.

Den er ikke ualmindelig i Sydafrika og er funden paa flere steder

langs kysten fra Whalefish Bay til Zambesi, undertiden ogsaa ved større

elve eller sjøer i indlandet. Saaledes skal den være en regulær besøger

ved Zwaartkops River under den varme sæson, men kun faatallig. Den

lever af fisk og optræder som oftest enkeltvis eller parvis. Hvor den faar

være i fred, skal den ikke være videre sky, men skydes der paa den, tager

den sig det straks ad notam.

Sterna caspia er fundet bækkende i Sydafrika i St.

Helena Bay, paa Dyers Island (i Caledon-distriktet) og sammen med St.

Bergii paa en ved mundingen af Zambesi i januar. Æggene lægges

gjerne paa lave, sandede øer eller havstrande uden videre underlag.

Under mit ophold i Saldanha Bay fra nytaar til 26de marts saa jeg

flere gange Sten/a caspia. Den kom gjerne enkeltvis flyvende langs bugten

— altid høit oppe og udenfor rækkevidde •— og henledede opmerksom-

heden paa sig ved sit grove, skurrende og vidtlydende »kra« — »kra«,
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som den nu og da lod hore en eller to gange. Undertiden slog den sig

sammen med maagerne. Saaledes saa jeg den en gang paa en aaben

sandstrand midt i en stor flok af^ Laras doininicamis; men da jeg nærmede

mig, fløi den op udenfor skudhold — længe før maageflokken — og for-

svandt udover bugten.

I midten af marts blev jeg vidne til et eiendommeligt skuespil i den

før omtalte grunde Riet Bay. En uhyre flok af Phalacrocorax capcnsis

— den kunde sikkert tælles i titusinder — jagede en stor fiskestim foran

sig op gjennem bugten. De forskræmte fiske satte afsted med rasende

fart, men var i det grunde vand altfor synlige mod den lyse lerbund og

undgik derfor ikke sine forfølgere. I forskrækkelsen skar de stadig væk op

i vandfladen, som paa de steder, hvor fiskesværmen var tættest, formelig

syntes at staa i kog. Paa sine steder var vandet næsten dækket af skarve,

som dykkede, kom op igjen med fisk i nebbet, slog med vingerne og gjorde

et voldsomt spektakel. Bagtroppen fløi uafladelig op og slog sig ned i

den retning, som fiskestimen tog, dog ikke foran denne. Det syntes saa-

ledes, som om fuglene forsætlig drev fiskesværmen stadig længere ind i

den grunde bugt. I 20—30 meters høide over vandet svævede en flok af

Lams cirrocephaUis samt nogle Sterna caspia, som var tilkaldt af larmen.

Naar fiskene viste sig i vandskorpen, styrtede de sig lodret ned tor

at kapre sin del af byttet. Under denne scene hørtes ofte den store

ternes grove skrig blandt maagestemmerne, — kun skarverne forholdt

sig tause.

67. Sterna, cantiaca, Gmel.

Den kentske terne træftes ved Mellem- og Sydeuropas k3'ster og var

tidligere noksaa almindelig i Danmark, men er nu meget sjeldnere der.

I Sverige og Norge er den kun paatruftet enkelte gange.

I Sydafrika forekommer den noksaa almindelig langs hele kysten øst-

over til Durban, men er kun fundet i tidsrummet oktober—mai og s^'nes

derfor altid at trække væk udenfor denne tid. Den sees oftest i store

flokke sarrmien med andre terner og er som regel i vinterdragt, men und-

tagelser herfra forekommer dog. Davies fandt saaledes i Pondoland 3

hunner i sommerdragt samt en ikke helt udvokset han, som havde rester

af sommerklædningen tilbage. Dens korte, lidet vakre skrig høres oftest,

naar den er optaget med sit fiskeri. Den træftes mest ved selve hav-

stranden, men undertiden ogsaa ved ferskvand, — f. eks. ved Zwaartkops

River, hvor den tilfældig kan sees i smaa flokke. Intet tyder paa, at den

nogensinde skulde have hækket i syden.
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68. Sterna, Dougalli, Mont.

Dougals terne synes kun sjelden at besøge Sydafrika. I British Museum
findes to eksemplarer, som skal stamme fra Kap Gode Haab og Algoa Bay.

Brown mener at have seat den i store flokke, ofte sammen med andre

terner, ved Zwaartkops River.

69. Sterna, minuta, L.

Ifølge Stark findes der i British Museum et eksemplar af dvergternen

fra »Cape Seas«. Den er ikke paatruffet flere gange i Sydafrika.

70. Sterna, media, Horsfield.

Denne art, som skal forekomme noksaa almindelig langs kysterne af

Østafrika og Madagaskar, er en gang fundet i Durban og en gang i Beira

(af Sheppard). Ved Kapkoloniens og S3'dvest-Afrikas k3-ster er den aldrig

iagttaget.

Gruiformes.

Rallidae.

71. Crex pratensis, Bechst.

Agerriksens hjemland er Europa og Nordasien vestenfor Jenisei. Til

Norge ankommer den i midten af mai, og i løbet af september trækker de

fleste sydover; nogle ungfugle sees dog til midten af oktober. Den flyver

tungt, langsomt og ugjerne og er meget stationær paa hækkepladsene.

Trods sin tunge flugt viser den sig i slutten af november i Sydafrika

og er fra december til marts noksaa almindelig i de nordlige dele af landet

paa visse lokaliteter; derimod sees den sjelden i Kapkolonien. I løbet af

den sydafrikanske høst forsvinder den atter, — hovedmængden i slutten

af marts.

Den holder helst til mellem langt græs og lader sig vanskelig skræmme

op to gange. Selv hunde søger den at undgaa tilfods, og Ayres siger,

at dette ofte lykkes den ved at den hopper langt ud til siden over græs-

toppene og saaledes bringer hundene til at miste sporet. — Den lever

hovedsagelig af insekter. Hannens snirpende stemme, som vistnok har

med hækningen at gjøre, har man ikke~ hørt i Sydafrika. Agerriksen angives

at være sjelden i Rhodesia og ved Pretoria — hvor den kun er paatrufifet

et par gange i agerland — , og det synes idethele taget efter fundene at

dømme, som om den foretrækker skov-egnene. Den hækker sand-
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synligvis nu og da i Sydafrilca, da dr. Fitzsimmons flere gange

har fundet og bragt til museerne æg, som ikke kan være af nogen anden

kjendt sydafrikansk fugl.

72. Ortjgoinetrsb porzana, Fleck.

Den smaaplettede sumphøne, som hækker i Europa og Vestasien, sees

kun som en sjeldenhed i Sydafrika. En, hun er skudt i Sechele's land i

Bechuanaland og et andet eksemplar ved Namas i Kalahari, begge i december.

Desuden har man taget en hun i Nordøst-Rhodesia i februar og flere

individer i Zambesidalen i nærheden af Feira.

73. Ortygometra pusilla, Pall.

Denne art, som hækker fra Europa østover til Baikalsjøen, træftes

spredt paa gunstige lokaliteter i Sydafrika saavel ved kysten som i det

indre og synes at forekomme i landet aaret rundt. Den op-

holder sig helst mellem græs ved stillestaaende damme eller sjeldnere ved

smaa strømme og er ligesom de andre af sin siegt vanskelig at jage op,

idet den efter en kort, tung flugt kaster sig til jorden og søger at und-

komme tilfods. Den lever af forskjellige smaa-evertebrater.

Andersson fandt den bækkende i nordre Damaraland. Rederne

var bygget af sivstilke, græsstraa etc. og indeholdt 6— 7 æg.

Reichenow mener, at den sydafrikanske stamme viser distinkte for-

skjelligheder fra den europæisk-asiatiske og har derfor udskilt den som til-

hørende en egen underart, O. pusilla obscura.

74. Gallinula chloropus, L.

Den grønbenede vandhøne, som hækker over størstedelen af Europa

og Asien og undertiden overvintrer ogsaa i Sydnorge, forekommer i Syd-

afrika mere eller mindre almindelig hele aaret rundt paa gunstige loka-

liteter. Særlig almindelig skal den være i Kroonstad-distriktet i Oranje-

fristaten, hvor den sjelden skydes paa og derfor er meget tam. 1 Rhodesia

træftes den mest under regn-sæsonen. Oftest findes den ved siv- og græs-

bevoksede bredder af smaa vande eller damme, sjeldnere langs elvene.

Den synes at holde sig i ro om dagen, men farter tidlig om morgenen

samt om aftenen livlig omkring og træftes da undertiden i græsset længere

borte fra vandet. Ligesom de øvrige af siegten flyver den nødig op, men

løber udmerket. Den lever mest af orme, insektlarver og vegetabilier.

G. chloropus hækker i Sydafrika, men lægger der kun 2—4 æg,

medens antallet i Europa er 7— 9. Den bygger af siv-stilke og andre vand-

planter et flydende rede, som anbringes saa skjult som mulig inde mellem

sivene.
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Falconiformes.

Falconidae.

75. Falco subbuteo, L.

Lærkefalken hækker over hele Europa og Nordasien sendenfor polar-

cirkelen. Under den europæiske vinter er den paatruftet faatallig i Syd-

afrika helt ned til Kap. Den er skudt i Tysk Sydvest-Afrika, i Damara-

land i regntiden, i Knysna og Natal samt paa nogle andre lokaliteter; men

endnu ikke i Transvaal. Den lever i syden mest af græshopper, sommer-

fugle og termiter og streifer helst omkring i halvmørke. — De fleste

eksemplarer, som er taget i Sydafrika, har været ungfugle.

76. Tinnunculus vespertinus, L.

Aftenfalken hækker i Østeuropa og østover gjennem Asien til Baikal-

sjøen. Den optræder ofte i flokke og lever mest af insekter.

I Sydafrika er den kun paatruflfet i Namaqua-, Quampo- og Da-

maraland, men til gjengjæld i saa meget større antal paa disse steder.

Andersson saa den i januar og februar blandet sammen med Milvus

ægypticus og Milvus korschun i flokke saa kolossale, at han ved en enkelt

anledning mente at have seet mindst 50000 fugle, hvoraf de loooo seilede

om i luften og resten var spredt paa markerne rundt omkring! I denne

mængde var de 3 arter repræsenteret i omtrent lige stort antal hver. De

lever mest af termiter og var alle overordentlig fede. Naar der fandtes

græshopper, tog de ogsaa dem. Dette var i regntiden. Ved terketidens

indtrædelse — under den europæiske vaar — trak de alle nordover og

blev borte.

77. Tinnunculus amurensis, Marshall.

Denne art har en meget interessant udbredelse. Den hækker i Nord-

Kina, Amurprovinsen og Japan. I oktober og november trækker den syd-

over, passerer Indien — hvor den hvert aar kan observeres i Chachar

straks efter at sydtrækket er begyndt — og viser sig allerede i oktober i

Sydafrika, hvor den forbliver til udgangen af marts.

Sydtrækket maa saaledes foregaa meget hurtigt, og derved kan man

lettere forklare sig, at denne art endnu ikke er paatruffet i Østafrika, som

den dog maa passere paa veien.

Den sees sjelden i Damaraland og synes idethele taget fortrinsvis at

forekomme i de østlige dele af Sydafrika, hvor den er almindelig i ovre
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Natal, men ogsaa ofte sees i Transvaal og Rhodesia. Man har fundet den

saa langt syd som til Knysna.

Ligesom aftenfalken lever den hovedsagelig af myrer og græshopper,

men tager nu og da ogsaa vandbiller. Den sees gjerne i flokke paa to til

flere hundrede, helst om aftenen og i nærheden af vandstrømme.

I begyndelsen af marts saa Seebohm en saadan flok paa ca. 300 fugle

paa en farm i ovre Natal. De seilede ligesom svaler omkring høit oppe i

luften, og overnattede alle samlet paa de nøgne grene af et hoit træ i

»bushen«. Den er aldrig fundet bækkende i Sydafrika.

78. Tinnunculus Naamanni, Fleisch.

Sydeuropa, Nordafrika og Mellem-Asien østover til Kina er denne arts

hjemland.

Under den europæiske vinter optræder den i Sydafrika, hvor den er

sjelden i Kapkolonien og Natal, men talrig i Transvaal og Rhodesia. Ogsaa

i Tysk Svdvest-Afrika og Damaraland er den fundet, men faatallig. Den

lever mest af græshopper og træffes gjerne i flokke paa mange hundrede,

som følger græshoppesværmene under deres uregelmæssige vandringer

gjennem landet. Græshopperne gribes ved vingen og føres til munden

med klørene.

Har den ikke denne sin yndlingskost for haanden, tager den andre

insekter. Tusindben, edderkopper, bier og en enkelt gang en smaafugl er

fundet i dens mave. Under jagten efter insekter afsøger de i fællesskab

aabne landstykker, og naar de har spist sig mæt, slaar de sig ofte tilro i

høie trær (Stark). Den er lidet sk}-.

79. Buteo desertorum, Grill.

Denne art, som staar vor almindelige m.usvaage meget nær, hækker i

Østeuropa og Sydvest-Asien.

I Sydafrika forekommer den spredt over størstedelen af landet fra

november til april, hvorpaa alle atter forsvinder. Almindeligst træftes den

i Transvaal og Oranjefristaten, sjeldnere i Kapkolonien, og i Natal er den

slet ikke seet. Sandsynligvis maa den dog forekomme ogsaa der, da den

flere gange er iagttaget i Pondoland. Den er ogsaa skudt i Ruwenzori

og Syd-Rhodesia, men i den sidstnævnte egn sees den merkelig nok kun

tilfældig.

Nogle forløbere ankommer allerede i midten af oktober, og et større

antal forlader landet i slutningen af marts.

Den liker sig bedst i aabent land med smaapartier af junglekrat og

sees ofte sidde paa udkig paa toppen af telegrafstolper eller tørre trær.
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Ved Pretoria, hvor den forekommer almindeligst i december, holder den

gjerne til i eucalyptustrær og sover ofte i nærheden af biæderens sove-

pladse. Den lever hovedsagelig af græshopper og termiter, men tager

ogsaa undertiden firben, slanger, fugleunger og smaafugl. Naar den er

sulten, kan den blive meget nærgaaende, og man har eksempler paa, at

den i faa meters afstand fra mennesker har snappet væk høns, naar disse

blev fodret. Paa sine steder tager den ofte kyllinger og er derfor ilde Ukt

af boerne. Dens skrig er svagt. Man har aldrig fundet den bækkende i

syden.

80. MilVUS ægypticus, Sharpe.

Denne glente, som hækker i Sydøst-Europa, Arabien og Lilleasien,

forekommer i tiden fra oktober til marts almindelig over hele Sydafrika

undtagen i Kapkolonien, hvor den sjeldnere sees. I Rhodesia er den fundet

allerede i september og i Ondonga indtil april; men efter den tid for-

svinder allesammen.

Den tager gjerne unge kyllinger, naar anledning dertil bydes; men

lever ellers mest af græshopper og andre insekter. Forøvrigt tager den

næsten alt spiseligt, som den kan raade med, firben, fisk etc. Nu og da

har man seet et par paa jagt efter føde i Salisburys gader. Dens skrig er

høit og skarpt og flugten hurtig og graciøs.

Den er fundet bækkende paa bankerne ved Berg River nordenfor

Kapstaden samt ved Zambesi., Redet bygges solid af sterke kviste og

placeres som oftest i et høit træ, undertiden i en klippekløft.

Andersson fandt den i uhyre flokke i Quampoland sammen med

Tinnunculus vespertimis (se under denne art).

81. Milvus korschun, Sharpe.

Af denne art, hvis hjem er S3^deuropa samt det centrale og sydøstlige

Asien, er kun ét sikkert eksemplar paavist i Sydafrika, nemlig af Andersson

i Ondonga, Quampoland.

Andersson mente at have seet den i uhyre flokke paa denne lokalitet

sammen med Tinnunculus vespertimis og Milvus ægypticus, men dette er

endnu usikkert, da den saa let kan forveksles med ungfugl af Milvus

ægypticus.

82. Pernis apivorus, L.

Hvepsehøgen hækker over størstedelen af Europa og Nordasien. Til

Sydnorge kommer den i første halvdel af mai, og høsttrækket finder sted

i slutningen af august eller begyndelsen af september. Den lever hos
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OS mest af humler og udgravede humleboer, men tager undertiden fugle-

unger.

Om høsten i 1894 skjod man i Sydfinland en hvepsehog, som i vingen

havde en pil af den slags, Fan-folket i \^estafrika bruger, og Y. Sjøstedt

har i Kamerun seet den ogsaa under den europæiske sommer. I oktober

og mai passerer den Gibraltar i stort antal.

I Sydafrika træflfes den meget sjelden. Tre eksemplarer er skudt i

Natal, ét den 27de december ved Rustenburg i Transvaal, ét ved Salisbury

og ét i Namaqualand. Desuden er den iagttaget af Stöehr i Nordest-

Rhodesia. Man har i S3'dafrika fundet græshopper, hveps og engang en

chamæleon i dens mave.

83. Circus cineraceus. Mont.

Kjærhøgen findes paa fugtige enge og heder i Mellem- og S3'deuropa

og langt ind gjennem Syd-Sibirien.

I Sydafrika træftes den kun under vor vinter, men intet sted i større

mængde, og i Natal er den endnu ikke sikkert paavist. Dette forklares

sandsynligvis ved, at den overalt foretrækker aabent græsland. Paa saa-

danne steder kan man se den flyve lavt henover marken under sin søgen

efter føden, som bestaar af mus, smaafugle og æg, smaa reptiler og store

insekter. Den sees ofte paa afbrændte strækninger og land nær sumpe

eller termittuer, hvor mus ofte har tilhold. — Ogsaa i Ruwenzori er den

paatruftet.

84. Circus swaisonii. Smith.

Steppehøgen hører hjemme i Sydøst-Europa og Asien, men træftes

sjelden i Nordeuropa. Den opholder sig helst paa stenede, aabne sletter

eller dyrket mark og sætter sig næsten aldrig i trær, men hviler paa stene

eller paa marken.

1 Sydafrika forekommer den kun som en besøger i tiden oktober—
marts og er ligesom foregaaende art spredt over hele landet, uden dog

nogensteds at være videre almindelig. Den er paatruftet ogsaa i Natal.

Helst sees den i aabne landskaber, som den afsøger under en lav, lidt

bølgende flugt; men den træffes ogsaa ofte ved sumpe eller floder. I

stærk hede søger den gjerne ly i et tæt træ, hvilket er underlig

nok, naar man tager i betragtning dens livsførsel paa den nordlige halv-

kugle. Den lever mest af græshopper, men tager ogsaa mus, smaafugl,

samt nu og da en k3'lling.

Mr. Hutchinson mener at have fundet et rede af denne art i en Wattle-

plantage i øvre Natal, men arten er ikke med sikkerhed konstateret.
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85. Circus æruginosus, L.

Sumphøgen, som hækker fra Mellem-Europa østover gjennem Asien,

viser sig paa vore breddegrader i midten af april og trækker bort i oktober.

Den sees sjelden i Norge, men er længere syd delvis stationær.

Den er kun to gange sikkert konstateret i Sydafrika. Ayres skjød i

december en endnu ikke kjønsmoden han, medens den drev jagt i en sump,

og et andet eksemplar er taget i nærheden af Salisbury, Mashonaland. De

var begge i hvid-hodet dragt. Det er muligt, at den forekommer hyppigere

end fundene tyder paa, da den saa let kan forveksles med den sydafri-

kanske Circus ranivofns.

86. Pandion haeliaetus, L.

Fiskeørnen har en meget vid udbredelse og er fundet over største-

delen af saavel den gamle som den nye verden. Man har opstillet for-

skjellige underarter, som alle synes at staa hverandre meget nær.

I Sydafrika sees den ikke saa sjelden ved laguner eller større floder langs

østkysten sydover til Knysna, men i den vestlige del af Kapkolonien er den

ikke iagttaget. Den er observeret baade om sommeren og vinteren, — som

oftest enkeltvis, men undertiden i par. Den lever ogsaa i Sydafrika saa-

godtsom udelukkende af fisk og sees ofte sidde paa tørre trær i nærheden

af vandet, men undertiden ogsaa paa marken. Ligesom hos os er den altid

meget sky. Mr. Gordge har seet Haeliaetus vocifer paa tyvjo-maner røve

byttet fra Pandion haeliaetus. Han tror ogsaa, at fiskeørnen hækker i høie

klipper ved Durban, men dette er endnu ikke bevist.

Anseriformes.

Anatidae.

87. Anas clypeata, L.

Af denne nordlig circumpolære art, som regulært trækker til Abyssi-

nien, er en han '

i næsten fuld vaardragt skudt den 14de sep-

tember 1893 ved Riet Vlei, 8 engelske mil nordenfor Kapstaden. Den

forlader som regel Skandinavien i september.
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Ciconiiformes.

Ciconiidae.

88. Ciconici alba, Bechst.

Storken er som bekjendt kun en tilfældig besøger i Norge, men hækker

fra Mellem-Europa østover til Turkestan. Til hækkepladsene i Mellem-

Europa — hvor den gjerne bygger rede paa hustagene og er halvveis

husfugl — ankommer den i begyndelsen af april, og afreisen finder sted i

august eller september, for nogles vedkommende forst i lobet af oktober.

Hannerne viser sig gjerne først om vaaren. I hjemlandet trives storken

bedst paa fugtige agre og enge i nærheden af langgrunde sjøer og spiser

hovedsagelig insekter, frosk og mus, men undertiden ogsaa større dyr.

Den viser sig ikke hvert aar i samme antal paa hjemstederne. I 1856 ude-

blev saaledes et særlig stort antal, og man antog, at den af en eller anden

grund maatte være omkommet paa veien i større mængde.

I Sydafrika forekommer den i uhyre mængde under den europæiske

vinter, fortrinsvis nordenfor Oranjefloden. De første forløbere viser sig i

september, og i oktober—november indfinder den sig i flokke paa hun-

dreder, som spreder sig udover landet. I løbet af marts trækker de fleste

nordover, men nogle forbliver til begyndelsen af april, og et betyde-
ligt antal — specielt ungfugle — kan sees i Sydafrika
aaret rundt.

Ogsaa antallet af storke, som forbliver i Sydafrika under den kjølige

aarstid, varierer meget fra aar til aar, I 1911 var der saaledes flere end

sedvanligt. Det tør være, at man herved finder forklaring paa storkenes

varierende antal nordpaa, — uden at katastrofer under vandringen behøver

at have spillet ind.

Naar storkene kommer til Sydafrika, emanciperer de sig ganske fra de

tilvante leveregler hjemmefra og begynder en livsførsel, som man ikke

skulde vente af dem. De viser sig ikke længere bundet til fugtige loka-

liteter, men streifer i smaaflokke om i det vidstrakte, terre Sydafrika, spei-

dende efter græshopper. Hvor sværme af disse findes, samler storkene sig

efterhaanden i flokke paa tusinder, som sammen med Dilophus carnnculaUis

og Glareola Nordmanni hugger drabelig ind paa de forhadte insekter. Den

spiser græshopperne under alle deres udviklingsstadier og er paa grund af

sin levevis velseet af farmerne, som kalder den »the great locust-

bird«. Med forkjærlighed søger den hen til græsbrande, hvor man kan
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se den i flokkevis flyve gjennem røgen eller løbe foran ilden, snappende

de insekter, som drives frem af denne.

Paa grund af sin levevis har den en uregelmæssig optræden, og dens

træk mellem de forskjellige egne af Sydafrika staar ligesom græshoppernes

i forbindelse med klimatforandringerne (regn- og tørketid). Den synes ikke

at like sig ude ved selve havstranden, men kan ellers træffes overalt saavel

i lavlandet som paa de tørre heisletter. Jeg selv saa den ofte i Transvaal

paa de uoverskuelige, med termittuer og løse stene bestrøede vidder. Ved

Buffalo River er den paatruffet i stort antal i skove og mimosa-»shrub«,

og selv paa Blaauwberg har man seet nogle eksemplarer, som søgte efter

græshopper. Den synes idethele taget ikke at like megen fugtighed og

trækker under sterkt regn almindeligvis op mod høiereliggende land. De

fugle, som forbliver i Sydafrika under den kolde aarstid, holder ogsaa da

sammen i flokke. Saaledes har man saavel ved Pirie som ved Debe Nek i

begyndelsen af juni truffet flokke, som talte mellem 80 og 100 storke.

Ved Matatiele i East Griqualand holdt der sig under hele den kolde sæson

1 91 o et betydeligt antal storke, tiltrods for uveir med gjentagne snefald.

Under opholdet i Sydafrika pleier storkene som oftest at søge nattekvarter

i høie trær.

Storken kan undertiden hække i Sydafrika. Et rede

af den er fundet paa en klippe ved Feira, og enkelte andre skal være iagt-

taget i øvre Natal.

Merkede storke er flere gange fundet i Sydafrika. 7 af disse

var merket med ringe fra Royal Hungarian Central Bureau, Ungarn. Et

eksemplar, som var merket i Bagyan, Ungarn i6de juni 1909, fandtes ved

Lake Banagher, Ermelo, Transvaal den 22de november samme aar. De

øvrige fandtes paa følgende steder: Polela, Natal (5te marts) Glencoe

Natal, Morija (Basutoland), Senekai (Oranjefristaten) og Rhodesia, hvor to

eksemplarer er skudt henholdsvis den 28de december og 17de juni. To

storke, som dræbtes i Basutoland i januar og februar 1909, var merkede

fra Vogelwarte Rossitten i Nordtyskland i juni 1908. Ogsaa i Kalahari-

ørkenen og Nordøst-Rhodesia har man fundet et par storke merkede fra

det sidstnævnte sted.

89. Ciconia nigra, L.

Den sorte stork hækker over størstedelen af Europa og gjennem Asien

østover til Kina. Den lever helst ved skovomkrandsede sumpe, hvor den

vader om, søgende efter frosk, som er dens yndlingsføde. Den sætter sig

gjerne i trær. Træktiderne synes omtrent at være de samme som for den

hvide stork.
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I Sydafrika findes den under den europæiske vinter spredt over hele

landet, men temmelig sjelden. Hyppigst synes den at forekomme ved flod-

mundingerne paa sydøst-kysten ; men paa de tørre høisletter i Transvaal

og Rhodesia sees den kun tilfældig, og i Tysk Sydvest-Afrika er den slet

ikke iagttaget.

Den ankommer til landet i mindre flokke, som siden spreder sig, og

under opholdet i syden træftes den helst enkeltvis eller nogle faa ifølge,

— fortrinsvis langs elve og sjøer, hvor de vader om efter fisk, frosk og

krabber. Et mindre antal sees ogsaa paa tørre landstrækninger, hvor de

lever af insekter. Ifølge Wood skal den ved East London kunne sees

enkeltvis eller parvis hele aaret rundt, gjerne staaende eller

vadende omkring i mudderet ved ebbetid. Men om to storke færdes sam-

men paa foderpladsen, synes de ikke at vise nogen særlig interesse for

hinanden og lever saaledes neppe sammen som par. Wood saa to sorte

storke ved mundingen af Kieshama River i juni, og fund af andre storke

i mai (ved Buffalo River og East London) bekræfter, at enkelte individer

forbliver i Sydafrika ogsaa gjennem den kjølige sæson. Eksemplaret fra

Buftalo River Bassin var en ungfugl. — Enkelte storke er fundet paa syd-

trækket allerede i september, men de fleste synes at indfinde sig i oktober

og trække væk i marts.

Den 15de august tog man i Westminster (Oranjefristaten) en hun,

som havde et modent æg i Ovidukten. Ifølge fleres udsagn skal

ogsaa et par have hækket i Basutoland.

90. Ibis falcinellus, L.

Denne art, som hækker i Sydeuropa og over store dele af Asien, er

paatruffet i ringe antal i de fleste sydafrikanske kolonier, men ikke i Tysk

Sydvest-Afrika. I Rhodesia er den kun konstateret et par gange, og ved

Matatiele (East Griqualand) angives den som meget sjelden. Saavel i Trans-

vaal som ved Zambesi er den skudt i juli, og ved Potchefsstroom og Lake

Tswali ogsaa i august. Det er saaledes fastslaaet, at enkelte individer

forbliver i Sydafrika ogsaa under den europæiske sommer,

men man har aldrig fundet denne art bækkende der. Den holder sig i

Sydafrika mest parvis langs elve eller sumpe og lever af smaacrustaceer,

fisk og frosk. Den er sky og flyver op paa langt hold, hvorpaa den

gjerne i cirkler svinger sig op til stor høide og forsvinder til en anden

sump.

Vid.-Selsk. Skrifter. L M.-N. Kl. 1914. No. 6.
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Ardeidae.

91. Ardesi cinerea., L.

Graaheiren ankommer til Norge i slutningen af marts og trækker syd-

over i de sidste dage af september eller begyndelsen af oktober. Den

overvintrer i stor udstrækning i Tyskland, men flere eksemplarer ogsaa ved

Norges vestkyst.

I Sydafrika er den almindelig paa de fleste steder, og hoved-

mængden synes at forekomme i landet hele aaret. Den

hækker ogsaa dernede, og redet — som bygges av sivstilke — an-

bringes som regel paa marken mellem sivene, ikke i trær eller

klippeskrænter som i norden. Kun en enkelt gang har man fundet dens

rede i et træ, nemlig paa bankerne ved Vaal River i nærheden af Potchefs-

stroom den 5te september. Redet indeholdt 2 friske æg. I samme træ

hækkede ogsaa et par Arden goliath.

Æglægningen synes som regel at finde sted i september, og undertiden

findes flere reder paa samme sted. Dr. Stark fandt i februar 2 reder paa

en liden — som hovedsagelig beboedes af skarver — udenfor Knysna.

De indeholdt ungfugle, som snart var voksne.

Heiren sees i Sydafrika mest enkeltvis eller parvis ved stille smaa-

vande eller sumpe, hvor den kan staa rolig i timevis og vente paa, at noget

bytte skal vise sig. Den er — ialfald i Kapkolonien — ikke mere sky end

i Norge, men lader sig dog vanskelig komme paa skudhold. Den lever

hovedsagelig af fisk, men tager ogsaa frosk, firben, insekter samt nu og da

en slange eller et lidet pattedyr.

Heiren fører idethele taget i Sydafrika en noksaa omstreifende levevis,

men synes at foretrække flodmundinger, hvor større mudderbanker tør-

lægges ved lavvande og føden derfor er lettere at erholde. Naar der efter

længere regn dannes ferskvandspytter inde i landet og udklækkes frosk i

disse, søger heiren ofte did. Undertiden — særlig under den kolde aars-

tid — kan man se smaapartier paa 7—8 fugle trække omkring mellem elvene

i de omgivende distrikter. I Saldanha Bay saaes nu og da enlige, sky

eksemplarer, som vassede om paa stranden eller mudderbankerne uden at

slutte sig til nogen af de andre vadere. Under flugten lod de nu og da

høre sit karakteristiske skrig.

92. Ardea purpuresi, L.

Purpurheiren er udbredt fra Mellem-Europa østover til Turkestan samt

over store dele af Afrika,
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Den er almindelig paa gunstige lokaliteter over næsten hele Sydafrika,

men sees sjeldnest i Natal, Rhodesia samt den østlige del af Kapkolonien.

I Beira skal den være meget almindelig. Ved Zwaartkops River sees den

i mindre antal under den varme sæson, men meget sjelden i hækkedragt.

Den er skudt ved Inkomati River (Portugisisk Østafrika) i juni og ved East

London i juli og synes saaledes at forekomme hele aaret i

Sydafrika. Den er ogsaa fundet hækkende i Sydafrika;

men til meget forskjellig tid, — saaledes ved Potchefsstroom og

Berg River i september og ved Zambesi i februar. Den liker at hække i

smaa kolonier, og man har flere gange fundet flere reder paa samme sted.

Rederne er store, optil 3 fod i diameter og bygges af sterke kviste samt

anbringes gjerne i utilgjængelige, sivbevoksede sumpe. Som underlag be-

nyttes oftest siv, som bøies ned mod hverandre. Den lægger 2—3 æg.

Purpurheiren træffes i Afrika mest langs flodbredderne eller paa andre

sumpige steder og er vanskelig at komme paa skudhold. Den lever mest

af smaafisk, men tager ogsaa vandinsekter, firben og smaagnavere. Den

sover gjerne om natten paa et bestemt sted og foretager derfra daglige

udflugter, søgende efter føde.

93. Ardea alba, L.

Denne art træffes kun sjelden i Sydafrika. I Kapkolonien er den kun

paavist en eneste gang, men ellers er den nu og da skudt saavel i Natal,

Transvaal, Tysk Sydvest-Afrika og Rhodesia som ved Zambesi. Den sees

næsten altid alene og opholder sig helst paa sivbevoksede, sumpige steder

paa jagt efter fisk, frosk og andre vanddyr. Den er aldrig fundet hæk-

kende i Sydafrika.

94. Nycticorax griseus, L.

Natheiren er udbredt fra Sydeuropa gjennem Mellem-Asien til Japan

og træfies tilfældig ogsaa i Sydasien og Afrika.

Den træffes faatallig over hele Sydafrika ved flodbredder eller sivbe-

voksede sumpe, men da den mest færdes omkring om natten, turde den

kanske forekomme dernede i større antal, end fundene tyder paa.

Ved Matatiele, East Griqualand, var den tidligere almindelig mellem

sivene ved nogle smaavande, men er nu næsten forsvundet. Omkring

Pretoria sees den nu og da enkeltvis eller 2—3 i følge i plantningerne

nær floden.

Om dagen holder den sig i ro i et træ eller mellem sivene. Den

sidder da gjerne i sin karakteristiske dækstilling og er vanskelig at opdage.

Ved skumringens indtræden begiver den sig ud paa jagt efter reptiler,
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fiske, frosk og andre vanddyr, og kan da undertiden sees flyve omkring

med en noksaa langsom og tung flugt. Dens heie, karakteristiske skrig

høres mest kun om natten. Den er paatruftet i Sydafrika baade i juni, juli

og august (ved Potchefsstroom) og synes saaledes — ialfald for en

dels vedkommende — at forekomme i landet det hele aar.

Den er ogsaa fundet hæk kende paa en enkelt loka-

litet, nemlig i nærheden af mr. Melck's farm ved Berg River, hvor

LaYARD første gang fandt dens æg. Den gde september 1896 besøgte dr.

Stark stedet og fandt da en hel koloni af natheirer, som hækkede der

sammen med Ardea cinerea, Plotus ru/ns og Phalacrocorax africaniis.

Rederne var bygget af træpinder uden nogen udforing og anbragt i træ-

kløfter i en høide af 4—6 fod over vandet. Fuglene fortrak ikke fra redet,

før han havde nærmet sig i en afstand af 15— 20 meter, og vendte tilbage,

straks han fjernede sig. Han tog 3 kuld æg, hvoraf det ene var paa to

og de to andre paa tre æg.

Ved Matatiele har den sandsynligvis ogsaa hækket, da man ofte har

fundet ganske unge fugle der.

I East London blev en natheire af mr. Wood jaget ud af noget tykt

græs i nærheden af en kilde, hvor den øiensynlig tilbragte dagen.

95. BotRurus minutas, L.

Dvergrørdrummens hjemland er det tempererede Europa og Vest-Asien;

tilfældige omstreifere træffes en sjelden gang i Skandinavien. I Sydafrika

er den paatruffet enkelte gange, men man har lidet af helt sikre data at

holde sig til om dens udbredelse dernede, da den saa let forveksles med

den nærstaaende stationære art Botaiirits payesi. Sikre fund har man fra

Ft. St. Johns i januar og fra Fondoland, hvor Davies skjød en han, medens

den sagte klatrede frem mellem sivene lige over vandoverfladen.

96. Botaurus Stellaris capensis, Schlegel.

Denne underart forekommer kun i Sydafrika, fortrinsvis i Kapkolonien

og Natal, bygger rede mellem sivene og lægger 2—3 æg. Saavel med

hensyn til livsvaner som udseende ligner den hovedarten nieget; den er

kun noget mindre af størrelse.

Den europæiske rørdrum, Botaiiriis stcllans, er ikke observeret sønden-

for Abyssinien. Enkelte individer overvintrer i Norge, flere i Mellem-Europa;

men de fleste trækker om vinteren til varme lande. Hovedarten lægger

3—5 æg.
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Colymbiformes.

Poclicipe clida e .

97. Podiceps cristatus, L.

Den hvidstrubede toplom hækker fra Mellem-Europa (iberegnet Syd-

Skandinavien) østover gjennem Asien til Japan. Den tager nødig til vingerne

og fl^'ver som regel kun korte stN'kker ad gangen. I det nordlige og cen-

trale Afrika er den kun sjelden iagttaget paa trækket.

I Sydafrika derimod er den truftet i stort antal over størsteden af

landet og s^-nes at forekomme der hele aaret. Hyppigst sees

den i Kapkolonien, Oranjefristaten og Transvaal; derimod er den kun med

sikkerhed konstateret 2 gange i Natal og slet ikke i Rhodesia og det indre

af Tysk Sydvest-Afrika. Den opholder sig helst paa indsjøer, laguner eller

sivbevoksede »vleis« i smaapartier paa 3—4 eksemplarer, og søger allerede

paa lang afstand at bringe sig i sikkerhed ved dukning, om nogen nærmer

sig. Men skræmmes den op, viser den sig som en god flyver og pleier

gjerne at cirkle omkring stedet i betydelig høide nogen tid. Den sover

paa vandet og lever hovedsagelig af smaafisk, mollusker og crustaceer,

delvis ogsaa af sjøgræs. Den er noget variabel i sin optræden. I Matatiele,

East Griqualand, var den saaledes for nogle aar tilbage almindelig ved de

store »vleis- i distriktet, men er nu næsten forsvundet derfra.

De sydafrikanske eksemplarer skiller sig fra de europæiske ved at

mangle den hvide streg over oinene, samt ved en noget mindre legems-

størrelse.

Lavard fandt 6—8 eksemplarer bækkende paa samme sted i

Zoetendals vlei, hvor ogsaa flere andre havde sine reder. Rederne flod

paa vandet, var bygget af fladt siv og indeholdt som regel 3 æg, medens

det almindelige antal æg i norden er 3— 5. Ligesom i norden pleiede den

at dække æggene til med vandplanter, før den forlod redet.

En han i fuld hækkedragt er taget i Sydafrika den i6de juli.

98. Podiceps nigricollis, Brehm.

Den sorthalsede toplom er noget sydligere i sin udbredelse end P.

cristatus, men hækker over størstedelen af den palaearktiske region. Paa

trækket sees den meget sjelden i Mellem- Afrika, og i Sydasien er den kun

iagttaget paa en enkelt lokalitet, i nærheden af Aden.

I Sydafrika paatræftes den derimod oftere, skjønt den langt fra kan

siges at være almindelig Den er fundet i Kapkolonien, Transvaal, Bechuana-
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land og Whalefish Bay i tiden fra november til april. Layard fandt den

bækkende i større antal i en større indsjø (Vogel Vlei) ca. 50

engelske mil fra Kapstaden. Senere blev den ogsaa paatruffet rugende i

Transvaal af Ayres, som i december tog en hun i hækkedragt samt

dens æg. — Rederne var bygget af siv og og andre vandplanter og maalte

ca. en fod i diameter. De flød paa vandet og ragede som regel kun 2—

3

tommer op over dette, saa æggene ofte laa i vand, hvilket dog ikke syntes

at skade dem. Æggenes antal var 3 eller 4.

I slutningen af dette arbeide er vedføiet en fortegnelse over de palae-

arktiske fugle, som er fundne i Sydafrika. Til disse har jeg ogsaa regnet

med enkelte arter, som for tiden er stationære i Sydafrika. Grunden til

dette skal jeg senere komme tilbage til.

Derimod har jeg udeladt enkelte ved Sydafrikas kyster leilighedsvis

forekommende arter af stormfugle (Procellariiformes), som væsentlig

tilhører det nordlige AUanterhav. Denne gruppe har jo sit centrum paa

den sydlige halvkugle, og de angjældende arter har sandsynligvis derfra

udbredt sig nordover og hører saaledes ikke egentlig hjemme i den palae-

arktiske region. De lever jo ogsaa mesteparten af sit liv ude paa det aabne

ocean, hvor livsvilkaarene bliver noksaa ensartede hele kloden over.

lait har man paatruftet 98 palaearktiske fuglearter i Sydafrika.

De fordeler sig paa følgende maade paa de forskjellige ordener:

1. Charadriiformes : C/iaradriidae 8, Scolopacidae 2,

Totanidae 19 og Laridac 11 tilsammen 40 arter

2. Passeriformes : Sylvidae 9, Motacillidae \, Hi-

rundinidae 3, Lanidae 2, Tnrdidac 2, Corvidae i og

Mnscicapidae i — »
—

3. Falcon iformes: fam. Falconidac med

4. Cicoiiiiformes : Ciconiidae 3, Ardcidae 6 . . . tilsammen

5. Coraciiformes med tilsammen

6. Gruiformes: Rallidae med

7. Colymbiformes : Podicipcdidae »

8. Cucaliformes: Ciicnlidac . »

9. Anseriformes : Anatidae »

Hovedmængden af nordlige trækfugle ankommer til Sydafrika i oktober

og tra^kker nordover i slutningen af marts ; men mange kommer ogsaa be-

22
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tragtelig tidligere og reiser senere bort. De forskjellige individer eller

stammer af samme art trækker ogsaa til meget forskjellig tid, hvilket vil

illustreres ved nedenforstaaende fortegnelse over træktiderne for nogle arter

tilherende forskjellige *rupper. De anførte data angiver den
tidligste tid for ?. r k c r: ? : e n ^ g der. seneste fe - ?. fr-ei sen.
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arter forlader norden meget senere end de gamle. Dette er f. eks. tilfældet

hos de fleste af vaderne.

Men variationerne i tiden for nordtrækket kan ikke forklares paa denne

maade. *

Som tidligere nævnt, har de fleste arter sommer- eller høstdragt eller

ialfald rester af den sidstnævnte ved ankomsten til Sydafrika, og hel eller

delvis vaardragt ved afreisen nordover.

Ved undersøgelser af Tringa snbarquata i Saldanha Bay viste det sig,

at anlægget af hækkedragten indtraf samtidig med eller lidt efter at genera-

tionsorganerne var begyndt at svulme. Sterile fugle har altid afvigende

dragter, og ved kastration af andrikker har man fundet, at de derved tabte

evnen til at anlægge hækkedragten. Det synes saaledes givet, at anlægget

af hækkedragten dirigeres fra kjønskjertlerne, sandsynligvis ved en intern

sekretion. Dette synes ogsaa at gjælde de arter, hvis hækkedragt for en

væsentlig del fremkommer ved slid af høstdragtens fjærkanter.

Af dragten tør man altsaa slutte sig til generationsorganernes tilstand.

Som tidligere nævnt, antog snepperne i Saldanha Bay sommerdragten

til meget forskjellig tid og trak væk, naar denne var udvokset.

Det ligger da nær at slutte, at de fugle, som trækker nordover tidligst

om vaaren, tilhører de sydligst bækkende stammer. Hos de nordligste

stammer indtræffer generationsorganernes svulmning og dragtskiftet senere,

— paa et tidspunkt, da de først afreiste fugle allerede er ankommet til

Nordeuropa.

Denne hypothèse høres meget rimelig ud ; men den forklarer dog ikke

helt de \ariable træktider for enkelte høiarktiske arter, f eks. Tringa

snbarquata. Denne art er ikke paatruffet bækkende længere syd end ved

Jenisei-mundingen, og om vi antager, at hovedmassen hækker paa det

nordligste Taimyr og i Nikolaus den adens land, saa skulde neppe for-

skjellen paa hækketiderne blive saa stor, som dragtskiftet i Sydafrika tyder

paa. Men det kan jo ogsaa tænkes, at mange hækker i endnu nordligere,

ukjendte polarlande, — eller at de flokke, som sees i vinterdragt i Sydafrika

langt ud i april, enten slet ikke trækker nordpaa eller leverer en væsentlig

kontingent til de hos os »oversomrende« sterile individer.

De trækfugle, som optræder i Sydafrika, er med faa undtagelser gode

flyvere. Hovedmængden af dem følger en østlig trækvei over Nildalen,- de

store sjøer og Mozambique. De viser sig gjerne først i det nordøstlige

Transvaal, Zululand og Natal og spreder sig derfra ud over hele Sydafrika.

Mange af dem er ikke europæiske, men asiatiske fugle. For enkelte arters

vedkommende synes det sidste at være tilfældet med hovedmassen (sml.
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f. eks. Hirundo rustica og Motaålla Raii med det vestlige træk over

Gibraltar).

Forskjellighedeme i træktiderne ter vel ogsaa for en del forklares

herved.

Det er paafaldende, at nogle af de arter, som hækker længst mod

nord, trækker helt til Sydafrika. Saadanne arter er f. eks. Tringa subarquata,

Tringa camihis, Tringa minuta, Calidris arenaria, Tofanus glarcola, Limosa

anerea. Sqiiatarola helvetica, Lestris pomarinus, Sterna ntacrura o. il.

Enkelte af disse aner optræder saa talrig i Sydafrika, at man maa tro,

at hovedmængden af dem trækker did.

BesNTiderligt er det ogsaa, at man i det Çeme Sj'dafrika finder saa mange

arter, som — saavidt vi kjender dem — enten nødig giver sig af med at

tlvve eller fortrinsvis er i rørelse om narren. Saadanne arter er f. eks.

Caprinmlgus eiiropaeus, Telntatias major, Strix flanmtea, Xycticorax griseus,

Botaunts stellaris og Botaunis minutiis, alle arter af fam. Rallidae samt i

mindre grad ogsaa lappedykkerne, Podicipedidac.

Hvad er det nu, som ligger til grand for, at enkelte arter — eller i

de fleste tilfælde kun stammer eller spredte individer af hver an — trækker

den umaadelig lange vei til Sydafrika?

Vistnok finder de dernede et noget kjøligere klimat; men det samme

findes jo ogsaa paa tilsvarende breddegrader paa den nordlige halvkugle.

Næringsforhold kan det neppe være, som paa denne maade bringer dem

til at forlænge reisen til det mangedobbelte. — Denne side ved fugletrækket

er endnu en uopklaret gaade.

Sydafrikansk natur og trækfuglenes afvigende

biologi i syden.

I Sydafrika bliver vore trækfugle henvist til at leve i naturomgivelser,

som ikke paa nogen maade minder om hjemlandets. Alt er dem fuldstændig

fremmed, saavel klimat som vegetation og d\-reliv. Den tilvante kost fra

hjemmet lader sig ikke opdrive, og tusind ukjendte farer traer dem overalL

Ogsaa inden det vidstrakte Sydafrika er naturforholdene meget for-

skjellige.

Langs østkysten sydover til Port Elizabeth har man en fugtig, feber-

svanger tropenatur. Under den varme sæson falder regnet i strømme

næsten hver nat, tordenen raller, og h\-ppige lyn Ij'ser op i begmørket.

Fuglene gjemmer sig væk og tier stille. Klokken 6 om morgenen staar
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solen op og stiger raskt, regnet ophører; det damper af jorden og træerne,

som tørrer raskt. I disse morgentimer har fuglene sin bedste tid; de

kommer frem fra sine smuthuller, og snart gjenlyder den ugjennemtrængelig

tætte og sammenfiltrede skov av tusinde ukjendte stemmer. Men ved 11-

tiden stilner det atter af, heden — som undertiden kan stige til over

50 grader celsius — bliver for trykkende for skovens befjærede beboere,

de gjemmer sig væk i det tætteste løvverk. Solen oser saa nogle timer

ned over en næsten sovende natur. Fordampningen er saa sterk, at luften

bliver usigtbar, tilsløret. Langs havstranden, hvor Sydhavets mægtige

bølger brydes i imponerende skavler mod den ophedede sand, skjules alt

i en hvid taage af fordampende vand.

Ved 5-tiden om eftermiddagen vaagner naturen atter til liv. Men nu

er det insekterne, som fører an. Med alle de lyd-apparater, som staar til

deres raadighed, opfører de en pibekonsert saa høitlydende og vedvarende,

at fuglene beskjæmmet tier stille og mangen nervøs nyankommen europæer

næsten geraader i fortvilelse. Ved 6— 7-tiden indfinder regnet sig paany

og bringer de fleste af konsertgiverne til taushed.

Natal er et terrasseland, som stiger sterkt mod det indre. Man be-

høver derfor ikke at fjerne sig langt fra havet, før naturen skifter og faar

et subtropisk præg. Landet bliver aabnere med græssletter, plantager,

store »wattle-trees«-plantninger og partier af oprindelig »bush«. Paa Dra-

kensberg — Sydafrikas alper — falder endog nu og da sne; men disse

snelandskaber minder ikke meget om vore egne.

De indre kolonier — Transvaal og Oranjefristaten — bestaar for det

meste af flade, uoverskuelige, skovbare sletter, bestrøet med talløse termit-

tuer og løse stene og tyndt bevokset med stivt ørkengræs. De faa trær,

som nutildags findes paa steder med tilstrækkelig fugtighed, er som regel

plantet. I de lavereliggende dele af Nord-Transvaal og Rhodesia har man

frodigere græsbevoksede landskaber med spredte trær, men desværre ogsaa

med farlige febre, hvorfor den største del af landet ikke udnyttes af

europæerne.

Klimatet er over næsten hele dette omraade meget tørt med særdeles

varme dage og kjølige nætter. Om sommeren tørrer alt — ogsaa elvene —
ud i den grad, at landet faar et ørkenlignende udseende. Da jeg besøgte

boer-kolonierne, fandtes der selv i Vaal River ikke en draabe vand, og

de spredte, for det meste af regnvand dannede smaavande (»vleis«) var

svundet ind til skidne sumpe, hvor kvæget søgte hen for at svale sig.

Ofte var kun den lerede, udtørrede og opsprukne bund tilbage.

Sydvest for boer-kolonierne kommer man over i det vidstrakte Karroo-

distrikt, som om sommeren er en eneste brændende, støvrygende ørken.
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Kapkolonien bestaar af mere kuperede landskaber med en række heie

fjelde langs sydkysten og nogle lavere ogsaa i indlandet. De dele af sN^d-

kysten, som har tilstrækkelig regn, er delvis skovbevokset og hører i det

hele til de fra naturens side bedst udstyrede egne af Sydafrika. Ander-

ledes er forholdet i de centrale og vestlige dele af kolonien, som om som-

meren mangler regn og derfor faar præget af en ørken.

Sendenfor Oranje River falder der dog saa meget regn om vinteren,

at en lav, tornet »bush« har kunnet vokse frem paa større strækninger.

Xaar denne om vinteren blomstrer og græsset vokser frem paa de spredte

boer-farme, præsenterer landet sig i sin mest tiltalende skikkelse, og mange

SN'dafrikanske fugle søger da til disse landsdele for atter at forsvinde ved

tørketidens indtræden.

Men nord for Oranje River helt op til Benguela er vestkysten en

ørken aaret rundt. I vintertiden indtræffer der ofte i disse egne lang\arig

taage, men om sommeren steger solen næsten til stadighed den tørre ørken-

sand, saa S3-net hildres af de sterke opstigende luftstrømme og de trøstes-

løse omgivelser SNnes at være i stadig bevægelse.

Xaar enkelte hvide mennesker har kunnet slaa sig ned i den s\-dligste

del af dette ørken-omraade, saa skyldes det den stadige sydøst-passat, som

om sommeren bringer det sydvestlige Afrika en velgjorende afkjøling fra

de antarktiske egne.

Kysten er aaben og udsat, og de faa stille bugter eller laguner, som

findes — Whalefish Bay, Saldanha Bay etc., — bliver derfor sogte tilflugt-

steder for vandfuglene i vid omkreds.

Ovenstaaende kortfattede karakteristik vil give et indtrN-k af natur-

lorholdene i de forskjellige egne af S^^dafrika.

Det maa være en voldsom overgang for trækfuglene at komme fra de

kolde høststorme i norden til dette solstegte, vildtfremmede land; — dette

saa meget mere som de indfinder sig i syden netop ved indtrædelsen af

den varme sæson. De ældre fugle har jo erfaringen at støtte sig til; de

har tidligere prøvet saavel det stille liv ved reden i nordens lyse, fredelige

natur, som det selskabelige omstreiferliv i S3'den. Men for ungfuglenes

vedkommende er det forbausende, hvor let de finder sig tilrette. De erfa-

ringer, de har erhver\-et i hjemmet, kan jo kun i mindre grad komme dem

til nytte i Sj-dafrika, hvor vegetation og d3reliv er ganske fremmed. Men

de begynder straks paa den nye spise-seddel, tager for sig af naturens

rigdom og undgaar instinktmæssig alt, som er giftigt eller mindre egnet

for dem. Kort tid efter ankomsten er de allerede i udmerket hold, og

nogle arter pleier under opholdet i svden at blive saa fede. at man aldrig

ser sidestvkke til det hos os.
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De har altsaa en meget udviklet evne til at indrette sig efter om-

givelserne og ændre de fra hjemlandet tilvante livsvaner, naar disse ikke

længere lader sig praktisere.

Under den omflakkende tilværelse i et saa fremmed land som Syd-

afrika maa naturligvis alle trækfugle mere eller mindre forandre den nor-

denfra tilvante livsførsel ; men enkelte arter gjør dette i en forbausende

høi grad.

Som eksempler paa dette vil det have sin interesse at minde om

følgende:

Anthus trivialis, som i norden er en udpræget skovfugl, er flere gange

paatruffet i det næsten skovbare Transvaal.

Luscinia philomela, som i Sverige lever paa tørrere, kratbevoksede

lokaliteter, er i Sydafrika fundet paa sumpig eller sivbevokset grund.

Den rødryggede varsler [Laniiis collnrio) lever hos os saa-

godtsom udelukkende af insekter, men tager i Sydafrika nu og da ogsaa

reptiler og fugle.

Laniiis minor, som i norden er udpræget carnivor, spiser i Sydafrika

gjerne ogsaa vild frugt.

Det samme er tilfældet med havesangeren {Sylvia salicaria) og

høge-sangeren [Sylvia i^isoria), som begge i norden lever af insekter.

Rørsangeren {Acrocephalus anmditiaceus), som i norden altid

lever mellem høie siv, træffes i Sydafrika ofte paa elvebanker bevokset

med »shrub«-buske. Ved Potchefsstroom, hvor der er nok af siv, undgik

den disse og tog istedenfor ophold i plantede hække af trær.

Acrocephalus palustris, som i norden foretrækker græsbevoksede steder

i nærheden af vand, træffes i Sydafrika oftest i tæt »bush« paa tørt terræn,

ofte langt borte fra vandet.

Sivsangeren [Acrocephalus schoenobaeiius), som i norden er bundet

til sivene og klatrer syngende om mellem disse hele dagen, ogsaa i

solskin, holder sig i Sydafrika skjult mellem tætte buske om dagen og

kommer først frem i skumringen om aftenen eller i mørkt veir med

duskregn.

Ladesvalen [Hiriindo nistica), som i norden er sterkt bundet til

hækkepladsene, samler sig i Sydafrika i store flokke — ungfuglene gjerne

for sig — og fører en omstreifende tilværelse. Undertiden samler de sig

ved kanten af græsbrande for at snappe de insekter, som drives frem

af ilden.

Merops persictis streifer ogsaa om i store flokke, som slaar sig ned,

hvor de finder noget at jage. Merops a'piaster synes derimod at udmerke

sig fremfor de fleste ved at være stationær ogsaa i syden.
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N a t r a V n e n I Caprinmlgus eiiropacits) er i norden en udpræget skog-

fugl og træffes helst i glissen barskog. Den er oftere paatruftet i det

næsten skogbare sydafrikanske indland og er almindelig i de plantede løv-

skoge ved Pretoria.

Glarcola mclanoptcra optræder i Sydafrika i vældige flokke, som følger

græshoppesværmene. Særlig skal den like de af græsbranden stegte
græshopper !

Under 2\iimcmus arquatiis og Tringa siibarquata har jeg nærmere

skitseret de nordlige sneppearters optræden i Saldanha Bav.

Det vil være enhver indlysende, hvor umaadelig forskjellig deres liv i svden

arter sig fra tilværelsen i hjemlandet.

Mange af dem hører hjemme paa tundraerne eller i endnu nordligere

beliggende polarlande, — egne, som ogsaa om sommeren er delvis eller

overveiende sneklædt. De kommer fra det idylliske, fredelige familieliv i

de kolde polaregne med midnatsol over tause vidder og bliver saa efter en

lang reise henvist til at leve sammen med hundredetusinder af forskiellig-

artede reisefæller og mange fremmede sydlige arter paa de vældige, dam-

pende sydafrikanske mudderflader, og i naturomgivelser, som i alle hen-

seender er vidt forskjellige fra hjemlandets. Om dagen udsættes de for

en varme saa sterk, at synet hildres og omgivelserne antager fantastiske

former, men straks efter solens nedgang falder temperaturen, det bliver

bælgmørkt, tordner og lyner. Tusinde ukjendte stemmer skriger uophørligt

op og afløser hverandre, kosten er fremmed, og fiender lurer allevegne.

Det viser en beundringsværdig evne til tillempning efter forholdene, at de

klarer situationen saa godt. Ethvert pattedyr, ogsaa mennesket, vilde

sikkert under lignende omstændigheder ikke undgaa klimatfeber!

Tinnnncu/us-arternes sammenstimling i saa uhyre flokke under opholdet

i syden er ogsaa meget interessant.

Ligesaa Buteo desertonnuz hang til at tage større dyr og dens frække

røveri ved farmene i syden.

Milviis ægypticus viser ogsaa en paafaldende rovgjerrighed i syden

og optræder til sine tider i kolossale flokke sammen med Tinttunculus

vespertimis.

Steppehøgen {Circus swaisonii), som i norden altid findes i

aabent terræn og undgaar skovene, søger i Sydafrika under sterk hede ly

i tætte trær.

Særlig paafaldende er storkens optræden. Den lever jo i Europa

parvis og halvveis tam ved husene, og gjor derfra udflugter til sumpe

eller langgrunde sjøer for at søge efter vandinsekter, frosk etc. I Syd-

afrika bliver den »the great locust-bird«, som i flokke paa tusinder sammen
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med et par ørkenfugle streifer om i det tørre indland, følgende græshoppe-

sværmene. Særlig ynder den at operere ved kanten af græsbrandene.

For meget fugtighed synes den i sin nye geschæft ikke at like ; falder det

for sterkt regn, søger den op til tørrere egne i holderne !

Meget bemerkelsesværdig er det ogsaa, at graaheiren {Ardea

cinerea), som i norden altid hækker i trær eller paa klipper, i Sydafrika

lægger redet paa marken mellem sivene 1

Det er en almindelig udbredt opfatning, at de nordlige trækfugle ikke

sy n g e r i syden.

Dette er imidlertid feilagtigt.

De fleste trækfugle bruger sin stemme omtrent paa samme maade i

Sydafrika som hjemme, — kanske mindre hyppigt og naturligvis ikke

med saadant eftertryk, som mange arter gjør, naar de forstyrres ved reden

i hjemlandet.

Dette gjælder trækfuglene i sin almindelighed; men ogsaa de arter, som

har en speciel »sang« under yngleperioden, giver for en tid denne tilbedste

ogsaa i Sydafrika. De begynder at øve sig længe — indtil et par maa-

neder — før afreisen nordover, og er saaledes ikke debutanter, naar de

giver sine første koncerter i nordens lyse skove. Men det synes, som om

sangen først ved hjemmets arne naar den rette fylde.

Saa udmerkede sangere som Lanius minor, Sylvia salicaria, Sylvia

nisoria, Phylloscopus trochilus, Hypolais icterina, Acrocephalus palustris

og Acrocephalus arundinaceus er alle ofte hørt syngende i Sydafrika.

Sangen synes ikke at staa i saa nært forhold til kjønskjertlerne som

f. eks. anlægget af hækkedragten. Man har saaledes fundet Sylvia nisoria

f. eks. syngende af fuld hals i Sydafrika i februar, medens den endnu var

i god vinterdragt!

I det moderne ornithologiske system er fuglenes biologi tillagt stor

betydning for klassificeringen.

Ovenstaaende viser, at trækfuglenes biologi er meget variabel og

skiftende efter de naturforhold, hvorunder vedkommende art eller individ til

de forskjellige tider lever.

Vi kjender kun trækfuglene fra den tid, de tilbringer hos os; men om

deres livsførsel under opholdet i syden, d. v. s. den længste del af deres

liv, ved vi meget lidet.

Fremtidige studier paa dette felt vil sikkerlig bringe meget nyt for

dagen og føre til, at nutidens opfatning af disse forhold maa revideres i

mangt og meget.
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Fugletrækket. Delvise trækfugle. Æglægning i syden.

Stationære fugle af palaearktisk oprindelse.

De palaearktiske fugles træk maa tænkes fra forst af at være opstaaet

paa grund af næringsmangel. Fuglene har flyttet undaf for vinteren. Der-

for er trækket mest udpræget i de nordligste egne. Arter, som i Ishavs-

egnene er afg^iorte trækfugle, kan i s\-dligere strog af den palaearktiske

region være streiftugle eller endog standfugle.

I tidernes løb er trangen til at trække væk blevet til et instinkt

i trækfuglenes natur. Fangne fugle, som aldrig har seet sine fritlevende

slegtninge, bliver under træktiden urolige og flyver ustanselig rundt i

værelset. Mange fugle reiser sydover, fer høstveiret indtræffer, medens de

endnu har overflod af næring.

Men dette instinkt er hoist forskjellig udviklet, ikke alene

hos forskjellige arter, men ogsaa hos forskj eilige individer

afsammeart. Et velkjendt eksempel er de to meget nærstaaende

arter hortulanen {Emberiza Jiortulmia) og g u 1 s p u r v e n (£. citrinella).

Den første er hos os udpræget trækfugl, den sidste stationær. Hvad talrige

andre fugle angaar, trækker vistnok de fleste væk, men et mindre antal

overvintrer — særlig i milde vintre — ogsaa i S3'dnorge. Grænserne

mellem trækfugle, streiffugle og standfugle er idethele meget svævende, og

i mange tilfælde øver tilfældige veirforhold en betydelig indflydelse paa

trækket.

Fugletrækket kan heller ikke forklares alene ved dette »instinkt«.

Hukommelsen og den i tidernes lob erhvervede erfaring spiller

utvilsomt en stor rolle.

Fuglenes erindring er utvilsomt meget skarp. Naumann havde endel

tæmmede vildgjæs, som han én gang hvert aar pleiede at lange med et

net for at klippe svingfjærene af dem. De var i almindelighed meget tamme,

men hver gang han kom med nettet, flygtede de i største forskrækkelse.

De huskede altsaa dette fra aar til aar.

En mængde fugle synes at holde sammen parvis for hele livet.

Om de skilles under træktiden og hver for sig kanske gjennemreiser den

halve jordklode, finder de altid — saafremt de er ilive — hverandre igjen

ved redepladsen næste aar. Dette kunde de ikke gjore, hvis de ikke

huskede stedet og hverandre.

At f. eks. b i æ d e r e n i Sydafrika aar efter aar overnatter i de samme

trær, viser jo ogsaa, at den maa huske disse sovepladse.
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Fuglene opnaar idethele en meget høi levealder. Smaafuglene lever

gjennemsnitlig i ca. 30 aar, andre grupper i 80— 100 aar eller mere,, og

man antager, at svanen f. eks. kan naa en alder af 300 aar !

Under denne lange levetid maa naturligvis saa veludrustede skab-

ninger som fuglene erhverve megen erfaring, som overleveres fra siegt

til siegt.

Det er tidligere nævnt, at mange fugle kun flytter sydover, efterhvert

som veirforholdene tvinger dem til det.

De trækfugle, som kommer til os for tidlig om vaaren, vandrer ofte

tilbage sydover, men indfinder sig saa pludselig paany i mængde, straks

veiret slaar om.

Men andre forhold beviser endnu bedre^ hvilken rolle erfaring og ned-

arvet tradition spiller for fugletrækket.

Under trækket vandrer fuglene ikke ret nord eller syd, men følger

bestemte trækveie (»Zugstrassen«), som ofte er forskjellige for nord- og

sydtrækket og kan gaa lange strækninger i øst-vestlig retning langs hav-

kyster, bjergkjæder, floder etc. De sætter ogsaa over havene, hvor veien

er kortest, selv om de derved maa afvige meget fra trækkets hoved-

retning. Flere oprindelig palaearktiske fugle (f. eks. Sterna inacrura og

Endrouiias morincllus), som i senere tid har faaet en circumpolær udbre-

delse i de nordligste verdensstrøg, følger fremdeles kun de gamle tilvante

trækveie langs Atlanterhavets kyster eller over Europa og Asien til Afrika.

Phylloscopus borcalis og Aiithus gustavi, som i den senere tid har udbredt

sig vestover til den europæiske ishavskyst, følger fremdeles sine østsibiriske

forfædres trækvei og overvintrer paa de Malayiske øer, selv om de der-

ved maa tilbagelægge den vældige distance gjennem hele Sibirien tværs

over hoved-trækveiene langs de sibiriske floder!

Ovenstaaende data viser ogsaa, at fuglenes orienteringsevne

maa være meget udviklet. Dette saa meget mere, som et stort antal træk-

fugle — og da særlig de mindre og svagere arter — fortrinsvis trækker

om natten, ofte kun i smaaselskaber eller enkeltvis. I godt veir, — helst

stille stjerneklare nætter — flyver de gjerne høit, man mener i indtil 4000

meters høide. Men i usigtbart veir foregaar trækket ofte kun faa meter

over jorden, og i taage afbrydes det helt.

Paa sydtrækket reiser som regel nogle af de tidligst udklækkede ung-

fugle først. De ledsages af endel ældre individer, som af en eller anden

grund ikke har naaet til at forplante sig. Saa følger de gamle, som har

opfyldt sine familiepligter, og tilslut det store gross af ungfugle med en og

anden af de ældre iblandt. Man maa gaa ud fra, at ungfuglene ledes af

nogle, som har reist veien før; ellers er det jo ganske uforstaaeligt, at de



I9I-I- No. 6. NORDLIGE TR.tKFUGLE 1 SYDAFRIKA. 65

kan finde iVem, dette saa meget mere som de fleste arter har sine egne

specielle trækveie. Denne antagelse bekræftes af, at det som regel er ung-

fugle, som for\"ilder sig paa veien.

Hvad nu nordtrækket angaar, saa kan det jo ikke være foraarsaget af

næringsmangel. Mange har antaget, at den sterke hede skulde drive fuglene

nordover igjen; men dette kan ikke være tilfældet. Fra Sydafrika reiser

jo trækfuglene, netop som tørketiden er forbi og den kjøligere sæson — da

alt blomstrer — indtræder. Det maatte netop da være fristende for dem

at slaa sig tilro.

Xaturlig\-is er ogsaa nordtrækket i tidens leb blevet mere eller mindre

instinktsmæssigt; men meget tyder paa, at driften til at hække paa

hjemstedet fi-a forst af har været og fremdeles er en hovedaarsag.

Forplantningsdriften vaagner jo ved generationsorganemes modningstid, og

vi har seet. at de forskjellige arter eller stammer af samme art trækker

nordover umiddelbart efter, at de er blevet forplantningsdygtige og har an-

lagt hækkedragten. De nordligst bækkende fugle ser sydligere stammer

trække forbi, men følger ikke eksemplet, før de selv er blevet forplantnings-

dygtige.

\'ed dette forklares ogsaa, at de fleste trækfugle, som bliver tilbage i

Sydafrika, er ungtugle eller sterile individer.

Som tidligere nævnt er det nedar\ede instinkt til at trække meget for-

skjellig udviklet, ikke alene hos de forskjellige arter, men ogsaa hos for-

skjellige individer af samme art. Hos en mængde ikke forplantningsdygtige

individer vil dette instinkt være steigt nok til, at de følger med paa trækket

nordover. Men kun et mindretal af dem naar helt frem til hækkepladsene.

de fleste skiller sig fra paa veien og streifer — som oftest i samlede

flokke — om paa egen haand. Saadanne flokke er velkjendte i Mellem- og

Sydeuropa og har længe været omithologeme en gaade. De mange norske

fund af »oversomrende« sterile høiarktiske snepper er tidligere nævnt.

En række af vore trækfiigle kan som sagt i større eller mindre antal

paatræftes hele aaret rundt i Sydafrika. Fra disse 'delvise« træk-

fugle har vi en jevn overgang til andre palaearktiske arter, som er h e 1 1

eller overveiende stationære i Sydafrika. Xogen bestemt

grænse mellem de delvise trækfugle og de sidste kan ikke trækkes.

\"i har ogsaa hørt, at flere arter baade af fuldstændige og delvise

trækfugle i større eller mindre udstrækning hækker i syden.

For oversigtens skyld hidsættes en fortegnelse over de arter, som har

interesse i denne forbindelse. Hvor man ikke har helt sikre data at bygge

paa angaaende hækningen i syden eller artens tilstedeværelse der aaret

rundt, er der tilføiet et spørgsmaalstegn.

Vid.-Selsk- Skrifter I. M.-N. Kl. 1914. No. o. 5
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Trækfugle, som er fundet hækkende i Sydafrika.

Fuldstændige trækfugle.

Merops apiaster.

Merops persiais.

Coccystcs glatidar'iHS.

Crrx pratensis (?).

Milvus acgypticHs.

Podiceps nigricollis.

Delvise trækfugle.

La/lins colhtrio.

Coracias garnila (?).

Fatidion Jiaeliaelus (y).

Cicoiiia alba.

Cicoiiia nigra (?).

Ardca cinerea.

Nycticorax grisens.

Delvise trækfugle, som endnu ikke er fundet hækkende i Sydafrika.

lO

1

1

12

13

Laniiis minor (clelv. tr. ?).

Hirundo ritsfica.

Telinafias major.

Numeniiis arquatus.

Numeniiis phaeopns.

Tringa siil)arqitata .

Tringa minuta.

Hydrochelidon leueoptera.

Sterna macnira.

Sterna ftnviatilis.

Sterna caspia (delv. tr. ?).

Pernis apivorns (delv. tr. ?)._

Ibis falcinelliis.
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Arter, som er mere eller mindre stationære i Sydafrika.

Sfrix /laninica.

Reain'irostra avocetta.

Himantoptis candidus.

0/iygoniefra pusilla.

Gallitiitla chloropus.

Ardea purpurea (stat.?).

Botaiirus stellaris capensis.

Podierps cristatits (stat.?).

Seks arter fuldstændige og syv delvise trækfugle er altsaa

fundet bækkende i Sydafrika. Antallet af delvise trækfugle er tilsammen 20

og af stationære arter 8.

Sydafrikas fauna er endnu lidet kjendt, og der kan naturligvis let vise

sig at være flere baade fuldstændige og delvise trækfugle, end man bidtil

ved, ligesom tiere af dem kan bække i syden uden til dags dato at være

bemerket.

Men allerede de sparsomme data, som foreligger, er egnet til at vække

den største opmerksombed og fremkalde mange refleksioner.

De fleste trækfugle, som hækker i Sydafrika, gjør dette i tiden sep-

tember—november, da man skulde tro dem mindst istand dertil. De an-

gjældende arters normale hækketid er jo tidsrummet april— Juni.

Men vi ved endnu ikke, bvorvidt de samme individer, som

hækker i Sydafrika, ogsaa har ^jort dette den foregaaende vaar i norden,

med andre ord om de har hækket to gange aarlig med lange hvilepauser

imellem. Det vilde isaafald være en meget interessant opdagelse. Muligens

turde det ogsaa forholde sig saaledes f. eks. med b i æ d e r e n , som hækker

i saa stor udstrækning i Sydafrika, at den synes at være ganske stationær

under sit ophold dernede. At Sydafrikas biædere kun skulde vandre nord-

over til egnene under ækvator og altsaa ikke være identiske med de

europæiske stammer, er usandsynligt. Man har ikke gjort nogen iagttagelser,

som kunde tyde paa dette; tvertimod er det for enkelte arters vedkom-

mende ved fund af merkede fugle fastslaaet, at de herer hjemme i Europa.

Enkelte af de trækfugle-arter, som hækker i Sydafrika, har en let-

kjendelig hækkedragt. Anlægger de nu denne ogsaa under hæk-

ningen i syden? De sydafrikanske ornithologer har ofret dette spcrgsmaal
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liden opmerksomhed, og kun i et eneste tilfælde (se under Podiceps nigri-

collis] har jeg seet udtrykkelig angivet, at saa var tilfælde. Men vi har

al grund til at tro. at de lige saa lidt i syden som i norden kan hække

uden at have anlagt hækkedragten.

Som tidligere nævnt, har imidlertid de allerfleste trækfugle høstdragt

eller begyndende vinterdragt ved ankomsten til Sydafrika, og har da helt

siden høstfældningen — for de flestes vedkommende i juli — haft reduce-

rede kjønsorganer og været udygtige til forplantning. De fugle, som

hækker senhøstes i Sydafrika, kan neppe have haft tid til paany at anlægge

hækkedragten, og noget saadant n3'anlæg er heller ikke observeret af syd-

afrikanske ornithologer.

Men nogle fugle har endnu sommerdragt ved ankomsten til Sydafrika,

og disse turde kanske levere en større kontingent til de om høsten hæk-

kende trækfugle. Forplantningstiden kan jo være noksaa variabel og lang-

varig. Mange trækfugle lægger regelmæssig to kuld æg hver sommer, og

andre, som almindeligvis kun lægger et kuld, kan gjentagne gange lægge

nye, om de første plyndres. Man antager, at de tugle, som trækker syd-

over tidligst om høsten — medens de endnu er i sommerdragt — netop

er saadanne, som har faaet sit rede ødelagt, og for hvem det er for sent

at hække paany. Det er ikke utænkeligt, at saadanne individer ved an-

komsten til Sydafrika — til en ny vaar — vilde stimuleres af de indfødte

fugles eksempel til at hække dernede, om de endnu var forplantningsdygtige.

Isaafald vilde vi kun have at gjøre med en abnorm forlængelse af

den ene aarlige hækkeperiode.

Dette er kun en løst udkastet tanke. Hvordan de palaearktiske arters

hækning i Sydafrika fra først af er opstaaet, og hvordan den skal forklares,

kan vi med vort nuværende mangelfulde kjendskab til disse forholde ikke

have nogen sikker formening om. Men faktum er altsaa, at de kan hække

dernede.

Ungerne bliver forplantningsdygtige ved en bestemt alder. De, som

er senest udklækket, bliver senest kjønsmodne. Derfor faar nordlige stam-

mer hækkedragten senere og trækker senere afsted end de sydligere. Men

derfor maa vi pgsaa antage, at d e u n g e

r

, som udklækkes i oktober—
november i Sydafrika, først bliver kjønsmodne ved den tid,

høsten indtræder i Europa, og at deres forpiantningsperiode

som følge deraf bliver forrykket, saa den senere altid ind-

træffer paa denne aarstid.

De vil saaledes være sterile ved den tid, deres stammefrænder trækker

nordover, og forplantningsdriften vil ikke drive dem afsted. Deres hjem-
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land er jo ogsaa Afrika. Deri har man muligens for en væsentlig del

forklaringen til, at saa mange af de trækfugle, som forbliver i Afrika

under den europæiske sommer, er sterile individer eller ikke udvoksede

ungfugle.

Det nedarvede instinkt til at trække er som tidligere nævnt af meget

forskjellig styrke saavel hos de forskjellige arter som hos forskjellige indi-

vider af samme art. Hos mange trækfugle, som ved tiden for nordtrækket

er sterile, vil dette instinkt være sterkt nok til, at de folger sine stamme-

frænder nordover. Men da de ikke kan hække, skiller de sig et eller andet

sted paa veien fra og streifer om paa egen haand. Man har i Europa i

disse gaadefulde flokke af sterile fugle fundet gamle eksemplarer i fuld

vinterdragt i mai og med overgang til sommerdragten i august. De syd-

afrikanske fund af f. eks. Sfen/a fluviatilis i vinterdragt i Juni og juli

er tidligere nævnt. \'ed ovenstaaende antagelse vilde disse fund bedre

kunne forklares.

Paa ovennævnte maade danner der sig altsaa specielle sydafri-

kanske stammer, hvoraf nogle er overveiende stationære, medens

andre i større eller mindre udstrækning vedbliver at trække væk en tid

af aaret. Men i alle tilfælde vil disse stammer være ganske godt isoleret.

De i Sydafrika fedte fugle vil i de fleste tilfælde være forplantningsdygtige

paa en tid, da deres nordlige stammefrænder er sterile, og omvendt.

Enkelte palaearktiske fugle kan vistnok hække i Sydafrika ogsaa under

den europæiske vaar, men disse er i saa absolut mindretal, at nogen

krydsning vil ikke kunne finde sted i større udstrækning.

Som følge af dette maa der paa grund af naturforholdenes forskjellig-

hed i tidens løb dannes egne s\'dafrikanske underarter og

arter.

Jeg mener altsaa, at man selv paa grundlag af det foreliggende spar-

somme materiale har ret til at slutte, at de ovennævnte 8 stationære arter

fra først af tilhører den palaearktiske fauna, og at de har gjennemgaaet

følgende stadier:

Fuldstændige trækfugle —¥ delvise trækfugle —^ statio-

nære sydafrikanske arter.

\'i har jo her en jevn overgang fra de delvise trækfugle, idet flere af

de 8 arter ikke er absolut stationære, men i større eller mindre ud-

strækning ogsaa kan deltage i trækket.

Nogle af disse arter er helt identiske med de europæiske, medens

andre afviger mere eller mindre. En af dem, 67;7.v flaninica,
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ansees af nogle for en nærstaaende underart, medens en anden allerede er

erkjendt som underart.

Jeg tror, at vi her har eksempler paa artsdannelse i nutiden;

men denne artsdannelse synes at gaa sent for sig.

Det er ogsaa i og for sig lidet sandsynligt, at disse sidstnævnte arter

skulde have sit oprindelige hjem i det sydlige Afrika. Den æthiopiske

dyreregion er vidt forskjellig fra vor, og de der hjemmehørende arter har

paa grund af naturforholdenes forskjellighed faaet et sterkt særpræg. Det

vilde isaafald ogsaa være vanskeligt at forstaa, hvorfor saa mange af dem

skulde trække nordover, og det netop paa den tid, da den i klimatisk hen-

seende gunstigste aarstid indtræffer.

Den variable hækketid for enkelte af disse arter fortjener ogsaa op-

merksomhed. Podiccps cristafits er fundet i fuld hækkedragt i Sydafrika

allerede den i6de juli. Sterna caspia er paatruffet hækkende i januar, Ardca

purpurea saavel om hesten som i februar, og Strix fJanimea hækker i april,

altsaa paa samme aarstid som i norden.

Muligens ter dette t3'des derhen, at disse arter endnu ikke er helt

naturaliseret i S3'Qafrika. Dette er dog mindre sikkert, da hækketiden ogsaa

for flere af de indfodte fugle kan være meget variabel.

Flere af vore trækfugle har nærstaaende korresponderende arter i Syd-

afrika. Det forekommer mig sandsynligt, at disse sidste oprindelig kan

stamme fra den palaearktiske region og paa den ovenfor nævnte maade

have faaet indpas i Sydafrika, hvor de saa lidt efter lidt har erhvervet sit

særpræg.

Saadanne korresponderende arter er f eks. følgende:

Coturiiix cuninmiiis — Cohiniix africaita.

Falco subbnteo — Falco cuvieri.

Motacilla Jlava — Motacilla capensis.

Acroccphalus dumetorum — Acroccplialus baeticatiis.

Cypschis apus — Cypselus barbatns.

Botaiirits iiiiimtus — Botaurus payesi.

Podiceps ßnviatilis — Podiceps capensis. -

Enkelte af de ovennævnte sydafrikanske arter, f. eks. Coturnix africana

og Podiceps capensis, staar de tilsvarende europæiske arter saa nær, at de

af mange har været anseet for identiske med dem.

Da isolationen som nævnt mere skyldes den forskjellige forplant-

ningstid end opholdsstedet, spiller det mindre rolle, om de sydafrikanske
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Stammer til visse aarstider i større eller mindre udstrækning træflfer sam-

men med sine nordlige slegtninge.

\'ort kjendskab til trækfuglenes biologi i syden er jo endnu saa

mangelfuldt, at det antagelig vil vare længe, før alle dermed forbundne

spørgsmaal finder en tilfredsstillende forklaring. Men antagelsen om den

forskjellige forplantningstids medvirken til dannelse af nye stammer og

arter forekommer mig at have saa megen sandsynlighed for sig, at Jeg

har fundet at burde fremsætte den her til videre bearbeidelse af de for-

skere, som har anledning til i fremtiden at studere de overmaade interes-

sante problemer, som staar i forbindelse med trækfuglenes vinterophold i

s^'den.
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Fortegnelse over palaearktiske fugle fundne i Sydafrika.

Passeriform es.

Corvidiie.

1. Uriolns galbida, L.

Motacillidae.

2. Aiitlins trivialis, L.

3. Motacilla ßava, L.

4. Motacilla flava borcalis, Sundev.

5. Motacilla Raii, Bonap.

Turdidae.

6. Luscinia pliilouicla, Bechst.

7. Saxicola ornant/w, L.

La,nidae.

8. Laniits collurio, L.

9. Laiiius minor, Gmel.

Sylviidae.

10. Sylvia salicaria, L.

11. Sylvia cinerea, Briss.

12. Sylvia nisoria, Bechst.

13. Phylloscopus trochiliis, L.

14. Hypolais ictcrina, Vieill.

15. Acroccphahis arundinaceus, _^]^ath.

16. Acroccphalus palustris, Bechst.

17. Acrocephalits schocnobaeniis, L.

18. Locnstella jhiviatilis, Wolf.
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Muscicapidae.

19. Miiscicapa grisola, Bon:.

Hirundinidae.

20. Chelidon itrhica, L.

21. Cotyle riparia, L.

22. Hirinido nistica, L.

Coraciiform es.

Coraciidae-

23. Comcias garru/a, L.

J/ero/?/6/ae.

24. Merops apiaster, L.

25. Merops pcrsicns, Pallas.

26. Cypselus apits, L.

Caprimulgida e .

27. Cnprinni/gns ruropaeits, L.

6'^r/^/Wae.

28. S/;7'.v flaiiiiiica, L.

Cuculiformes.

Cuculidae.

29. Cnciilus caiionis, L.

30. Coccvstcs glaudariiis, L.

Charadriiform es.

Charadriidae.

31. Glarcola pratincola, L.

32. Glarcola nwlaiioptera, Nord>l

33. Squatarola helvetica, L.

34. Acgialifis asiatica, Ay res.
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35. Aegialitis Geoffroyi, Harting.

36. Aegialitis liiaticula, L.

37. Aegialitis caufianits, Lath.

38. Strepsilas iuterpres, L.

Scolopacidae.

39. Tehuatias major, G:\iel.

40. Teliuatias ga/Iinago, L.

Totanidae.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Nwneimis arqiiatus, L.

Numeniiis phaeopiis, L.

LiInosa aegocep/iala, L.

Liinosa lappomca, L.

Limosa cinerea, Gyld.

Machetes pugnax, L.

Actitis hypolcuciis, L.

Totanus glottis, L.

Totanus calidn's, L.

Totanus glareola, L.

Totamts ochropus, L.

Totanns stagnatilis, Bf.chst.

Tringa snbarqnata, Gyld.

Tringa niiimta, Leisl.

Tringa canutns, L.

Tringa Bairdi, Hartlxg.

Calidris arenaria, L.

Recurvirostra avocetta, L.

Hiniantopus Candidas, Bonn.

60

61

62

63

64

65

66

Laridae.

Lestris crepidatus, Banks.

Lestris pomarinus, Temm.

Hydrochelidon leiicoptera, Meisn., Sch.

Hydrochelidon hybrida, Dresser.

Sterna macnira, Naum.

Stema ßuviatilis, Naum.

Sterna caspia, Pall.
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67. Sterna cantiaca, Gmel.

68. Sterna Dongalli, Moxr.

69. Sterna »linnta, L.

70. Ster)/a media, Horsfield.

Gruiformes.

Railidae.

71. Crex pratensis, Bechst.

72. Oriygonietra porzana, Fleck.

73. Ortvgonietra pnsilla, Pall.

74. Gallinula chloropiis, L.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Falconitormes.

Falconidae.

PalCO Siibhuteo, L.

Tininineitlns vcsperfinns, L.

1 inniDienliis annirensis, Marshall.

Tinnunculns Naunia)uii, Fleisch.

Biiteo desertonini, Grill.

Milvits aegypticns, Sharpe.

Milvits korseliitn, Sharpe.

Pernis apivorits, L.

Circus cineraceits, Mont.

Circus Swaisonii, Smith.

Circus neritginosus, L.

Pandion haeliaefus, L.

Anseriformes.

Anatidae.

87. Anas clypeata, L.

Ciconiiformes.

Ciconiidae.

88. Ciconia alba, Bechst.

89. Ciconia nigra, L

90. Ibis falcinelltis, L.



^6 øRJAN OLSEN. M.-N. Kl.

Ardeidae.

91. Ardca cinerea, L.

92. Ardea purpurea, L.

93. Ardca alba, L.

94. Nyciicorax grisens, L.

95. Botanriis niiniitiis, L.

96. Botaiirns stcllaris capoisis, Schlegel.

Colymbiformes.

Podicipedidae.

97. Fodiceps cristatns, L.

98. Fodiceps nigricoUis, Brehm.

Trykt 5. januar 1915.
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s>)ommeren 1913 opholdt jeg mig med reisestipendium fra universitetet

i Foldalsfjeldene, hvor jeg havde min station paa en af Fadtjeldsætrene,

ret op for Grimsbo i Foldalen. Under det 12 uger lange ophold foretog

jeg omfattende statistiske vegetationsundersøgelser i birkeregionen og i den

alpine region samt i den ovre del af fururegionen.

Det bedst undersøgte omraade er Fadfjeldet, et vidt fjeldparti, paa hvis

skraaning de nævnte sætre er beliggende. I anden række kommer Volen,

derefter partiet omkring Haanæskletten, Grønhø og Storhø og tilsidst den

øvre del af Kakeldalen og Enunddalen^.

Det indsamlede materiale er for karplanternes vedkommende revideret af

konservator O. Dahl. Moserne er bestemt af doktor N. Bryhn og

laverne af assistent ved den botaniske have, cand. real. B. Lynge. For

denne værdifulde og kjærkomne hjælp fremføres her min hjerteligste tak.

Fra Grimsbo i Foldalen fører veien op til FadCeldsæter paa østsiden

af elven Kakella, bielv til Folla. Veien gaar ialmindelighed langt oppe

paa terrængets heldning ned mod denne bielv. Man gaar den første times

vei gjennem furuskog, hvis bundvegetation udgjøres af et graahvidt lav-

teppe, indvævet med krækling, rosh'ng, blaabær- og tyttebærlyng samt det

fine smalbladede græs smylebunke. Lavteppet bestaar for den alier største

del av rensd^'rlaven i dens 3 arter. Furuskogen afløses af birkelier.

Navnet birkelier pleier som oftest at forbindes med tanken paa en skog-

bund, dækket af frodigt græs og blomsterrige urter eller i det mindste af

et grønt lyngdække. Havde vi paa forhaand ventet at finde dette, bliver

vi bittert skuflet. Vi gaar gjennem en jevnt skraanende birkeskog, der

under navn af Langlien strækker sig langt opover Volen, det eneste større

fjeld vi maa passere under vor vandring op til sætrene, og bunden i

denne skog er undtagen paa et m3'rlændt parti bevokset med tæt, alenhøit

1 Se medfølgende kart.
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enerkrat, som i forsænkninger er opblandet med dvergbirk og graavidjer.

Paa den terre bund mellem buskene er der en vegetation av græs med

traadsmale blade, nemlig smylebunken og faaresvingelen, videre af de her

lidet fremtrædende skud af blaabær og tyttebær samt krækling og endelig

af de samme graahvide lavarter som i de furuskoge vi netop forlod.

Kun er de sidste her i birkeskogen langt mindre fremtrædende end i

furuskogen.

Snart staar vi oppe paa skraaningen mod en stor bæk, Langbækken,

som danner det største tilløb til elven Kakella. Den danner den østlige

grænse for Fadfjeldet, det store fjeldparti, vi nu ser foran os. Paa dettes

nederste jevne skraaning, der oventil afskjæres af et plataa, ligger 7

sætre, Fadfjeldsætrene, omgivet af store, grønne sætervange.

Deres nærmeste omgivelser er træbare. Men paa begge sider strækker

yderst aabne birkelier sig opover, et stykke forbi sætrene, til omtrent

1025 meters høide. Hele Fadfjeldets nedre skraaning helt op til plataa-

randen viser baade mellem de spredte birke og paa det store træbare

parti en mørk, brunlig grøn farvetone. Vi studser og gjætter et øieblik

paa, at det er en vidstrakt lyngmark, som ligger foran os. Men denne

tanke forlader os lige hurtig, som den kom. Den mørke farve skyldes

naturligvis det samme tætte enerkrat, som dækker bunden i den store birkeli

under Volen, den paa hvis skraaning mod Langbækken vi nu befinder os.

Enkelte lysegrønne striber strækker sig nedover den mørke skraaning.

Det er fugtig græsbunden mark, knyttet til smaa vandsig, som taber sig i

det nederste, mere slettelignende parti.

Langt inde paa det ovenfor liggende plataa ligger den 1500 m. høie

top af Fadfjeldet. Til beskrivelsen af denne skal vi senere komme tilbage.

I syd for sætrene og ikke langt fjernet fra dem sees paa begge sider

af Kakella endel store hauge, bevokset med tæt birkeskog. Det er Svart-

haugene, en stor moræne, som ligger tvers over Kakellas dal med en trang,

over 100 meter dyb gjennemskjæring for elven.

Paa den anden side af nysnævnte dal ser vi nærmest os Haanæskletten.

Den har skogklædte sider. Den virker tiltrods for sin ringe høide, 1246

meter, alligevel noksaa imponerende paa grund af sin isolerede beliggenhed.

Længere oppe sees paa samme dalside og lidt i baggrunden først den

lidet iøinefaldende Grønhø og derpaa det mægtigste af traktens fjelde,

Storhø, 1630 m. høit, med dets dype dalkløft Glupen.

Gaar man op paa det plataa, der som før nævnt afskjærer Fadfjeldets

nedre skraaning, ser man indover en vid fjeldslette. Staar vi oven-

for sætrene med ryggen vendt mod disse, ser vi, at sletten tilvenstre

temmelig hurtig skraaner ned mod Kakeldalen. Tilhøire derimod strækker
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den sig langt indover, i øst begrænset av Volen og i nord af en kort

øst— vestløbende, lav fjeldryg, der skiller sletten fra Enunddalen.

Mellem denne fjeldr3'gs østligste punkt, Lille Kneppe, og Bjørnhø paa

Volen fører et omtrent 1080 meter heit pas over til nysnævnte dal.

Mellem dens vestligste punkt, Store Kneppe og Stygho, fører et andet og

høiereliggende pas ^ over til samme dal.

Efter disse iagttagelser kan vi ofre det parti, som ligger ret imod os,

hele vor opmerksomhed. Det er ganske eiendommeligt. Sletten, der

ogsaa her strækker sig et godt stykke indover, begrænses paa denne kant

af en halvcirkelformet fjeldryg, med den konkave side vendt mod øst og

mod os. Dens nordøstlige del, tilhøire for os, kaldes Grønringen, mens

størsteparten af fjeldryggen tilhører Fadfjeldet, hvis høieste del som for

nævnt hæver sig til 1500 m. Dens vestlige del skraaner med flere af-

br^-delser ned mod sletten og ender 3'derst, foran os til venstre, i en liden

fjeldknat, som kaldes Børsten. Den del af sletten, som er omgivet af

denne halvcirkelformige fjeldryg med dens jevnt skraanende sider, kaldes

Fadet, og det er efter denne dannelse, at hele tjeldpartiet har faaet

sit navn -,

Før vi gaar over til nærmere at betragte vegetationen, skal vi i store

træk se lidt paa den fra vort nuværende standpunkt.

Ved vor stigen op paa plataaet sagde vi skogen farvel. Den ser vi

nu bag os paa \'olens og Haanæsklettens sider og paa hele det ned mod

Foldalen langsomt skraanende parti paa begge sider af Kakella. Paa øst-

siden af denne, yderst mod dalen, sees Kakelkletten med mørke furuklædte

sider og l^'s birkeklædt top.

Naar skogbeltet undtages, er det en graahvid eller gulgraa farvetone,

som for størstedelen præger det landskab, der omgiver os, Haanæskletten,

Volen med dens 5 smaa toppe, den lave fjeldr^'g i nord med Store og

Lille Kneppe, hele Grønringens ryg og sydlige skraaning og den del af

Fadfjeldets sydlige skraaning, som vi fra denne kant kan se, og endelig

den vidstrakte fjeldslette. Det er rensdyrlaven i dens 3 arter, Alcctoria

ochrolcuca og de gulhvide Cetraria tv, C. nivalis og cnaillata, især den første,

sammen med lav, oftest krybende dvergbirk, som frembringer denne farve.

Saa ensartet, som det hele ved første øiekast kan synes, er det dog

ikke. Gaar vi over sletten, vil vi finde, at den ikke er saa jevn. Den

har talrige lave forsænkninger, som skjuler krat og smaa myrer. Men

naar det hele paa afstand virkede saa ensartet, kom det af, at det kun var

' Ysterskaret eller Osterdalsskaret.

2 Enkelte kalder selve fjeldryggen for Fadet. Den skulde da have faaet sit navn efter

ligheden med et hvælvet fad, seet fra vest. Den forste antagelse er vel den rette.
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de lidt ophøiede partier af sletten, vi saa. Og disse, som for den største

del er de raadende, er det, som paa gruset eller smaastenet underlag er

beklædt med det nævnte lavdække. Ser vi ned paa sletten ovenfra, da

undgaar ikke de paa anden maade'vegetationsklædte steder vor opmerksom-

hed, men bringer ved sine forskjellige farvenuancer afveksling i det ellers

ensformige landskab. Vi vil imidlertid opsætte vor vandring endnu en

stund, selv om vort første indtryk af sletten ikke blir det helt rigtige.

Der er nemlig eiendommeligheder ved den imod os liggende halvcirkel-

formige fjeldryg, som ikke har undgaaet eller idethele kunde undgaa vor

opmerksomhed. Tilhøire for os ser vi den i hele sin bredde brat afskaaret

af en stor halvcirkelformig bue, der i midten efter hele sin længde er

graagrøn, mens den paa begge sider efter hele sin længde er rødlig. Den

slutter sig ringformet omkring et stort lavklædt parti med mindre skraaning

end ringens. Dette parti gaar omsider umerkelig over i fjeldsletten. Det

er efter den nævnte eiendommelige dannelse, at den nordøstlige del af fjeld-

ryggen har faaet navnet Grønringen. Selve fjeldet bagenfor den kolossale

ring sænker sig med lavklædte sider ned mod det store vidjekrat i Fadet,

kun i den nedre del oplivet af fugtigere rødliggrønne baand, som slynger

sig ned mod det nævnte krat.

Ser vi paa fjeldryggens andet og yderste endepunkt Børsten, ser

vi det samme fænomen som i Grønringen, omend i mindre maalestok og

uden saa udpræget form. Det ellers lavklædte fjeld har ogsaa her en

lignende brat skraaning som Grønringen med den samme farve som denne.

Flere steder paa sletten ser vi ganske lave rygge, som kun hæver sig

nogle faa meter over det almindelige nivaa. De løber i nordsydlig retning

og falder jevnt mod vest med lavklædte sider, men har mod øst den samme

bratte skraaning og den samme farve, som østsiderne af fjeldryggens ende-

punkter. Og bagenfor disse ganske lave rygge, paa selve Fadfjeldet, ser

vi næsten hele den store østlige skraaning have den samme farve.

Vi bestemmer os for en bestigning af Fadfjeldet, der med sine grønne

sider ser tillokkende ud. Under vor vandring indover mod foden af den

skraanende fjeldside har vi rigelig anledning til at undersøge endel af de

bratte, ligesom afskaarne partier. Paa grænsen mellem disse og det lav-

klædte fjeld bagenfor, en grænse, som paa afstand viser sig som en smal,

mørk kant oventil paa hver skraaning, er der næsten altid en bevoksning

af ener eller dvergbirk eller begge dele. Vi ser nu, at den rødlige farve

øverst og nederst paa hver skraaning skyldes Jniicns trifidus, og den

graagrønne farve i midten Nardus stricta, hvis stive, traadsmale blade staar

op som tætte børster. Den del av skraaningen, hvor Nardus er raadende,

er gjerne lidt indsænket og er det fugtigste parti. Begge slags bevoksninger



1914- No. 7. STATISTISKE VEGETATIONSUNDERSØGELSER. 7

har mange planter fælles, baade af karplanter og kryptogamer. Men det

finder man forst ved nærmere efters3'n.

Ofte findes bare disse 2 formationer. Men der kan være og er ofte

andre plantesamfund tilstede. Saaledes kan en aaben vegetation, særlig af

alpine planter, oftest med Salix hcrbacea sterkt fremtrædende, forekomme

paa skraaningen. Denne vegetation kan ogsaa i mere eller mindre grad

erstatte iVa;v/«5-beltet. Undertiden mangler dette sidste helt; vi har den

nævnte aabne vegetation paa dens plads, ovenfor og nedenfor omgivet af

Juncus-trifidns-h^\.ç.v\-\ç.

Endnu et plantesamfund kan optræde paa disse skraaninger, nemlig

lyngmarken, et samfund, som paa Fadfjeldet har liden udbredelse.

Paa enkelte skraaninger sees lige nedenfor kratstriben et faa meter

bredt belte af lyngmark, i hvilken de mest fremtrædende planter er

Euipctrmu nigrum, Phyllodoce coentlea, Vaccijiimn Myrtillus og [idiginosum

Ipl. III, fig. I og 2). Staar vi nedenfor en slig skraaning, ser vi altsaa

øverst den småle mørke kratstribe, saa det rødlige belte 2Å Jiiucns trifidus,

saa det graagronne af Nardus stricto og saa atter et rødligt nedenfor af

Juncus trifidus. Eller vi kan som paa enkelte skraaninger finde først

kratstriben, saa lyngmarkbeltet, saa en antydning til Jmiais-tri/idi(s-he\tet,

saa Nardi<s-heltet, saa den aabne vegetation og endelig det nedre Jnncus-

trifidus-heXte. Eller vi kan finde og da altid paa de høitliggende skraa-

ninger kun den aabne vegetation i midten og den rødlige Jnncus-trifidiis-

bevoksning omkring.

Disse græsklædte skraaninger er udviklet som tuemark (pi. IV, fig. i).

Paa de ofte indtil alenhøie tuer vokser, mest i Jimcus-tnfidiis-heXterne,

rensdyrlav, islandsk lav og Slercocaulon paschale foruden andre almindelige

lavarter.

En lignende vegetation finder vi ogsaa under vor opstigning paa

Fadfjeldets øvre østskraaning. Men fjeldsiden danner ikke her en eneste

græsklædt skraaning, saaledes som det saa ud paa lang afstand. Den

bestaar av mange saadanne felter, omgivet av lavklædte partier med mindre

heldning end de græsklædte. .

Alle disse bratte, græsklædte skraaninger har østlig eller S3^døstlig

eksposition, særlig østlig, og ligger i ly for de herskende vinde. Paa dem

alle bliver sneen liggende længere end paa de omgivende steder. For

Grønringens vedkommende skal forholdet være meget paafaldende. Mens

sneen er smeltet væk fra omtrent hele fjeldet forøvrig, ligger den endnu

en tid igjen i en stor bue og dækker den senere grønklædte ring.

Men tilbage til vor vandring. Langt oppe i den temmelig bratte

fjeldside ser vi flere sorte partier, omgivet av en grønlig ring og udenom



8 HANNA RESVOLL-HOLMSEN. M.-N. Kl.

denne af en rødlig. Det er friske sneleier, hvor sneen ligger til langt ud

i juli. Den rødlige ring yderst er vor velkjendte Jiincns-ù-ifidns-vegeta.tion,

den grønlige den førnævnte aabne vegetation.

Sneleiets sorte jord viser ofte pol3'gonstruktur (pi. IV, fig. 2), og rundt

omkring er marken tuet. Det S3'nes her, som om tuemarken kan opstaa

paa grundlag af polygonmarken saaledes, at tuerne er ældre polygoner,

som er gledet et lidet stykke nedover skraaningen og derved høinet.

Tuerne er nemlig ganske lave og flade i nærheden af de nuværende

polygoner, men bliver høiere og mere afrundet i toppen i større afstand

fra dem. De er oftest aflange med længdeaksen parallel skraaningen.

Disse tuer vedbliver sikkert længe at vokse i høide, dog neppe direkte.

Men smeltevandet og regnvandet graver sig ned i fordybningerne mellem

dem, de oprindelige revner paa den tidligere polygonmark. At dette maa

være rigtig, kan sees derav, at de ofte i lange rækker paa skraaningen

liggende tuer er skilt ad ved dybere indskjæringer mellem rækkerne end

mellem de enkelte tuer i hver række. — Om denne slags tuedannelse er

den almindelige paa disse skraaninger, ved jeg ikke; men at den opblødte

jords glidning spiller en rolle for tuernes form, er sikkert.

Jordglidning, solifluktion, er nemlig et almindeligt fænomen paa de

bratte sneleier og græsklædte skraaninger. Man kan tvers over skraa-

ningerne se lange volde, som bestaar af 3—4 rader af tæt sammen-

trængte tuer.

Denne jordglidning maa vel for de græsklædte skraaningers vedkommende

være foregaaet, før de blev dækket af vegetation, mens de endnu var

friske sneleier. Jeg skulde være tilbøielig til at tro, at ogsaa tuerne blev

færdigdannet paa et tidligt tidspunkt, mens de endnu kun var dækket af

den førnævnte aabne vegetation. De har nemlig den samme størrelse og

form paa denne slags lokaliteter som paa de græsklædte partier af skraa-

ningerne. Og desuden er paa de sidstnævnte steder fordybningerne

mellem tuerne, hvor smeltevandet har afløb, helt vegetationsdækket.

Denne tuemark er overordentlig udbredt baade paa de lavereliggende

græsklædte skraaninger og paa størsteparten af Fadfjeldets østside. Gaar

man inde i Fadet en eftermiddag, naar sollyset ovenfra paa skraa falder

nedover den østlige fjeldside, ser man ovenfor, paa den græsklædte mark

tusinder og atter tusinder av tuer, der snart ser ud, som om de er dækket

med brunlig, snart med grønlig fløiel, alt eftersom de er bevokset med

Juncus trifidus eller med Nardns stricta.

Vi skal nu ikke længere opholde os ved disse ældre og yngre sne-

leier, hvis vegetation vi skal gaa nærmere ind paa i et specielt afsnit.
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Vi skal begive os over til Fadfjeldets sydlige skraaning og gaa opover

mod toppen. Her er marken smaastenet og som oftest lavdækket og har

ialmindelighed af heierestaaende planter en yderst individfattig vegetation.

Medens vi tidligere under vor vandring ikke har stødt paa fast fjeld, ser

vi her endel lave opstikkende kamme af løse skifrige bergarter. Vor

opmerksomhed spændes. Vi ved jo, at vi da kanske kan faa se nogle af

vor fjeldfloras sjeldenheder. Endnu en grund til at vente dette er, at der

mellem os og centrum for vor rigeste fjeldflora, Knutshø, kun ligger nogle

faa fjeldtoppe. Snart ser vi ogsaa de store hvide blomster af Dryas, den

almindeligste repræsentant for glimmerskiferfloraen, mellem Elyna Bellardii,

Carex rupestris, Salix reticulata, Thalictrnni alpiimiu o. 11. Og sammen

med disse, saavidt stikkende sin dybblaa blomst op af det l3^se lavdække i

bunden, ser vi hundreder av den lille énblomstrede klokke, Campanula

uniflora. Denne vegetation har dog ingen almindelig udbredelse. Den

største del af den vide, svagt afrundede top er en fjeldmark, hvor det af

smaasten eller grus bestaaende underlag overalt er synlig mellem, de

enkelte planter eller grupper af dem.

Ser vi her fra toppen af Fadfjeldet nordover, kan vi gjennem et

høitliggende pas se lidt af den øvre skogbare del af Enunddalen; vest-

over ser vi endel af den øvre, ligeledes skogbare del af Kakeldalen, fra

hvis øverste ende det 1162 meter høie pas Enstakaskaret fører over til

den store fjeldslette om Enundas øvre løb.

Begge dale er begrænset af fjelde med afrundede former, for det

meste med lavhedens graahvide farve. Den ensformige tone brydes kun

af en eller anden grøn sætervang, af elvenes og bækkenes kratdækkede

eller græsklædte eller sumpige bredder, af vidjekrattene i forsænkninger

paa fjeldsiderne eller af en og anden græsklædt eller lyngklædt fjeld-

skraaning.

Under vandringer i skogbelterne og den nedre del af fjeldregionen er de

store mængder af løsmateriale paafaldende. I dette har elvene og bækkene

skaaret sig ned.

Vandet forsvinder i den let gjennemtrængelige jordbund, og egnen

giver et sterkt indtryk af tørhed. Men langs elve og bække kommer

vandet over lerlagene frem i dagen og væder som kilder den lavere del

af de ofte høie elve- og bækkeskraaninger. Disse kilder forekommer i

stor mængde, og den vegetation, som ledsager dem, er som oftest meget

iøinefaldende, særlig det tykke grønne mostæppe med sine mange farve-

nuancer.
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Før jeg gaar over til de specielle undersøgelser, skal jeg nævne lidt

om den metode, som er anvendt ved dem, nemlig Raunkiærs ^ stikprøve-

metode. Efter denne søges en planteformation karakteriseret ved hyppig-

hedsgraden af de optrædende arter. Til bestemmelsen af denne anvendes

en ramme eller et apparat i form af en stor passer, ved hvis hjælp

man kan omspænde et vist lidet areal, bevokset med den vegetation, som

skal undersøges. Her er anvendt en ramme med fladeindhold ^/lo m-.

Rammen kastes paa f. eks. 50 steder i vedkommende formation, og hver

gang noteres alle de plantearter, som findes indenfor rammen-. Fore-

kommer en plante i alle 50 prøver, siges den at have hyppigheds-

graden 50, forekommer den i f. eks. 20 prøver, har den hyppighedsgraden

20 o. s. v. Forekommer en plante i halvparten eller over halvparten af

prøverne, er den her regnet som en dominerende art. Det er først og

fremst de dominerende arter, som karakteriserer et plantesamfund.

Man kan ofte nøie sig med færre prøver og faa et tilsvarende resultat.

Man kan da overkomme desto flere lokaliteter.

Til mange av de følgende tabeller, som viser hyppighedsgraden af de

optrædende arter, er der kun anvendt 25 prøver. Hyppighedstallene er

da multipliceret med 2 for at kunne sammenlignes med dem, som er

resultatet af undersøgelsen af 50 prøver.

For at fremhæve de dominerende arter er hyppighedstallene for disse

anbragt med fede tal.

Som man vil se, er moserne opført kun i 7 af tabellerne og da i

tabellerne for de mindre mosrige plantesamfund. For en ikke-moskjender

er det nemlig vanskeligt at faa et rigtigt resultat for de mosrige plante-

samfunds vedkommende. Man vil sikkert komme til at overse en og anden

art, som af den grund ikke vil faa den rette hyppighedsgrad. Jeg har der-

for i disse plantesamfund kun benyttet de af mine dagbøger fundne hyppig-

hedstal til at give nogenlunde tilsvarende oplysninger om de optrædende

indsamlede moser.

Jeg skal ogsaa gjøre opmerksom paa, at naar man i tabellerne ser

trær og buske opført blandt bundvegetationens planter, da gjælder det altid

ganske smaa individer, som i størrelse ikke skiller sig ud fra de øvrige.

Hvad benævnelserne af de forskjellige plantesamfund ângaar, da vil

vist enhver finde og det med rette^ at de er altfor uensartede. Som regel

er kun benyttet betegnelser i videste betydning som græsmark, lyngmark.

1 C. Raunkiær: Formationsundersøgelse og formationsstatistik. Bot. Tidsskr. Bd. 30 H. I.

København 1909.

^ De ukjendte indsamles og numereres.
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myrer ^ O. s. v., uden at der er gjort forsøg paa nogen formationsbegræns-

ning. En saadan er kun benyttet i enkelte tilfælde som for fjeldskraanin-

gernes xerofile græsmark eller for dennes forudgaaende vegetation, den

som findes paa de nuværende sneleier. For de her forekommende for-

mationer, der var meget udprægede, er benyttet betegnelser, som tidligere

er brugt fra det nordlige Norges alpine region. Min hensigt med disse

første statistiske arbeider^ er væsentlig at skaffe tilveie et saa stort

materiale som muligt til bearbeidelse av vore alpine og subalpine plante-

samfund. Jo mere udvidet ens kjendskab til disse bliver, desto lettere

vil det være at give en rigtigere formationsbegrænsning og bedre be-

nævnelser.

Furuskogen og dens bundvegetation.

Da min hensigt denne sommer væsentlig var at undersøge vegetationen

omkring skoggrænsen og i den alpine region, er kun faa lokaliteter i furu-

skogens øverste del undersøgt. Før jeg gaar over til at omtale disse,

skal jeg med et par ord berøre furuskogens udbredelse i den undersøgte

trakt. Den strækker sig sammenhængende fra Grimsbo opover paa begge sider

af Kakella, til den paa østsiden af denne elv naar sin høidegrænse

nedenfor Volen og paa vestsiden nedenfor Haanæskletten. Paa førstnævnte

sted ligger denne grænse i omtrent 915 meters høide. Som spredte trær

gaar furuen dog adskillig høiere. Den gaar saaledes i Langlien, den store

birkeli, som dækker Volens sider, til 937 m. Og ovenfor Svarthaugene,

den store moræne i syd for Fadfjeldsæter, saaes en furu i omtrent 960

meters høide. Furuen har dog her som andre steder i landet før gaaet

høiere. Det viser gamle døde furuer og fururødder, som hist og her staar

igjen ovenfor dens nuværende høidegrænse. Og mens der nu i Kakeldalen

ikke findes furu ovenfor Svarthaugene, har man flere kilometer ovenfor

disse, i en dalkløft i Storhø, Glupen, fundet rester af en furu, som har

vokset der. Med undtagelse af Kakelkletten, hvor furuen vokser paa fjeld-

grunden, optræder furuen vistnok overalt i det undersøgte omraade paa

morænemateriale, som har en stor udbredelse i trakten.

Bundvegetationen i furuskogen var derfor altid en tørbundsvegetation.

I ren furuskog er der gjort 3 skogbundsundersøgelser. Resultaterne

findes i tabel I rubr. i, 2 og 3. De er i denne tabel sammenstillet med

resultatet af en undersøgelse af bundvegetationen ved furuskogens øverste

1 Betegnelsen lavhede, der jo er lidet norsk, er foreløbig brugt i mangel af nogen bedre.

2 Om vegetationen ved Tessevand i Lom. Statistiske vegetationsundersøgelser fra Maalselv-

dalen i Tromsø amt. Videnskapsselskapets Skrifter, Math.-naturvid. Kl. 1912 og 1914.
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grænse, i blandingsskog af furu og birk (rubr. 4), og endelig med resultatet

af en undersøgelse af bundvegetationen i birkeskogen lige ovenfor furu-

skogens grænse (rubr. 5). Alle 5 lokaliteter befinder sig paa samme

skraaning, men i forskjellige høider; de har alle svag heldning og sydlig

eksposition; og da jordbunden vistnok ogsaa er den samme overalt, kan

vel disse undersøgelser egne sig til sammenligning af vegetationen i for-

skjellige høider omkring furuskogens grænse. De nederste lokaliteter

(rubr. I og 2) kan ogsaa ansees for temmelig typiske for dalsidens furu-

skoge i sin almindelighed.

Kaster vi et blik paa tabellen, falder det overordentlig lille artsantal

for karplanternes vedkommende os straks i øinene. I rubrik 2 og 3 er

der saaledes bare 6 arter, et mindre antal end jeg tidligere har fundet ved

samme slags statistiske undersøgelser.

Samtidig med birken kommer flere arter til, særlig Betula nana,

Trientalis europaea og Solidago Virga anrea. I blandingsskogen finder vi

II arter, i birkelien ovenfor 12, et i sig selv lidet artsantal til birkeskog

at være. Ser vi paa kryptogamernes forhold, er dette omvendt af kar-

planternes. Mens vi for de sidste planters vedkommende finder et arts-

antal i de 5 rubriker af henholdsvis 9, 6, 6, 11, 12, finder vi for kryp-

togamernes henholdsvis 14, 16, 17, 12, 10. Summerer vi det samlede

artsantal for hver rubrik, findes tallene 23, 22, 23, 23, 22. Det samlede

artsantal er altsaa omtrent det samme.

Sammenlignes de 3 første rubriker, som viser bundvegetationen i ren

furuskog, ser vi, at den iste omtrent mangler Empetmni nigrum, mens

Callnna vulgaris er den mest dominerende karplante. Skogbunden var

ogsaa fysiognomisk præget af denne plante sammen med Cladonia rangi-

ferina coll. Callnna vokste for det meste paa smaa tuer. Paa denne af

Cladonia og Calluna prægede smaatuede bund, der var overordentlig

udbredt og efter mit indtr3'k vel saa almindelig som den, der er fremstillet

i rubrik 2 og 3, vokste der op en mængde smaabirk og kun sjelden en

smaafuru. Paa næste lokalitet derimod (rubr. 2) var der mere smaafuru,

som sammen med smaabirk stod spredt i bunden. Her er Empetrmn

kommet med blandt de dominerende arter. Paa denne lokalitet var

Vaccinium Myrtillus og dernæst ^/;-ay?^.v7/05a de .planter, som fysiognomisk

prægede den største del af bunden. Paa enkelte steder var dog Calluna

sterkt fremtrædende. Rensdyrlaven skinned overalt igjennem.

Paa 3die lokalitet (rubr. 3), nær furuskogens grænse, saaes ingen

smaafuru, men endel smaabirk og spredte enerbuske. Skogen var aaben

med forholdsvis høi, pen furu med rette stammer, smal krone og blad-

bærende grene langt ned paa stammen. Bunden var her fysiognomisk
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præget af rensdyrlav, J^acciiiiuni Myrtillits og vitis idaea samt Empctrnm.

Den sidste forekom i størst mængde omkring træerne.

I blandingsskogen ved furuskogens grænse, lokalitet 4 (rubr. 4), var

fremdeles furuen veludviklet og oftest lidt høiere end birken. I bunden

spredte smaabirke og aabent krat af ener med en og anden dvergbirk

iblandet. Bunden var f3'siognomisk præget af rensdyrlav i alle 3 arter

samt af Polytrichum commune og omkring træerne af Vacciniiim Myrtillus,

Empctrum og Aira flexuosa.

I birkelien ovenfor (rubr. 5) var skogen temmelig tæt med meget

smaabirk og mere krat af ener og dvergbirk i bunden end paa foregaaende

lokalitet.

Den sidste plantes forholdsvis h3'ppige forekomst skyldtes vistnok en

større myr i naboskabet. Det fysiognomiske præg var lidet ensartet og

vanskeligere at karakterisere end paa de førnævnte lokaliteter.

Tab. I.

Hyppighedstallene i 25 prøver af skogbund, henholdsvis i: i. furuskog i

852 m. h. o. h. under Kakelkletten, 2. furuskog i 865 m. h., 3. furuskog

i 891 m. h. nær furuskogens grænse, 4. blandingsskog af furu og birk

ovenfor i ca. 914 m. h., 5. birkeskog lige ovenfor i 920 m. h.

Alle lokaliteter havde svag heldning og sydlig eksposition.

De fundne hyppighedstal er multipliceret med 2.

Calluna vulgaris

Vaccinium vitis idaea

Jiira flexuosa

Vaccinium Myrtillus

Empetrum nigrum ... . .

Equiseium silvaticum

Lycopodiutn clavaium

Juniperus cotnuuinis

Fesiuca ovina

Luzula pilosa

Beiula nana

— pubescens

Vaccinium uliginosum

Trienta Iis europaea

Solidago Virga aurea

Antal arter

48
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før nævnt enkeltvis til 960 m.l, er birkebeltet paa Fadfjeldets nedre skraa-

ning smalt og bestaar af \'derst t3-nd birkeskog. Trægrænsen ligger her

I 025 m. o. h. Længer mod ost, paa den anden side af Fadfjeldsæter, hvor

birkebeltet er endnu mere udt3'ndet, ligger trægrænsen i 022 m. o. h.

Ovenfor sætrene, af hvilke de ovre ligger i omtrent 950 meters høide

(Akerhaugsæter saaledes noiagtig 949 m. o. h.|, er der bare nogle faa for-

krøblede trær. Sætrenes nærmeste omgivelser er ogsaa paa andre kanter

saagodtsom træbare. Aarsagen hertil saavelsom til den sterke udtynding

af birkebeltet paa skraaningeme af Fadfjeldet er hugsten af brænde. Disse

skraaninger skal tidligere have været dækket af vakker birkeskog.

Den største sammenhængende birkeskog findes paa skraaningeme af et

til Fadfjeldet grænsende Qeld, Volen. Denne skog dækker under navn af

Langlien hele den lange S3-dlige skraaning af nævnte Qeld, videre en stor del

af den vestlige og endel af den S3'døstlige. Langlien er en tæt, vakker

birkeli. Paa den vestlige skraaning afskjæres den pludselig af en stor

græsm^T (pi. I fig. 2 1, som indtager en stor del af den vestlige Çeldside.

Længere mod nord, paa den anden side af m3-ren, kommer birkeskogen

igjen som en liden rest under navn af Vetl-lien^. En endnu mindre rest

forekommer atter et lidet st3'kke nordenfor Vetl-lien. Birkegrænsen, alt-

saa grænsen for de øverste buskformede birke, saa jeg i Langlien i en høide

af I 073 ni. i mod S3'd vendende skraaning. Skoggrænsen laa her i om-

trent 1 050 meters heide. Paa vestsiden laa den i omtrent samme høide.

Her gik birkegrænsen til i 067 m.

Paa den anden side af Kakella var der paa Haanæsklettens østlige og

S3'døstlige skraaning ogsaa et udpræget birkebelte, om end ikke saa vakkert

udviklet som paa Volen. Skoggrænsens høide fra denne side af Haanæs-

kletten har jeg desværre ingen maalinger af, men derimod fra nordvest-

siden som angivet nedenfor.

Haanæskletten og Svarthaugene deler Kakellas dal eller Kakeldalen i

en nedre, omtrent 7 km., skogklædt del, som skraaner ned mod Foldalen,

og en øvre, saagodtsom skogbar del. Denne sidste har en omtrentlig

længde af 14 km. og strækker sig op mod Enstakaskaret, et skar, som

mellem Langhø og Enstakahø fører over til den vide fjeldslette omkring

elven Enundas øvre løb. At nævne de skogklædte partier i denne del af

Kakeldalen er snart overstaaet. Paa nordsiden af Kakella findes der oven-

for Svarthaugene, paa Fadfjeldets vestlige skraaning en 3'derst aaben birkeli,

hvis de spredte birke idetheletaget kan gaa indunder denne betegnelse.

Den strækker sig bare omtrent en kilometer opover dalen.

1 vetl = liden.
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Paa sydsiden af elven findes der, som nylig berørt, et tydeligt, om end

lidet omfangsrigt birkebelte paa nordvestsiden af Haanæskletten og et lig-

nende paa Grønhøs nordestskraaning. Paa førstnævnte sted ligger skog-

grænsen ved omtrent i 040 m. ^, paa sidstnævnte sted i 038 m. Ellers er

den øvre del af Kakeldalen træbar paa en enkelt undtagelse nær.

Ved Bjørlidsæter, paa skraaningen af Langhø, staar der nogle faa veir-

bidte birke igjen som en liden rest af en tidligere forekommende birkeli.

En gammel mand paa en nærliggende sæter fortalte, at saa sent som i

hans barndom var der tæt birkeli paa Langhøs skraaninger. Kakeldalen

bar efter bøndernes udsagn for ikke saa længe siden været en i omtrent

hele sin længde skogbevokset dal. Selv furuen har, som ogsaa tidligere

nævnt, vokset i den øvre del af Kakeldalen. Den har ialfald gaaet saa

langt op som til Glupen i Storhø.

Aarsagen til birkeskogens forsvinden er først og fremst at søge i den

Sterke hugst fra Kakeldalens mange sætre. Og der er ikke noget tegn paa,

at skogen vil komme igjen. Der er saagodtsom ikke en smaabirk at se

over det store træbare omraade.

Da den øvre del af dalen er meget veirhaard, vilde vel kanske dette

forhold alene kunne være tilstrækkeligt til at hindre gjenvekst, naar de be-

skyttende trær var fjernet. Men i det tilfælde vilde dog en og anden birk

have kunnet vokse op paa særlig begunstigede steder, før alle de frøprodu-

cerende birke var helt fjernet. Den vigtigste aarsag til, at der efter af-

skogningen slet ikke har fundet nogen gjenvekst sted, maa tilskrives kreatu-

rene og da særlig gjederne, som her holdes overalt og i ikke lidet antal.

Har man først sin opmerksomhed henvendt paa dette forhold, bliver man

rent forfærdet over, hvor mangfoldige smaabirke fuldstændig kan berøves

sit løv og sine unge kviste, idet en gjedeflok gaar forbi dem. Ogsaa kjø-

rene spiser birkeløv med stor appetit.

At sætertrakterne har særlig let for at afskoges, sees ogsaa fra Kakel-

dalens nabodal, den store sæterdal Enunddalen. I den nedre del af dalen

er der endel skog igjen; men hele den øvre del er omtrent træbar. I syd-

øst for Dalsæter er der en skogklædt fjeldskraaning, der betragtes som en

ren naturherlighed. Lidt skog vokser der ogsaa langs Mæla, en elv, som

fra Store Mæl-Sjøen løber ned til Enunda. Denne skogrest vokser paa

østskraaningen af Markampen. Paa vestsiden af samme fjeld findes der

ogsaa lidt skog i Saateldalen. Ellers er den store slettelignende dal om-

kring Enundas øvre løb skogbar.

^ Birkegrænsen gik paa et parti op til en gammel strandlinje i i 075 meters høide. Skog-

graensen er skjønsmæssig sat 35 m. lavere.
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I hele trakten findes der som for nævnt bet3-delige mængder af los-

materiale. Dette danner ogsaa for en stor del underlaget i birkelierne.

Skogbunden i disse er derfor som regel ter. En anden aarsag hertil

er, at fjeldene ikke er saa hoie, at de naar op i sneregionen. Af de tjelde,

som paa sine skraaninger bærer de nævnte birkeskoge. har kun Fadtjeldet

snefonner, som ligger til langt ud paa sommeren, enkelte til omkring midten

af august. Men paa grund af dette fjelds eiendommelige bvgning kommer

smeltevandet herfra neppe de smaa skogklædte partier, som findes paa dets

nedre skraaning, tilgode.

Det for vandet let gjennemtrængelige underlag g^jor, at bunden i birke-

lierne oftest er dækket af en tørbundsvegetation (pi. I fig. il, der mange

gange, ialfald fysiognomisk, minder om de nedenfor liggende furuskoges (se

tab. I rubr. 5, som viser bundvegetationen i birkeli et stykke ovenfor furu-

skogens grænse. Her er saaledes rensdyrlaven i sine 3 arter næsten lige-

saa hyppig som i enkelte af de i samme tabel behandlede furuskoge).

En eiendommelighed ved de fleste af egnens birkelier er deres kratbund

af ener, Jiinipenis communis. Hvor skogen var aaben, var krattene saa

tætte, at de gav hele bunden farve.

Resultatet af undersøgelsen af birkeliernes bundvegetation er fremstillet

i tab. II. Der er i forskjellige høider undersøgt 8 lokaliteter, svarende til

tabellens 8 rubriker. De 6 første lokaliteter er tørre, de 2 sidste friske.

Jeg skal i korthed nævne lidt om hver enkelt lokalitet.

iste lokalitet, der var beliggende i Svarthaugene, havde sydlig eks-

position. Den laa i omtrent 900 meters hoide og var heldende med under-

lag af morænemateriale. Enkelte furuer var iblandet birkeskogen. Bunden

var fysiognomisk præget af rensd^-rlav i dens 3 arter; men omkring træerne

var bunden grøn af Empetriim, Vaccinium vitis idaea og Myrtillus samt af

Aira flcxuosa, for en mindre del ogsaa af Calluua vulgaris. Stereocaidon

paschole var her h3'ppigere, end den pleiede at være i birkelierne. Der

var ikke enerkrat i bunden. Denne lokalitet havde bare 10 karplanter, men
hele 21 kryptogamer.

2den lokalitet laa ogsaa i Svarthaugene, et stykke ovenfor iste og i

omtrent 950 meters høide. Den havde sydøstlig eksposition og sterk held-

ning. Skogen var noksaa tæt, men bunden var alligevel rigt bevokset med
enerkrat.

Vi ser her en mere udpræget birkeskogbund med flere karplanter,

med Trientalis og Lnzitla pilosa, med Pedicularis lapponica og Solidago,

med Mclampynim silvaticum og Limiaea. Artsantallet er for karplanternes

vedkommende steget til 14, men for kryptogamernes aftaget til 14.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 7. 2
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3die lokalitet laa et stykke ovenfor Svarthaugene paa Fadfjeldets nedre

jevne skraaning, i 976^ meters høide og ikke langt nedenfor trægrænsen,

som her laa ved i 025 meters høide. Som lokalitet var denne gang valgt

et sted, hvor eneren var mindre hyppig i bunden end paa de omgivende

steder. Birken var endnu forholdsvis veludviklet. Artsantallet er her for

karplanternes vedkommende steget til hele 21, det høieste for de 6 tørre lokali-

teters vedkommende. Af kryptogamer er der 15 arter. Den havde sydlig

eksposition.

4de lokalitet ligger udenfor det egentlig undersøgte omraade. Den

ligger nemlig i Enunddalen paa den sydøstlige skraaning af Lille Kneppe

i I 022 meters høide og ikke langt nedenfor skoggrænsen. Bunden var tør

med aaben birkeskog og enerkrat fra ^/2

—

i alen høit. Underlaget var sand

og grus. Lidt nedenfor var der store grus- og sandterrasser med tæt lav-

dække. Skogbunden mellem enerbuskene var fysiognomisk præget af rens-

dyrlav i alle dens 3 arter, samt af Polytrichum og for en del af Stercocaulon

pascliale. Cetraria islandica, som blandt de dominerende laver har den

største hyppighedsgrad i den til lokaliteten svarende rubrik {4), gjorde sig

her som ellers lidet gjældende i fysiognomisk henseende. Lokaliteten ud-

merkede sig, som man kan se, ved sin rigdom paa Cladonlaer. Karplanter-

nes antal er forholdsvis høit, nemlig 18 arter. I birkelier nær trægræn-

sen pleier artsantallet at øges, selv paa tør bund. Dette er jo bare

rimeligt. Til de i birkelierne almindelige arter kommer nye til fra de alpine

plantesamfund ovenfor. Vi kan saaledes her merke forekomsten af Carex

rigida, Pedicnlaris lapponica, Azalea procumbens.

De 4 sidste lokaliteter er fra Langlien under Volen.

5te lokalitet er fra 937 meters høide paa den sydlige skraaning. Sko-

gen var her noksaa tæt med meget tilvoksende birk ; men ogsaa her fandtes

adskilligt enerkrat i bunden. Denne var fysiognomisk præget af blaabær. Af

karplanter var der 18, i antal ikke flere end paa foregaaende lokalitet; men

der er flere dominerende arter, hele 8 mod foregaaende lokalitets 4. Der

er altsaa flere karplanter, som hører hjemme her og har indordnet sig

i samfundet, end paa 4de lokalitet. Derimod er kryptogamerne, og særlig

laverne, traadt tilbage.

6te lokalitet laa ovenfor skoggrænsen, mellem denne og birkegrænsen,

og var saaledes ingen skogbund; den er taget med for sammenligningens

skyld. Før jeg gaar over til nærmere at omtale den, skal jeg skrive ud

af min dagbog lidt af, hvad jeg nedtegnede under min vandring fra foden

af Langlien, over 5te og op til 6te lokalitet: »Jeg gik hele Langlien op

^ Tallene angiver her som ellers den centrale del af det undersøgte parti.
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fra »Floan« (en myr under Langlien i 916 m. h. o. h.) i den mod syd vendende

del. Overalt var bunden dækket af tæt enerkrat, der i den nedre del af

lien var temmelig heit. I forsænkninger var enerkrattet iblandet Bcfiila

nana og graavidjer, især Salix lappomini, i mindre grad Salix glaiica. I

den øvre del af lien tiltog Betnla nana sterkt. Ovenfor skoggrænsen til

birkegrænsen var Betnla nana næsten eneraadende og dannede et tæt om

end lavt krat, hist og her afbrudt af lavdækkede partier.

Ovenfor birkegrænsen, som dannedes af smaa buskformede birke, blev

dvergbirken ganske liden og dækkede kun pletvis marken, mens de lav-

klædte partier tiltog i omfang. Kun i fordybninger, hvor der var mere

fugtighed, blev dvergbirken større, indtil over V2 meter høi. Den stod i

saadanne forsænkninger sammen med ener. Omsider gik den snart af

dvergbirkkrat, snart af laver dækkede mark over til graa lavhede, fysio-

gnomisk præget af rensdyrlav, af Aledoria ochrolcitca, og af de lyse Cetra-

ria' tr, fiivalis og CHcnllata.<^ (Saadanne lavheder er behandlet i tab. \' hvor

rubrik 3 viser vegetationen paa Volens lavhede i i 170 meters høide.)

6te lokalitet er altsaa fra den nys beskrevne sydskraaning. Den laa

i I 060 meters høide. Den tilsvarende rubrik i tabellen viser vegetationen

mellem og under de smaa dvergbirkbuske. Naar Betnla na)ia undtages,

formaaede ikke karplanterne i nogen nævneværdig grad at give marken

præg. Foruden denne er der kun en eneste karplante, som har saa høi

h3'ppighedsgrad, at den kommer ind under de dominerende arter, nemlig

Aira flcxnosa. Af kryptogamerne er laverne sterkt repræsenteret.

7de og 8de lokalitet er friske, særlig den sidste.

7de lokahtet laa mod s3-d i Langlien i 973 meters høide.

Bunden var for en del dækket af krat, bestaaende af ener, lidt Betnla

nana og Salix lapponnm. Det første, som forbauser os, er det store antal

karplanter, hele 42 og deraf 9 dominerende arter. Af kr3'ptogamerne er

særlig laverne traadt sterkt tilbage, saaledes som vi kan vente det paa en

frisk jordbund.

8de lokalitet laa i den mod vest vendende del af Langlien og lige

nedenfor skoggrænsen. Denne sidste laa i omtrent 1050 meters høide og

det undersøgte parti i i 042 m. h. paa frisk og temmelig jevn skraaning. Om-

kring skoggrænsen var der i alle forsænkninger tæt vidjekrat. Paa det

undersøgte parti var bunden aaben med sparsomt krat af ener, dvergbirk,

Salix glauca og lappormm. Skogbunden var her fysiognomisk præget af

græs og urter; lyng og krækling var traadt sterkt i baggrunden. Dette

fremgaar tydelig af rubrik 8 i tabellen.

Tilsidst kan der af undersøgte lokaliteter i birkelierne henvises til den

i tab. I rubr. 5.
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Tab. II.

Resultatet af undersøgelsen af bundvegetationen i birkelierne. De 8 ru-

briker svarer til 8 lokaliteter, af hvilke i., 2, og 3. alle er fra Fadfjeldets

skraaning omkring Svarthaugene, 4. fra Enunddalen paa skraaningen af lille

Kneppe^, 5., 6., 7. og 8. fra Langlien paa skraaningen af Volen. i. ligger i

ca. 900 m. h. o. h., 2. i ca. 950 m. h., 3. i 976 m. h., nær skoggrænsen, 4. i

I 022 m. h. nær skoggrænsen, 5. i 937 m. h., 6. i i 060 m. h. ovenfor skog-

grænsen, mellem denne og den øverste birkegrænse, 7. i 973 m. h. og 8. i

I 042 m. h., nær skoggrænsen. De 6 første lokaliteter er alle tørre, de 2

sidste friske. Lokaliteterne i., 3., 5., 6. og 7. havde syd lig eksposition, 2. og 4.

sydøstlig og 8. vestlig.

Fra hver af de 8 lokaliteter er der taget 25 prøver, og de fundne

hyppighedstal er multipliceret med 2.
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Poa alpina

— pratetisis

Carex rigicia .

Jitnais filiformis

— trifidtis .

Luzttla cantpestris .

— spicata .

Paris qitadrifolia .

Siili.v hastata

— lappontnn .

Polygonum vivipanint

Rttniex Acetosa .

Ccraslititn alpimon

.

Melandritnn rttbritnt

Sagina Linnaei .

Rantmatlns acer

Draba hirta .

Alchentilla aaitidens

— glontendans

Getnn rivale ....
Potentilla verna .

Rnbus saxatilts .

Spiraea Uhnaria

Viola biflora ....
Pyrola rotttndifolia

Arctostaphylos tiva tirsi

Azalea proattnbens

.

Calluna vulgaris

I 'acciniiini uliginosuni

Gentiana nivalis,

Alectoroloplms minor .
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Melampyrutn pratense

.

— silvatiaini

Pediadaris lapponica .

Veronica alpina ,

Linnaea borealis

Valeriana officinalis .

Campanula rotundifolta

Antennaria dioica .

Cirsiuni heterophylluni
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Gnaphaliufn norvegiamt

— siipinttm

Hierachim alpinuni

Saussurea alpina

Solidago Virga anrea

Taraxacum sp. .

Antal arter og former

Hypnuni Schreberi .

Polytrichimi coninmne .

Hylocouiiimi proliferitni

Polytrichnni Jitniperiiium

Lophosia lycopodioides

— barbaia

— qiiinqiiedentata ^

Ptilidiuni ciliare.

Dicranitm Bergeri .

— fuscescens

— scoparium .

Brachythecium salebrosum

Drepattocladus uncinatus

Cladonia alpestris .

— silvatica .

Cetraria islandica .

Cladonia rangiferina .

— coccifera .

— cornitta

— deforInis .

— degenerans
,

— gracilis

— — V. clongata

— uncialis

Stereocaidon paschale ,

Cetraria cuculata

— islandica v. crispa

— nivalis ,

Nephroma arcticiim

Peltigera aphtosa .

— canina .

— ntalacea

Psoroma hypnorum
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4

4

6
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18
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4

8

4
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4
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1 Fandtes ogsaa i r., 5., 6. og 7., men i hvor stor mængde vi

blandt andre indsamlede moser fra disse lokaliteter.
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4

15 8
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Krattene.

I indledningen og senere under omtalen af birkeskogens vegetation er

nævnt den usædvanlig rige udvikling av enerkrat i birkelierne. Hvor

skogen var fjernet, saaledes som paa Fadfjeldets nedre skraaning, stod dette

krat igjen og gav hele denne del af landskabet en mørk brungrøn farvetone.

Undersøger man disse krat paa nærmere hold, vil man finde, at de ikke

er saa ensartede, som de ved første øiekast giver indtryk af. Dvergbirken

er tilstede i stort individantal og kan ogsaa stundom være eneraadende.

Dens udbredelse er særlig knyttet til smaa forheininger, som den omgiver

i tæt bestand. Den øverste del af forhøiningerne, som stikker op fra dette

dvergbirkkrat, er dækket af en vegetation, som ligner den tilgrænsende

graa lavhedes med rensdyrlav og de lyse Cetraria er, samt den gulgrønne

Alectoria ochroleuca, krækling og ganske lav dvergbirk.

Dvergbirken er som nævnt ogsaa indblandet i enerkrattene. Men i

disse er eneren altid størst og den raadende i fj'siognomisk henseende.

I forsænkninger er enerkrattene isprængt med graavidjer, især Salix lap-

ponum (pi. II, fig. i).

Disse krat breder sig over hele Fadfjeldets nedre skraaning, kun nu

og da afbrudt af fugtige græsbundne partier, der paa afstand tegner sig

som småle 13'segrønne baand.

Paa den øvre del af skraaningen tiltager dvergbirken og graavidjerne;

men det er fremdeles eneren, som bestemmer det fysiognomiske præg.

Først naar man er kommet et stykke ovenfor randen af det plataa, som

afskjærer den omhandlede skraaning, er dvergbirken blevet herre og mester,

mens eneren er indskrænket til forsænkninger i terrænget.

Før jeg gaar over til at omtale vidjekrattene ovenfor, skal vi se

nærmere paa de undersøgte lokaliteter fra det nævnte kratomraade. Da

den til prøvernes udtagning anvendte ramme med fladeindhold Vio rn-" ^i"

for liden til undersøgelse af buskenes hyppighedsgrad, brugtes hertil et

apparat, med hvilket jeg kunde udtage prøver paa 10 m.-s størrelse. Da

der ikke kunde skaffes noget bedre, anvendte jeg en stærk hyssing, som

var fæstet til 2 tilspidsede kjeppe. Den ene blev fæstet i jorden, den

anden holdtes, idet hyssingen strammedes, i haanden og beskrev med

1,784 m. hyssing som radius en cirkel med førnævnte fladeindhold (smign.

C. Raunkiær: Measuring-apparatus for Statistical Investigations of Plant-

formations, Bot. tidsskr. Bd. 33).

Paa denne maade udtoges fra hver lokalitet 25 prøver. De fundne

hyppighedstal er multipliceret med 2. De angir altsaa nu hyppighedsgraden

i 50 prøver af nævnte størrelse. De kan da lettere sammenlignes med
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hyppighedstallene for bundvegetationens planter fra de samme lokaliteter;

disse tal findes nedenfor i de tilsvarende rubriker, tab. III.

iste lokalitet laa lige nedenfor sætrene, paa svag, slettelignende skraa-

ning. Den laa i 900 meters høide paa tørt underlag. Tiltrods for dverg-

birkens store hyppighedsgrad var dog krattet fysiognomisk præget af ener.

2den lokalitet laa omtrent 60 m. høiere, paa jevn skraaning og lige

ovenfor de øverste sætre. Den grænsed paa begge sider til græsbunden

mark med smaa vandsig. Her virkede baade eneren og dvergbirken,

begge de dominerende buske, omtrent lige karakteristisk i fysiognomisk

henseende. De 2 graavidjer, Salix glauca og lapponnm, som var tilstede i

temmelig stort antal, var paa grund af sin ringe udvikling lidet fremtrædende.

Bundvegetationen bestod af et blandet selskab af planter. Baade græs og

lyng var rigelig tilstede. Marken var tuet; tuerne var for det meste

dækket af lyng, ialfald i den øvre del, mens græssene særlig forekom i

den lavere del og mellem tuerne.

3die lokalitet befandt sig ovenfor plataaranden, i i 047 meters høide.

Den var fysiognomisk behersket af dvergbirk, som dog ikke fuldstændig

dækkede bunden; der var kratløse flekker iblandt.

Af vidjekrattene er det kun enkelte af vidjebeltets, som jeg har rukket

at undersøge statistisk. Før jeg gaar over til at omtale disse nølere, skal

jeg nævne et par ord om vidjekrattenes forekomst forøvrigt. Særlig

almindelige er de langs elvene og bækkene i birkeregionen. Her fore-

kommer Salix nigricans i krattene; men disse er dog særlig sammensat af

graavidjer, der her ofte blomstrer meget rigt. Baade S. lapponnm,

glauca og lanata er oftest rigelig tilstede; den sidste er dog særlig

fremtrædende og har paa saadanne lokaliteter sit fornemste voksested.

I vidjeregionens krat er den ikke almindelig. Langs elvene mangler

ingen af de i omraadet forekommende pilarter. (Se fortegnelse over kar-

planterne.) Dernæst forekommer vidjekrat paa myrene. De almindeligste

arter er her Salix'lapponnm og myrsinites. Desuden forekommer der som

før nævnt vidjekrat i forsænkninger i skogene. Den almindeligste pilart i

omraadet er absolut Salix lappoimm ; den hører til landskabets fysiognomisk

virkende planter sammen med de før omtalte kratdannende buske, Jiiniperns

comnnitiis og Detnla nana.

Angaaende vidjekrattene i vidjeregionen, da er ikke særlig gunstige

betingelser tilstede for deres dannelse, og deres forekomst er derfor

temmelig sparsom. Det smukkest udviklede vidjebelte saa jeg paa vest-

skraaningen af Storhø. Her dækkede vidjekrattene den lavere liggende

del av fjeldsiden i hele dens længde. Men Storhø er ogsaa omraadets

høieste ijeld, i 630 m. høit, og den omhandlede fjeldside har jevn om end



1914- No. 7. STATISTISKE VEGETATIONSUNDERSØGELSER. 25

temmelig brat skraaning og er rigelig vædet af smeltevandet fra store sne-

former, som ligger længe udover sommeren.

De almindeligste lokaliteter for krattene i vidjeregionen var forsænk-

ninger mellem fjeldenes forskjellige toppe, hvor smaabække kom ned. Det

største vidjekrat i denne form saa jeg i Fadet, den i indledningen omtalte

store konkavitet mellem Fadtjeldets og Grønringens tilsammen halvcirkel-

formige fjeldryg Vidjegrænsen under Fadfjeldet laa her i 1245 meters

høide. Fra dette krat er der gjort 2 undersøgelser, hvis resultat er frem-

stillet i tabellens rubr. 6 og 7. Mindre vidjekrat fra Fadfjeldet er ogsaa

undersøgt, et fra Fadfjeldets skraaning ned mod Kakeldalen (rubr. 4) og et

fra nordskraaningen af Borsten (rubr. 5I.

Vi skal først se paa de 2 laveste lokaliteter.

Den i rubrik 4 behandlede, som er fra Fadfjeldets skraaning ned mod

Kakeldalen, havde sydlig eksposition og laa i i 100 meters høide. Paa denne

lokalitet saavelsom paa den, der er behandlet i rubr. 6. er der ikke gjort

nogen statistisk undersøgelse af de kratdannende buske. Kun bundvegeta-

tionen er undersøgt. Krattet var fysiognomisk præget af Sa/ix lappomiui

og glauca samt af Bctitla nana. Af de 2 graavidjer var Salix lapponum

den, der som sædvanlig gjorde sig mest gjældende.

Som man ser af tabellen, er alle de 3 nævnte buske rigelig tilstede

blandt bundvegetationens planter, og da naturligvis som kimplanter eller

unge individer. Lokaliteten var tuet og meget fugtig.

Den i rubrik 5 behandlede lokalitet er som før nævnt fra nordskraa-

ningen af Børsten. Den laa i 1116 meters høide og i randen af Fadet.

Krattet, som var lavt. omtrent ^ 2 nieter høit, var tiltrods for den store hyp-

pighedsgrad af Salix glauca og Bctnla nana alligevel f^^siognomisk præget

af Salix lapponum. Kratbunden var fugtig.

6te rubriks lokalitet laa inde i Fadet med østlig eksposition. Dens

høide er ikke maalt; men den laa antagelig mellem i 150 og i 180 meter.

Bunden var meget fugtig. Af de her kratdannende buske Salix lapponum

og glauca var den første som sædvanlig karaktergivende.

7de rubriks lokalitet laa ovenfor den sidstnævnte og havde ligesom

denne østlig eksposition. Den laa ved den øverste grænse af det store

vidjebelte i Fadet og i i 245 meters høide. Krattet var udpræget, men

ganske lavt, ialmindelighed ca. 30 cm. høit og temmelig aabent. Bctula

nana og Jiinipertts gjorde sig sterkt gjeldende ; men Salix lapponum var

ogsaa her den mest fremtrædende blandt kratbuskene.

Bunden var ialfald saa sent som 28de august ganske tor. Den var

sterkt præget af græs og overordentlig artsrig med hele 50 arter af kar-
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planter, og besad saaledes heraf det største artsantal blandt de under-

søgte lokaliteter af krat.

Angaaende kratbundens mosarter da skal jeg i korthed nævne de af

mig observerede eller indsamlede fra de forskjellige lokaliteter.

Paa iste lokalitet var Polytrichiim commune den eneste dominerende.

Temmelig hyppige var Hylocomium proliferum, Hypnum Schreberi, Dicra-

num congestum og Bergen samt Polytrichum strictum. Sjeldnere var

Lophozia barbata.

Paa 2den lokalitet var ogsaa Polytrichum commune den almindeligste

mosart. Derefter kom Polytrichum junipcrinum og Hylocomium proliferum.

Sjeldnere var Dicranum scoparium, Hypmtin Schreberi samt en Lophozia,

som ikke blev indsamlet. Ptilidium ciliare og Drepanocladus forekom begge

kun i en enkelt prøve hver.

3die lokalitet havde ligesom de 2 foregaaende Polytrichum commune

som den almindeligste art. Sparsommere forekom Hylocomium proliferum,

Hypnum Schreberi og en Dicranum samt Polytrichum juniperinum, Lophozia

barbata og Ptilidium ciliare.

Paa 4de lokalitet, et fugtigt vidjekrat, var der mange moser, men ingen

med særlig hei hyppighedsgrad. De almindeligste var Aulacomnium turgi-

dum, CaUicrgon stramincum, Drepanocladus uncinatus, Ptilidium ciliare,

Polytrichum alpinum, Hylocomium proliferum og Sphagnum acutifolium.

Sparsommere forekom Polytrichum comuumc, Dicranum congestum og Bergeri,

Lophozia ventricosa, Meesea trichodes, Mnium punctatum, Pohlia nutaris,

Paludella squarrosa, Aulacomnium palustre og ganske sparsomt Mnium sub-

globosum og Brachythecium salebrosum samt Climacium dendroides, CaUicrgon

sarmentosum og Drepanocladus exannulatus.

Fra 5te lokalitet er ingen moser antegnet eller indsamlet.

Paa 6te lokalitet var den almindeligste mosart CaUicrgon stramineum.

Sparsommere forekom CaUicrgon sarmentosum, Lophozia ventricosa, Pohlia

nutans, Dicranella squarrosa, Lophozia ventricosa og Sphagnum recurvum

samt en ikke indsamlet Polytrichum-zxi.

Paa 7de lokalitet var Polytrichum commune almindelig. Derefter kom

Hylocomium proliferum. Sparsommere var Drepanocladus uncinatus og

Brachythecium salebrosum samt Tortella tortuosa. Kun i enkelte prøver

saaes Dicranum congestum og Bergeri, Hypnum Schreberi og Ptilidium

ciliare.
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Tab. III.

Resultatet af undersøgelsen af krattene og deres bundvegetation. Først

sees hyppighedsgraden af de kratdannende buske fra 5 lokaliteter. Fra

hver er taget 25 prøver, og hyppighedstallene er multipliceret med 2.

Nedenfor sees hyppighedsgraden af bundvegetationens arter fra 7 lokaliteter ^

svarende til de 7 rubriker. i. er enerkrat paa tor bund nedenfor Fadfjeld-

sæter i ca. 900 meters høide, 2. er krat af ener og dvergbirk paa frisk

bund ovenfor FadQeldsæter i ca. 960 meters høide, 3. er krat af dvergbirk

fra plataaet ovenfor Fadfjeldsæter i i 047 meters høide, 4. er vidjekrat

fra Fadfjeldets skraaning ned mod Kakeldalen i i 100 meters hoide, 5. er

vidjekrat fra randen af Fadet, under Børsten, i i 116 meters høide, 6. er

vidjekrat fra Fadet i ca. i 170 meters høide, 7. er krat fra den øverste grænse

af det store vidjebelte i Fadet i i 245 meters høide. Fra i., 2., 3., 5., 7. er

der taget 50 prøver, fra 4., 6. 25 prøver. I de 2 sidstnævnte rubriker er

hyppighedstallene multipliceret med 2.
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1

i tabel 1\^ da den er interessant at have der til sammenligning. Der

kan ellers anføres om denne lokalitet, at den laa i ca. 920 meters høide

paa mod syd skraanende underlag i randen af en yderst aaben birkeskog.

2den lokalitet (rubr. 2) hørte ikke til de almindelige. Den laa paa

nordvestsiden af en af Svarthaugene, vendt mod den øvre del af Kakel-

dalen og udsat for de hyppige og sterke vinde fra denne kant. Underlaget

bestod af fin hvid sand, der paa flere steder var blottet og helt uden vege-

tation. Hele skraaningen var træbar, naar den alier øverste del undtages,

hvor der fandtes lidt lav birkeskog eller birkekrat. Den i ly liggende syd-

og sydøstside af samme haug var skogklædt. Den omhandlede skraaning

var undtagen paa de hvide, helt blottede partier, dækket af et grønt lyng-

tæppe, fysiognomisk præget af Empetruyn, Arctostapliylos uva ursi, i mindre

grad af Arctostapliylos alpina. Vegetationen var dog ikke tættere, end at

det lyse sandlag skinned igjennem det lave artsfattige plantedække. Det

undersøgte parti laa i omtrent 950 meters høide.

3die lokalitet (rubr. 3) laa paa den mod øst vendende side af Fad-

fjeldets nedre skraaning og i omtrent i 000 meters høide. Denne saa ofte

omtalte skraaning var for den alier største del kratdækket. Men op imod

plataaranden var der undertiden større partier, hvor krattet var veget til-

side, og hvor der kun stod igjen en og anden busk, Betula nana eller

Junipcrus communis, mens marken forøvrigt var dækket af et lyngplante-

samfund. Det undersøgte parti var fysiognomisk præget af Vaccinium Myr-

tilltis og Phyllodocc caerulea', Nardus stricta var ogsaa sterkt fremtrædende

ligesom rensd^'rlav og Stereocaulon paschale.

Særlig værd at lægge merke til er den hyppige forekomst af Nardus

stricta. Som vi ser af tabellen, findes denne plante paa alle de høiere

liggende lokaliteter, men altid i ringe mængde. Den afviger ogsaa fra de

følgende 3 lokaliteter ved sin rigdom paa Lycopodium alpiuum, ved sin

fattigdom paa Vaccinium uliginosum og sin fuldstændige mangel paa Juncus

trifidus.

4de lokalitet havde ligesom 3die østlig eksposition, men havde sterkere

heldning end denne. Den fandtes paa en af de i indledningen saa meget

omtalte og for omraadet saa karakteristiske østskraaninger. Den her om-

handlede skraaning laa i Langbækkens dal i i 040 meters høide.

Ved foden og paa den nedre del laa sneen til langt udover sommeren.

Jeg saa endnu en ganske liden snerest saa sent som 15de juli. Lige neden-

for skraaningen vokste der et lidet birkeholt, som gik op til omtrent i 020

meter. Denne lille af spredte birke bestaaende skogrest dannede her træ-

grænsen. Sneleiets underlag var tuet, og paa de ikke altfor sent blottede
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partier var der en bevoksing af fjeldplanter, særlig Sa/ix /lerbacea, der

for en stor del var formationsdannende. Ovenfor denne del, som maa be-

tegnes som det egentlige sneleie, var der et tydeligt belte med Nardns

striata som den mest karakteristiske plante, et udpræget iV^r^«5-belte. Dette

belte var ogsaa tuet, særlig i den nedre del. Ovenfor Nardus-stricta-heltet

og dækkende den øverste del af den bratte, men jevne skraaning, var der

i hele dennes længde et belte med udpræget lyngmark. Bredden af dette

var fordetmeste en 6—7 meter; kun paa enkelte steder var det smalere.

Dette belte er det, som er betegnet som 4de lokalitet, tabellens rubrik

4. Det var ikke saa tuet som de 2 førstnævnte partier. Paa den skarpe

rand mellem skraaningen og den jevne lavhede bagenfor var der en krat-

stribe af Bctnla nana og Junipcrtis communis.

Lyngmarkbeltet var fysiognomisk præget af Empctriim, Phyllodoce,

Vacciniiim Myrtilhts og uligitiosmn.

5te lokalitet laa i 1 220 meters høide og var den høiest beliggende

lokalitet jeg saa med typisk udviklet lyngmark,

I indledningen er omtalt den eiendommelige dannelse Grønringen, efter

hvilken fjeldet bagenfor har faaet navn. Som vi husker, var den halvcirkel-

formige fjeldr3'gs ostende brat afskaaret af en stor bue, en bred grøn ring,

som omgav et parti med mindre skraaning end ringens, og som omsider

gik over i fjeldsletten nedenfor. Selve ringen var for den alier største del

en alpin græsmark med et Nardus-heXie i midten efter hele længden og et

Juncus-tri/idus-helte paa begge sider. Men i S3'd grænsede den til et

brat parti, som var udviklet som lyngmark. 5te lokalitet udgjor en del af

dette parti. Den var sterkt tuet, med sydlig eksposition. Den var for kar-

planternes vedkommende artsrigere end de øvrige lokaliteter.

6te lokalitet var beliggende i Grønhøs nordside, men paa den mod øst

vendende skraaning af en liden bækkedal. Den laa lige ovenfor trægrænsen

i 1 050 meters høide og var fysiognomisk præget af Vacciuium Myrtillus.

Paa denne side af Grønhø var saadanne skraaninger med lyngmark-

vegetation meget almindelige.
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Tab. IV.

Resultatet af undersøgelsen af lyngmark fra 6 lokaliteter, i. fra sydskraa-

ning i ca. 920 meters høide, 2. fra nordvestsiden af en af Svarthaugene og

i ca. 950 meters høide, 3. fra østsiden af Fadfjeldets nedre skraaning i ca.

1000 meters høide, 4. fra østskraaning i Langbækkens dal i 1040 meters

høide, 5. fra sydskraaning i Grønringen i i 220 meters høide, 6. fra øst-

skraaning i liden bækkedal paa Grønhøs nordside, i i 050 meters høide og

lige ovenfor trægrænsen. De 3 første lokaliteter ligger ved eller nedenfor

træsrrænsen.

Arctostaphylos uva ursi

Vacciniuni vitis idaea

Festttca ovina .

Empetrtim nigrum .

Vaccittium Myrtillus

Nardus stricta

Aira flexuosa .

Lycopodium alpinum

Phyllodoce caerulea ,

Carex rigida .

Juncus trifidtis .

Vacciniuin uliginosMtn

Salix herbacea

Juniperus communis

Juncus filiformis

Salix liastata .

Betula naua .

Rttmex Acetosa .

Alchemilla alpina

Andromeda polifolia

Arctostaphylos alpina

Azalea proaonbens .

Calluna vulgaris.

Trientalis europaea .

Pedicularis lapponica

Antennaria dioica .

Gnaphalium norvegimm

— supinum

Hieracium alpinum .

Solidago Virga aurea

28

26

26

14

18

Antal arter I 9

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 7.

24

[2

48

50

12

6

20

50

38

34

32

26

26

18
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12345
Polytrichum commune

Lophozta quinquedentata

Dicranum scoparimn

Pohlia nutans

Polytrichum juniperinuni

Cladonia silvatica

Cetraria nivalis

Alecioria ochroleuca

Cladonia alpestris , . . .

Stereocaulon paschale

Cetraria cucullata

Cladonia coccifera

Cetraria islaudica

— — V. crispa

Cladonia alpicola

— bellidiflora

— gracilis

— — V. elongata

— rangiferina

— uncialis

Alectoria divergens

Antal arter og former

50

46

42

40

40

26

6

6

36

46

50

28

16

2

18

24

10

ao

28 50

16

26

44

16

22

16

6

38

32

28

22

4

20

34

18

6

42

34

Tab. V.

Resultatet af undersøgelsen af lavhede og fjeldmark fra 5 lokaliteter, i. og

2. fra Fadfjeldet i ca. 1050 og 1060 meters høide, 3. fra Volen i i 170

meters høide. 4. nær toppen af Haanæskletten i i 240 meters høide, 5. nær

toppen af Fadfjeldet i 1480 meters høide. 1,, 2., 3., 4. er typisk lavhede,

5. er fjeldmark. Fra hver af de 5 lokaliteter er der taget 25 prøver, og

de fundne hyppighedstal er multipliceret med 2.

I
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Vaccmiton vitis idaea ,

Lycopodium Selago . . .

Aira ßexuosa

Trisetum spicatutn....
Lustila aratata v. cotifusa .

spicata

Salix gtauca

— lapponiifn . , . . .

Polygonum viviparunt

Ccrastiuni alpinunt

Silène acaulis

Ranunadus glacialis .

Thalictrutn alpinum .

Empetrum nigrum....
Azalea procumbens.

Vaccinium uliginosuni

Diapensia lapponica

Pedicularis lapponica .

Saussurea alpina ....

14

10

Antal arter og former

14

4

14

6

32

6

22

14

4

15

Ptilidium ciliare . .

Die ranton congestum .

— elongaiuMt .

Polytrichum commune

Cetraria nivalis

Alectoria ochroleuca

Cladonia alpestris ....
— silvatica ....
— rangiferina .

Cetraria cucullata ....
Alectoria divergens.

Cetraria islandica v. crispa,

Alectoria nigricans....
Sphaerophorus coralloides

Cladonia alpicola ....
— amaurocraea .

— coccifera ....
— gracilis ....
— — V. elongata

48

48

42

40

38

24

18

16

46

26

50

50

50

46

50

50

48

50

50

40

42

36

50

50

18

44

14

30

50

50

44

2

18

20

48

20

48

26

26
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sterkt fremtrædende. Her saavelsom paa de 2 følgende lokaliteter (rubr.

3 og 4) har den af karplanterne den største hyppighedsgrad. I saa smaa

holder som her havde den ikke nedliggende grene saaledes som paa de

høiere beliggende lokaliteter. Det fysiognomiske præg skyldtes, foruden

Betula nana, Cladonia alpestris, Cetraria /n'va/is samt Alcctoria ochrolenca.

3die lokalitet (rubr. 3) er fra Volen, fra plataaet mellem Kampen og

og en mindre top. Den laa i i 170 meters høide og var fysiognomisk

præget af de samme planter som de 2 foregaaende lokaliteter. Her var

Betula )iana nedliggende, dog ikke altid i grenenes hele længde. Disse

kunde være skraatliggende med en største afstand fra marken af ca. 10 cm.

I forsænkninger blev den opret og vokste her gjerne sammen med Salix

glauca og lapponmn.

4de lokalitet (rubr. 4) er fra toppen af Haanæskletten, i i 240 meters

høide og kun 5 meter lavere end dennes heieste punkt. Mens de tidligere

omtalte lokaliteter var fra jevn mark, var denne temmelig sterkt heldende

med nordlig eksposition. Den afveg ogsaa fra de øvrige derved, at den

var stenet. Fra stenene stammer de i tabellen anførte laver Alectoria

jubata, Gyrophora proboscidea og Umbilicaria pustiilata. Som følge af hoiden

er rensdyrlaven aftaget, særlig Cladonia alpestris og rangiferina.

Alle disse 4 lokaliteter er valgt fra egnens typiske lavhede. De var

alle fysiognomisk præget af Clado)iia alpestris, Cetraria nivalis, Alectoria

ochrolenca og Betula nana. Sterkt fremtrædende var ogsaa Cladonia

silvatica.

Det kan være interessant at sammenligne denne lavhede med den af

Hult undersøgte fra Enares alpine region'.

De afviger fra hinanden især ved følgende: I den her omhandlede

lavhede er af karplanterne Betula nana absolut dominerende med en

gjennemsnitlig hyppighedsgrad af 44, mens Empetrum kun har en gjennem-

snitlig hyppighedsgrad af 11.

Paa den av Hult beskrevne lavhede er forholdet omvendt. Her er

det Enipetru))!, som er den dominerende karplante, mens Betula nana

kun forekommer »zerstreut«.

Videre forekommer paa den førstnævnte Cladonia silvatica med en

gjennemsnitlig hyppighedsgrad af hele 46 og er altsaa i virkeligheden den

hyppigste af rensd3-rlavens 3 arter tiltrods for, at Cladonia alpestris er den

overlegne i fysiognomisk henseende. Paa den af Hult beskrevne lavhede

forekommer Cladoina silvatica slet ikke. Der findes mange mindre uover-

ensstemmelser; men jeg skal indskrænke mig til at anføre disse 2 væsentlige.

^ Medd. af Soc. pro Fauna et Flora Fennica. H. 14. Helsingfors iJ
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Tabellens rubrik 5 viser resultatet af undersøgelsen af et parti paa

toppen af Fadfjeldet. Dennes høieste punkt ligger omtrent i 500 meter o. h.,

og det undersøgte partis centrum laa omtrent 20 m. lavere paa svagt

heldende gruset og smaastenet underlag og med nordvestlig eksposition.

Vi ser, at laverne fremdeles er rigt repræsenteret, men rensdyrlaven

er aftaget sterkt i mængde. Det er de lyse Cetraria' qv, nivalis og cucullata,

samt AIccioria'erne, særlig A. ochrolcuca, som sammen med Cetraria islandica

V. crispa er de hyppigst optrædende. Men som før nævnt er de alle smaa

og danner ikke noget sammenhængende dække. Det samme gjælder kar-

planterne. Underlaget er overalt synligt mellem planterne. Denne lokalitet

blir derfor at henregne til fjeldmarken (i Warmings betydning), naar man

da ikke som Hult vil analysere alle de smaa anlæg til forskjellige forma-

tioner, som ialmindelighed findes paa fjeldtoppenes grus. Flere af disse

skylder sin tilværelse smeltevandet fra snefonner, som enten ikke smelter

helt væk eller først gjør det, naar den største del af sommeren er forbi.

Den vegetation, som findes nedenfor disse fonner eller paa deres plads,

naar de er smeltet væk, har jeg bare sammenfattet som sneleiernes vege-

tation. Den danner ialmindelighed ikke noget sammenhængende plante-

dække, ialfald ikke for karplanternes vedkommende. Moserne kan derimod

danne større sammenhængende bevoksninger i form af grønne pletter paa

sneleiernes sorte jord. Til denne form af fjeldmarken, til sneleierne, skal

jeg senere komme tilbage. Nu skal jeg blot indskrænke mig til at nævne

lidt om vegetationen fra en anden del af fjeldmarken, fra en middels fugtig

jordbund, dannet af fint grus af letforvitrende krystallinske skifre. Saa-

danne lokaliteter saa jeg paa sydsiden af Fadfjeldet. Fra en af dem, der

laa i I 440 meters høide, tog jeg, for at kunne sammenligne vegetationen

her med de andre plantesamfund, 25 prøver. De heraf fundne hyppighedstal

er multipliceret med 2 og er opsat i følgende lille tabel (tab. VI).

Vi ser af denne, at der for lavernes vedkommende er liden forskjel

mellem denne lokalitet og den fra Tab. V sidst omtalte (rubr. 5). Det er

i det store og hele de samme arter med omtrent samme hyppighedsgrad.

Men med hensyn til karplanterne er der store uoverensstemmelser mellem

de 2 lokaliteter. Den omhandlede (tab. VI) viser et artsantal af hele 31

arter, mens den føromtalte (tab. V rubr. 5) kun har 15. Den artsrige

lokalitet besidder et selskab af planter, der hører til glimmerskiferens rige

arktiske kolonier. Karakterplanterne for disse er efter A. Blytt særlig

følgende fire arter, som alle forekommer her, nemlig Dryas octopetala,

Salix reticulata, Thalictrum alpinum og Carex rupestris. De to sidste,

hører til lokalitetens dominerende arter, mens Dryas og Salix reticulata,
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særlig den sidste, forekommer sparsommere. Skjent vi her ikke har for

os en av de rigeste kolonier, har vi dog en af deres sjeldnere planter i

stor mængde, nemlig Campanula nniflora.

Tab. VI.

Carex rupestris

Thalidrum alpinmn ....
Polygonum viviparuni .

Festuca ovirta

Salix herbacea

Elyna Bellardii

Silène acaulis

Catiipamtla uniflora ....
Lycopodium Selago ....
Selaginella selaginoides . . .

Trisetuut spicatinn ....
Carex sparsiflora . , . , .

Jtaicus trifidiis

Liisida arcuata v. coufusa .

— spicata

Salix retiadata

Oxyria digyna

Alsinc biflora

Cerastium alpinum f. lanatmn

Rhodiola rosea

Dryas octopetala

Potentilla venia

Phyllodoce caerulea ....
Vacciniunt vitis idaea

Primula scoiica

Euphrasia officinalis "minima

Pedicularis Oederi . . . .

48

40

38

36

34

28

26

26

4

2

6

4

14

16

6

4

22

Campanula rotundifplia ....
Erigeron uniflorus

Hieracium alpinum,,....
Saussurea alpina

Antal arter og former

FruUania dilatata ......
Rhacomiiriuni lanuginosunt . . .

Dicranum scopariunt

Ditrichum flexicaule

Stereodon revolutus

Cetraria nivalis

— cucullata

Alectoria ochroleuca

Cetraria islandica v. crispa . . .

Alectoria divergens

Cladonia silvatica

Spliaeropliorus coralloides ....
Cladonia rangiferina

Alectoria nigricans

Cetraria islandica

Parinelia physodes

Peltigera canina

Ochrolechia tartarea . . • . •

Antal arter os; former

16

31

48

48

48

42

34

28

14

18

18

4

8

Sneleier.

Betegnelsen sneleier staar her i Normans betydning^. Herved for-

staar han lokaliteter »hvad enten de ligger hoit over havet eller lavt, enten

de ligger i randen af en stedsevarende snefonn eller er pladsen efter en

helt bortgâen sneflæk, når kun sneen i det mindste har lagt så langt

udover sommeren, at forårsvegetationen i de nærmeste omgivelser er kom-

1
J. M. Norman: Norges flora. I. Kristiania 1900, s. 25.
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men i fuld flor, før planterne endnu har begyndt at spire paa den tidligere

snedækte lokalitet«. — Af de undersøgte sneleier fra den heromhandlede

trakt laa den laveste i i 090 meters høide. Denne, der er betegnet som iste

lokalitet (tab. VII, rubr. i), er fra en trang bækkedal, som var nedskaaret til

ca. 10— 15 meters høide i det som lavhede udviklede terræng. Mens den

mod syd vendende dalside var bevokset med græs- eller lyngvegetation,

var den mod nord vendende, i den trangeste del af dalen, et sneleie. Dette

var den 9de august, da jeg besøgte det, fuldstændig befriet for sne; naar

den sidste rest var fjernet, ved jeg ikke. Den blottede jord var flekvis

bevokset med mos og lav, der oftest var lidet udviklet, desuden med kar-

planter, af hvilke Sa/ix herbacea og Andromeda hypnoides (pi. 2, fig. 2) hver

for sig dannede smaa sammenhængende bevoksninger. Saadanne udgjordes

ogsaa af Pohlia nutans, andre steder af Polylrichmn alpinmn eller Poly-

tnchiun pilosnni ^ Laverne viste mindre tendens til at slutte sig sammen.

2den lokalitet var et sneleie med øsdig eksposition. Det laa i Fadet

i I 180 meters høide. Den sidste snerest gik først væk i midten af juli.

Dens nærmeste omgivelser var udviklet som en mægtig Nardus-stncta-he-

voksning, mens de senere snefrie dele af selve sneleiet bar en smukt ud-

viklet bevoksning af Sa/ix herbacea. De senest snefrie dele udgjorde en

steil skraaning med fremstikkende stene og var uden vegetation. Det var

Salix-herbacea-bevoksningen, som var gjenstand for undersøgelsen (rubr. 2).

Den var i fysiognomisk henseende behersket af Salix herbacea, mellem

hvis skud saaes grønne moser, særlig Polytrichum alpiniim og Pohlia nu-

tans. I disse mellemrum vokste rigelig Carex lagopina og rigida, i mindre

mængde Gnaphaliutn supinum og Phleum alpinmn. Agrostis borealis og

Nardus stricta dannede hver for sig ganske smaa antydninger til sammen-

hængende bevoksning, mens de øvrige i rubrik 2 nævnte planter var lidet

fremtrædende. Foruden de førnævnte moser var ogsaa Conostomum boréale

og Lophozia alpestris tilstede. Denne slags bevoksning er fra lignende

lokaliteter ofte bemerket og omtalt af Hult fra det nordligste Finland og

af ham benævnt Salix-herbacca-iovmaiionQn. Som et sidestykke til denne

nævner han en formation af Andromeda hypnoides samt en Agrostis-rubra-

formation. Den første saa jeg smukt udviklet paa flere sneleier, undertiden

helt ren, men en vegetation saa rig paa Agrostis borealis ^, at den var

fysiognomisk præget af den, saa jeg ikke, skjønt denne plante forekom paa

de fleste sneleier og undertiden som ovenfor nævnt kunde slutte sig sam-

men til ganske smaa bevoksninger.

^ Af andre moser bemerkedes Polytrichntn commune, men sparsomt.

2 syn. A. rubra.
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Jeg skal tillade mig at citere, hvad Hult^ skriver om betingelserne

for udviklingen af Salix-herbacea-formationen og de 2 paa samme slags

lokaliteter forekommende nysnævnte formationer:

»Der Boden dieser Formation bekommt seine Feuchtigkeit von dem

schmelzenden Schnee und sie entwickelt sich deshalb nur an solchen Plätzen,

wo das Schneewasser langsam und ununterbrochen den grössten Theil des

Sommers hindurch in das Erdreich sickert. Nicht jeder Rand eines Schnee-

haufens kann diese Formation hervorrufen. Wenn aber der Schnee in

einer mulden- oder thalförmigen Vertiefung liegt, so dafs das Wasser sich

in einem engeren Bereiche unterhalb des Schneerandes ansammeln kann und

dem Schnee durch die seitlichen Bodenanschwellungen zugleich genügen-

der Schutz gegen allzuschnelles Schmelzen gewährt wird,* dann fehlen

diese Formationen nie.«

Det heromhandlede sneleie dannede en større ford3rbning, udgravet af

snefonnen, og det parti, hvor sneen laa længst, var beskyttet mod den

Sterkeste sol.

3die lokalitet (rubr. 3) er fra Enstakaskaret, der mellem Enstakahø og

Langhø fører over fra Kakeldalen til den ovre del af Enunddalen. Den

er fra et sneleie i i 160 meters høide paa skraaningen af Enstakahø og

havde nordlig eksposition.

Der laa endnu (15de august) sne ovenfor det undersøgte parti, og

jorden var fugtig af nedsivende smeltevand. Der var for karplanternes

vedkommende ingen antydning til formationsdannelse. Moserne dannede

derimod smaa bevoksninger, ofte indvævet med Ccrastiiini trigyiiuiii. De h3'p-

pigste moser var Pohlia nutans og Polytrichum alpinum. Af andre moser

kan merkes Pohlia gracilis, Marchantia polymorpha og PolytricJmni pilosiuu.

Lav saaes ikke.

4de lokalitet (rubr. 4) er fra sneleie paa Fadfjeldet. Det laa i i 440

meters høide og havde nordøstlig eksposition. Dets vegetation var, som

man af tabellen kan se, nærmest besiegtet med den paa iste lokalitet.

Salix herbacea og Andromeda liypnoidcs forekom i stor mængde, men kunde

ikke siges at være formationsdannende. Moserne var ogsaa væsentlig de

samme som paa iste lokalitet. Pohlia natans og Polytrichain alpiimm, forekom

i størst mængde, dernæst Polytrichum pilosiim, som her forekom rigeligere

end paa nogen af de andre lokaliteter. F^oruden de nævnte arter var og-

saa Polytrichum commune, Drepanocladus uncinatus og Desmatodon latifolius

tilstede, men sparsomt.

Ï Die alpinen Pflanzenformationen des nördlichsten Finlands. Medd. af Soc. p. Fauna et

Flora Fennica. H. 14. 1887 s. 174.
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Da jeg besøgte stedet den 24de juli, laa der endnu en liden snerest

igjen. Saa man ovenfra ned paa det blottede sneleie med dets vegetation,

havde det en sortbrun farvetone. Denne skyldtes Cetraria islandica v.

crispa, der ialfald paa de høitliggende sneleier forekom i stor mængde og

frodig udvikling. Cladonia silvatica, der fandtes i det samme antal prøver,

samt den ogsaa hyppig forekommende Stereocauloii paschale var smaa og

fortrykte og bidrog ikke til at give marken farve.

Hist og her paa det mørke sneleie stod en blomstrende tue af Phyllo-

doce eller af Diapensia. De unge sortbrune aks af Trisetum spicatum

eller de rødlige skud af Jnncus trifidns formaaede ogsaa at gjøre sig

gjældende. Ellers var vegetationen lidet iøinefaldende.

5te lokalitet (rubr. 5) er fra en mod nord vendende skraaning af samme

fjeld og laa i omtrent den samme høide. Denne lokalitet var i modsætning

til de før nævnte stenet. Jorden mellem stenene havde ogsaa her den samme

mørke farvetone som paa forrige lokalitet. Ogsaa her var Cetraria islandica

V. crispa den raadende. Mens Ranunculus glacialis overalt var afblomstret

paa andre steder af fjeldet, stod den her i fuldt flor saa sent som 24de juli.

Sammen med vide rigtblomstrende tuer af Silène acaulis virkede den i høi

grad oplivende paa det mørke underlag.

Af moser er kun anmerket Polytrichuni alpinum. Den forekom i næsten

alle prøver.

6te lokalitet (rubr. 6) er fra et mod nordvest vendende sneleie paa

Storhø i I 580 meters høide. 3die september var sneen helt forsvundet,

men paa det smaastenede underlag var jorden mellem stenene opblødt og

ofte slamagtig. Cetraria islandica v. crispa var fremdeles hyppig omend

ikke i den grad som paa de 2 sidstnævnte steder. Cladonia silvatica fandtes

endnu i ^/3 af prøverne, men Stereocaulon paschale forekom sparsomt. Dette

sneleie udmerkede sig ellers ved sine forholdsvis mange lavarter. Det be-

sad ogsaa flere mosarter end de andre lokaliteter; men de fleste forekom

sparsomt. Som den almindeligste kan nævnes PolytricJiiiin strictiim ^ Af

de øvrige er indsamlet og bestemt Polytrichuin pilosum, Drepanocladus

uncinatiis, Dicranian scopariiun og congcstmn.

1 Fra et andet sneleie paa Storho saaes Polytrichitui sexangulare i mængde.
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Tab. VII.

Resultatet af undersøgelsen af 6 sneleier. i. er fra den mod nord ven-

dende dalside i en liden bækkedal under Grønringen i ca. 1 090 meters

høide, 2. er fra østlig skraaning i Fadet i i 180 meters høide og udviklet

som Salix-herbacea-formation, 3. er fra Enstakaskaret, fra mod nord ven-

dende fjeldskraaning i Enstakahø i i 160 meters høide. 4. er fra nordøstlig

skraaning paa Fadfjeldet i 1 440 meters høide, 5. er fra mod nord ven-

dende skraaning af samme fjeld og i lignende høide, 6. er fra nordvestlig

skraaning i Storho i i 580 meters høide. Fra de 5 første lokaliteter er der

taget 25 prøver, og hyppighedstallene er multipliceret med 2. Fra 6te

lokalitet er der taget 50 prøver.

Salix lierbacea

AndroDieda hypnoides .

Gnaphalmni supinum .

Carex rigida

Carex lagopina . .

Phleum alpinum . . . ,

Saxifraga stellaris .

Cerastiuni irigynum

Catabrosa algida.

Sibbaldia proaaiibens- .

Cardamine bellidifolia .

Alsine biflora

Ranutictdus glacialis

— pyginacus .

Equisetunt arveiise .

Lycopodiuni alpinum

— Selago .

Agrostis borealis

Aira alpina

— ßexuosa . . . .

Anthoxanthum adoration
.

Festuca ovina

— — f. vivipara

Nardus stricta

Poa alpina

— — f. vivipara ,

— laxa

Trisetuni spicatuni .

40

26

26

10

10

18

18

50
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Cai ex alpicola

— sparsiflora

Eriophoriun Scheitchseri

Jiincus bigliutiis

— filiformis

— trifidus

Liiåiila aratata v. coiifusa

— spicata

Köiiigia islanciica

Oxyria digyna

Polvgonttni vivipariiïH

Rumex Acetosa

Cerastitoii alpiman

Silène acaulis

Rajiunailus nivalis

Arabis alpina

Saxifraga cermta

— oppositifolia

— rivnlaris

Azalea procuinbens

Phyllodoce caerulea

Diapensia lapponica

Veronica alpina

Ayitennaria alpina

Hieracium alpinuni

Solidago Virga aurea

Taraxacum sp

Antal arter og former

Cladonia silvatica

Cetraria islandica v. crispa

Stereocaulort paschale

Cladonia alpesiris

— bellidißora

— cocci/era

— gracilis

— rangiferina

— uncialis

Solorina crocea

Cetraria cucullata

— islandica

— nivalis

Ochrolechia tartarea

lO

8

lo

6

i6

4

lO

14

15

27

24

16

6

15 27 30

42

42

36

24

46

48

10

34

35

6

14
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Græsmarken.

Der er undersøgt 3 typer af græsmark, først den dyrkede, som var

repræsenteret af sætervangene (den her i trakten almindelige benævnelse),

videre den smalere eller bredere græsstribe, som næsten altid ledsagede

fjeldbækkene og elvene, og endelig en alpin xerofil græsmark, som fandtes

i eiendommelig udvikling paa en mængde fjeldskraaninger, hvor sneen

pleiede at ligge længere end paa de omgivende steder.

Resultatet af undersøgelsen findes i tabellerne for de 3 følgende

afsnit.

Den dyrkede græsmark (sætervangene).

Jeg har til undersøgelse heraf valgt 7 lokaliteter, alle fra Fadfjeldsæter

og fra samme sætervang. De laa i omtrent samme høide, mellem 940 og

950 meter, med svag heldning og sydøstlig eksposition. Som tillæg til

oplysningerne foran i tab. VIII kan følgende anføres : De 5 første lokali-

teter er alle pløiet, enten høsten før eller samme vaar, som de blev til-

saaet. De 2 sidste er aldrig pløiet.

De 5 første gjødsles hvert aar, i begyndelsen kun med naturgjødsel;

senere veksles hvertandet aar med naturgjødsel og salpeter. 5te

lokalitet er desuden et aar gjødslet med thomasfosfat. De 2 sidste lokali-

teter (6 og 7) gjødsles aldrig. 7de lokalitet brugtes for længere tid siden

som indelukke for kreaturene om natten og blev paa den maade over-

gjødslet. De 2 sidste lokaliteter slaaes aldrig.

Angaaende kryptogamernes forhold, da var der paa de 2 sidste

lokaliteter, som stod naturtilstanden nærmest, baade mos og lav i bunden,

skjønt ikke særlig fremtrædende. De findes opført i rubr. 6 og 7. Paa de

5 første lokaliteter var kryptogamerne ialmindelighed sparsomt tilstede og

er ikke taget med i undersøgelsen. Jeg skal dog anføre, at Funaria

hygrometrica var meget almindelig paa lokalitet 3 (rubr. 3). Den var som

oftest sporebærende.

Alle de 5 dyrkede lokaliteter har efter pløiningen været tilsaaet med

byg og det frø, som skal give oprindelsen til den senere engvegetation.

Bygget giver engplanterne beskyttelse under spiringen. Denne metode er den

mest anvendte i egnens sæterregion. Dog var man enkelte steder begyndt

at sløife bygget og lade de unge planter klare sig paa egen haand.

Bygget slaaes om høsten det første aar og bruges som grøntfoder. Naar

det er fjernet, finder man tilbage mellem straastubbene en yderst aaben og

uudviklet vegetation. En saadan bygager med begyndende engvegetation i

bunden er den i rubrik i. Næste aar er mere vokset op. Vi ser da en
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tæt eng paa det jordstykke, som var bygager forrige sommer. En saadan

i-aarig eng er den i rubrik 2. Sammenligner man de 2 rubriker f. eks.

for Matricaria inodora's, vedkommende, ser man ingen større forskjel.

Denne plante har paa begge steder en hei hyppighedsgrad. Men mens

Matricaria paa bygageren oftest kun er i begyndende udvikling, selv

paa eftersommeren, staar den samtidig paa den i-aarige eng i fuldt flor og

er i fysiognomisk henseende den herskende plante. Den i-aarige eng paa

sætervangene kjendes paa langt hold. Den lyser helt hvid af Matricaria' &x\s

talløse kurve.

Paa den 2-aarige eng (rubr. 3) ser vi, at den er aftaget i hyppighed,

og her formaaede den heller ikke paa langt nær at bestemme engens

fysiognomi. Den bidrog kun hertil. Græssene var langt mere frem-

trædende. Paa den 4-aarige eng (rubr. 4) hører den ikke længer til de

dominerende arter. Paa ældre enge er den som regel forsvunden. Det

samme gjælder planter som Stellaria media, Alopccurus geniculatus, Poa

trivialis og annua, Capsella bursa pastons o. fl.

Tab. VIII.

Resultatet af undersøgelsen af den dyrkede græsmark (sætervangene) fra

Fadfjeldsæter.

De 7 lokaliteter er alle fra samme sætervang. i. er bygager, tilsaaet med

byg og hjemmefrø om vaaren (1913), 2. er i-aarig eng, tilsaaet med byg

og hjemmefrø vaaren 19 12 (et ganske lidet parti ogsaa med Festuca elatior),

3. er 2-aarig eng, tilsaaet med byg og hjemmefrø samt lidt Festuca

elatior og Alopecurus pratensis vaaren 191 1, 4. er 4-aarig eng, tilsaaet

med byg og hjemmefrø vaaren 1909, 5. er 8-aarig eng, tilsaaet med byg

og blandet engfrø, væsentlig Phleum pratense, Alopecurus pratensis og

Trifolium pyatense vaaren 1905.

6. og 7 er udyrkede partier af sætervangen.

Fra I., 3., 6. og 7. er der taget 50 prøver, fra 2
, 4. og 5. kun 25.

Fra de 3 sidstnævnte lokaliteter er hyppighedstallene multipliceret med 2.

Hordeum vulgare .

Stellaria media .

Matricaria inodora

Alopecurus geniculatus

50
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Cerasiimu vulgare

Rutuex Acciosa

Poa alpina

AUciorolophus minor

Ranitnculus acer .

Å'uniex Acetosella .

Festuca rubra ....
Poa trivialis

Taraxaaini sp

Folygonum viviparum .

Poa pratensis ....
Agrostis vulgaris .

Festuca ovina ....
Anthoxanthunt odoratutn

Carex sparsiflora .

Tftalictntiii alpinunt .

Saussurca alpina .

Potentitla verna

Botrcyhiuni Lunaria .

Equiseturtt arvense

Selaginella selaginoides .

Juniperus communis .

Aira caespitosa . .

— ßexuosa ....
Alopeairus pratensis .

Avena pubescens . .

Festuca elatior ....
Bronnts mollis ....
Phlcum alpinunt

— pratense .

Poa annua . ,.

— glauca

Carex alfricola ....
— alpina ....
— atrata ....
— capillaris

— ericetorum .

— Goodenoughii .

— rigida ....
Lusula campestris . . .

— spicata ....
Salix glauca

— lapponum . . .

18

15

9

4

6

21

9

6

13

48

46

42

30

24

16

2

22

16

16

18

42

35

49

28

34

31

30

25

15

19

17

16

9

6

I

5

7

9

30

44

46

36

20

30

28

34

30

26

38

48

42

46

42

40

36

36

26

14

8

-
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123456
Betula nana ....
— pubescens .

Polygonum aviadare ,

— lapathifoliun

Cerastiuni alpinnm

Melandriutn apetaluni

— rubruin .

Sagina Linnaci

Silène venosa

Stellaria borealis .

Viscaria alpina ...
Ranunculus auriconius

Brassica canipestris .

Capsella bursa pastoris

Draba incana

Thlaspi arvense

Alchemilla vulgaris coll.

Astragalus alpinus

— /rigidus .

Oxytropis lapponica .

Trifolium pratense

— repens .

Geranium silvaticuni ,

Empetrum nigrum

Viola bißora

— tricolor .

Carum Carvi .

Primula scotica

Gentiana Amarella

— nivalis

— tenella

Myosotis silvatica .

Galeopsis Tetrahit

Euphrasia sp . , .

Veronica alpina

Pedicularis Oederi .

Galium boréale .

Campanula rotundifolia

Achillea Millefolium. .

Antennaria dioica .

Crépis tectoruni

23

14

6

24

16

^ A. acutidens og glomerulans de almindeligste. A, subcrenata forekom ogsaa.
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Erigeron borealis

— tiitißorns

Antal arter og former

Ptilidilt tu ciliare

Dicranunt sp

Aulacontnium palustre

Polytrichutn jtittiperiuuni

Clintaciitnt dendroides

Hylocomium proliferuru

Cetraria matllata

Ciadon ia silvatica

— rattgiferina

Alectoria ochroletica

Cetraria islattdica

— — V. crispa

— nivalis

Peltigera aphtosa

— canina

Antal arter 02: former

-
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hede i t 170 meters høide — 7 arter, Jitnc/is tn'fK^ns-hevoksning i ca. i 200

meters høide — 16 arter, lyngmark i i 220 meters høide — 21 arter,

vidjekrat i ca. i 170 meters høide — 22 arter.

Den omhandlede græsmark var fysiognomisk præget af græs og græs-

agtige planter. Tiltrods herfor kommer dog ikke græssenes hyppighedsgrad

op imod de øvrige arters. Summerer man nemlig alle hyppighedstal for

græs og græsagtige planter paa den ene side og hyppighedstallene for

alle de øvrige arter paa den anden, finder man for den første gruppe 254

og for den anden 476, eller man kan sige, at den første gruppes hyppig-

hedsgrad kun udgjør 34 % af de samlede arters hyppighedsgrad. Med

hensyn til denne lokalitet vil jeg forresten bemerke, at den vistnok blev

fortidlig undersøgt, nemlig 30te juni. Store snefonner laa endnu paa de

nærliggende fjeldsider. En grund til at antage dette finder jeg i den

omstændighed, at Agrostis vulgaris ikke er kommet med i prøverne, en

plante, som vel sjelden pleier at mangle paa denneslags lokaliteter.

Vegetationen var nær besiegtet med bundvegetationen i det tilgræn-

sende vidjekrat. Herfra var buske i stort antal vandret ind i græsteppet.

Men de var ganske smaa og hævede sig ialmindelighed neppe over den

øvrige vegetation. Kryptogamerne var her, som de oftest pleier at være

paa græsmarken, lidet udviklet, og undersøgelsen for deres vedkommende

er ikke fuldstændig. Jeg skal bare nævne de mere almindelige arter.

Af moser var Polytrichuin coiiiiiniuc almindelig. Sphagnum acutifolium

forekom pletvis og i ikke liden mængde.

Laverne var yderst svagt repræsenteret. De 2 observerede var

Cetraria islandica og Cladoiiia silvatica. Den sidste forekom kun i

2 prøver.

2den lokalitet (rubr. 2) var fra bredden af en stor bæk, lige ovenfor træ-

grænsen og i ca. I 050 meters høide. Græsmarken indtog her paa den under-

søgte side et flere meter bredt parti. Den grænsede til krat af ener og dverg-

birk med graavidjer iblandt. Birkene fra den oprindelige li var fjernet.

Samme slags krat grænsede ogsaa til den græsklædte bred paa den

anden side af bækken. Af de nævnte buske vokste endel i lav bestand

yderst paa selve bredden.

Denne lokalitet var endnu artsrigere end den foregaaende og besad

54 arter af karplanter. Vil man ogsaa her sammenligne hyppighedsgraden

for græs og græsagtige planter med alle de øvrige arters, faar man for

den første gruppe 233 og for den sidste 494. Hyppighedsgraden for den

første gruppes arter udgjør 32 ^/q af de samlede arters hyppighedsgrad.

Af moser forekom følgende arter: Polytrichuin commune og junipcrinum,

Dicranum sp., Hylocouiium prolifcrum, Hypnum Schrcbcri og Sphagnum
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acutifoliuni, alle i ringe mængde, de 2 sidste kun i henholdsvis 2 og i af

prøverne.

Paa denne lokalitet bemerkedes ikke saa lidet lav. Almindelig var

Cetraria islandica. Temmelig almindelige var Cladonia silvatica og Stereo-

caulon sp. Ganske sparsomt saaes Cladonia raugiferina og gracilis,

Pcltigera dphtosa og Cetraria is/andica v. crispa.

3die lokalitet (rubr. 3) var fra den græsklædte bred af Langbækken, i

dennes nederste del og i 770 meters høide. Den store bæk var d\-bt

nedskaaret i mægtige morænemasser, der paa østsiden var bevokset med

furuskog. Skraaningen ned mod bækken var dels birkeklædt, dels ved ras

blottet for vegetation og dels, i den nederste del, dækket af vanddrukne

moser og anden vegetation nedenfor opkommer.

Paa vestsiden var fjeldgrunden nedenfor morænemasserne blottet i et

nogle faa meter høit profil, der viste letfon-itrende skifrige bergarter.

Den undersøgte lokalitet laa paa denne side og lige nedenfor det

blottede profil.

Dens vegetation var indvævet med lave buske af dvergbirk og ener,

men især vidjer som Salix lanata, glauca, hastata og arbuscula. Jorden

var ofte fugtig, og vegetationen havde et mere blandet præg end paa de

2 føromtalte lokaliteter. Den bestod af 58 arter af karplanter, det høieste

antal, jeg fandt i de undersøgte plantesamfund.

Summen af hyppighedsgraden for græs og græsagtige planter er her

290, for alle de øvrige arter 532. H3-ppighedsgraden for græs og græs-

agtige planter udgjør 35 "^

o ^f de samlede arters hyppighedsgrad.

Af kr\'ptogamer var Sphagmtiu acutifoliuni hyppig og forekom i over

halvparten af prøverne. Temmelig almindelig var Cliniacium dendroidcs.

Camptothccium nitens og Aulaconmium palustre forekom ogsaa, den første

h3-ppigere end den anden. Laver forekom ikke.

4de lokalitet (rubr. 4I var ikke af samme art som de 3 foregaaende,

og dens vegetation kan derfor ikke direkte sammenlignes med disses. Den

bestod av en græsklædt lerbakke ved Kakella, en elvemæl, som var dannet

ved elvens gjennemskjæring af den n3-snævnte store moræne. Dennes

skraaning, lerbakken, var temmelig steil. Den havde for mange aar siden

været d^-rket dels som potetesager og dels som eng. Dens vegetation

bar ogsaa i sin artssammensætning spor af denne kultur. I de 50 prøver,

som udtoges, var der 32 arter. Af disse var græs og græsagtige planter

sterkt fremtrædende. Deres hyppighedsgrad udgjorde hele 46 °
o ^f de

samlede arters hyppighedsgrad. Kr\-ptogamerne var smaa og fortrykte.

Som den almindeligste mos bemerkedes Thuidium abietinuni.
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Tab. IX.

Resultatet af undersøgelsen af græsmark langs bække og elve paa 4

lokaliteter, i. er fra bækkebred i vidjebeltet paa Fadfjeldet i i 180 meters

høide, 2. fra bækkebred nær birkegrænsen, Fadfjeldet, i ca. 1 050 meters

høide, 3. fra bredden af Langbækken i 770 meters høide. 4. er fra græs-

bakke paa elvemæl ved Kakella i 780 meters høide. Fra iste og ßdie

lokalitet er der taget 25 prøver, og de fundne hyppighedstal er multipliceret

med 2. Fra 2den og 4de lokalitet er der taget 50 prøver.

Anthoxanthunt odoratuni

Carex rigida ....
Ranunculus acer .

Polygonum viviparum .

Aira flexuosa ....
Vacciniuni vitis idaea

Nardus siricta ....
Pyrola minor ....
Viola bißora ....
Trientalis europaea .

Selaginella selaginoides .

Aira caespitosa . • .

Galium boréale

Agrostis vulgaris .

Viola palustris

Enipetrum nigrum

Thalidrum alpinum .

Carex sparsiflora .

Betula nana ....
Leontodon autumnalis .

Sattssitrea alpina .

Festuca rubra ....
Tofieldia palustris

Salix arbuscida

Poa alpina

Achillea Millefolium .

Taraxacum sp. ...
Trifolium repens .

Erigeron acer ....
Botrychium Lunaria .

Equisetuni arvense

— pratense .

50

44

42

40

34

34

26

26

20

22

10

14

29

39

29

41

27

44

30

25

42

30

36

29

29

24

14

9

18

14

16

16

42

28

42

2

40

40

36

36

34

32

32

32

26

26

26

24

44

50

45

39

34

33

28
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Eqtiisetum scirpoides .

— silvatiaon

— variegatutu .

Juniperns conttmotis .

Agrostis borealis . . . •

Avnia pitbesceus . , .

Festuca ovina

Fhletun alpinuni . . . .

Carex capillaris . . . .

— dioica

— Goodenoughii .

— »ticroglochin .

Eriophortint angnstifoliuni .

Juncus arcticus . . . ,

Lu3ula campestris

Salix glattca

— hasiata

— herbacea

— lattata . . . . •

— lappomim . . . .

— retiadata . . . .

Betida pubecsens (liden) .

Ruwex Acetosa . . . ,

Rhodiola rosea

Parnassia palustris

Saxifraga aisoides

Alcherttilla vulgaris (coll.) .

Fragaria vesca

Potentilla verua . . . .

Rubus Cha)tiaeniorits

Sibbaldia procumbeiis

Spiraea Ulmaria . . . ,

Astragalus alpinus .

Oxytropis lapponica . .

Trifoliitm pratense

Vicia cracca

Geranium silvaticutn .

Viola arenaria . . . ,

Andromeda polifolia ,

Asalea procmnberis .

Calluna vulgaris . . . .

—
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Sneen laa længere udover vaaren og forsommeren end paa de omgivende

steder. Dette kan med den herskende eksposition synes underligt. Men

aarsagen maa være, at sneen samler sig i store mængder netop her, hvor

der er ly for de herskende vinde.

Det almindeligste forhold, hvad vegetationen angaar, var, at det mid-

terste belte af skraaningen indtoges af en græsmatte, i hvilken Nardiis stricta

spillede herre og mester. Dette parti var gjerne lidt indsænket og fug-

tigere end partiet ovenfor ialfald.

Nardus-helt&t var ovenfor og nedenfor omgivet af en vegetation, i

hvilken Jitnciis trifidus var mest fremtrædende. Ji{ncHS-tnfidus-he[ievr\& var

som regel lavrigere end ^Vcrr^/^^-beltet. Men ellers var der, naar de 2

toneangivende karplanter undtages, en merkelig overensstemmelse med hen-

syn til artssammensætning mellem disse 2 plantesamfund. Som de smukkest

udviklede skraaninger med denne vegetation kan merkes Grønringen og

Børsten, særlig den første.

Der er ogsaa nævnt, at et aabent samfund af alpine planter med

Salix herbacca fremherskende ofte fandtes paa det nederste parti, hvor

sneen pleiede at ligge længst, videre, at endel især lavere liggende skraa-

ninger havde et belte med lyngmark øverst. Og endelig, at en vegetation med

Alchemilla alpiiia fremherskende delvis kunde indgaa i græsmarken. Disse

plantesamfund er iagttaget af Hult^ dels fra det nordligste Finland og

dels fra Rastegaissa i Østfinmarken, og jeg har derfor anvendt Hults be-

tegnelser for dem (lyngmarken dog undtagen).

NardHs-h&\ie.t svarer saaledes til hans Nardits-{oru\dX\ox\, Junciis-tri-

fidns-heltet til hans Jni/CKS-iri/idiis-formsLtion. Hans Salix-herbacea-ïorvaz.-

tion er ogsaa repræsenteret, sam.t en Alchennlla-alpiiia-iormaXion, der dog

er endel forskjellig fra den af ham beskrevne. Disse formationer er dog

ikke af Hult omtalt i den forbindelse med hinanden som her.

\'\ skal nu se lidt paa de 5 lokaliteter af fjeldskraaningernes græsmark.

De svarer i tab. X til de 5 første rubriker.

iste lokalitet er fra Børsten, laa i 1117 meters høide og havde østlig

eksposition. Den var ligesom den følgende udviklet som Nardus-iorrmiiion.

Denne 2den lokalitet laa i Fadet i i 150 meters høide og havde ogsaa østlig

eksposition. Ser vi paa de 2 første rubriker, finder vi dem for karplanternes

vedkommende meget overensstemmende. Artsantallet er ogsaa omtrent det

samme.

Lyngagtige planter er dog almindeligere paa første end paa 2den

lokalitet, men til gjengjæld er græs h3'ppigere paa 2den end paa første.

' Die alpinen Pflanzenformationen des nördlichsten Finlands. Medd. af Soc. p. F. et F"l.

Fennica H. 14. 1887.
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For kryptogamernes vedkommende er der meget større forskjel, baade

hvad artsantal og hyppighedsgrad angaar.

3die, 4de og 5te lokalitet er udviklet som Junais-fn/idits-ïormation.

3die er fra Børsten, laa i i 130 meters høide og havde sydøstlig eksposition,

4de er fra Fadet, laa i 1 225 meters høide og havde østlig eksposition,

5te er fra Kampen, laa i i 200 meters høide og havde sydøstlig eksposition,

4de lokalitet afviger fra de 2 andre ved sit større artsantal. Den havde

af alle 3 lokaliteter den mest aabne vegetation. Særlig kan merkes dens

rigdom af Sibbaldia procnmbens, videre den temmelig hyppige forekomst

af Gnaphalium supirmm, Salix herbacea og Andromeda hypnoides og

endelig forekomsten af Alchemilla alpina, Carex lagopina, Azalea og

Diapensia. Til videre omtale af denne artssammensætning skal vi senere

komme tilbage.

6te lokalitet er en Alchemilla-alpina-ïorma.ûox\. Den er paa grund af

det nære slegtskab med de 2 nysomtalte formationer stillet sammen med disse

i samme tabel. Den skal senere omtales.

Vi skal nu se lidt nærmere paa forskjellige forhold ved denne græs-

vegetation, udviklet dels som A''(7r^//5-formation, dels som Jiinciis-trifidus-

formation. Vi lægger saaledes merke til, at mange af dens dominerende

arter er xerofile, saaledes Nardus stricta, Juncus trifidus, Aira flexiiosa,

Lycopodiiini alpinum, Vaccinium, vitis idaea, Carex rigida. Denne egenskab de-

ler den ikke med den dyrkede græsmark eller med græsmarken langs bække og

elve, men derimod med lyngmarken, med hvilket plantesamfund den i det store

og hele er mest besiegtet. Sammenligner vi tabellerne for disse 2 plantesam-

fund (X og IV), servi en merkelig overensstemmelse. Man bør dog ved sammen-

ligningen bortse fra de 2 første rubriker i tab. IV, da disse lokaliteter ikke

var udviklet som typisk lyngmark. De rubriker, som bør sammenlignes, er

de 4 sidste i tab. IV og de 5 første i tab. X. Vi ser for det første en

stor overensstemmelse mellem arterne baade for karplanternes og krypto-

gamernes vedkommende. Af Nardns- og Juncus-fri/id/ts-^ornmt\onens 35 og

lyngmarkens 27 karplanter er saaledes 23 arter fælles, og af de 2 førstnævnte

formationers 16 og lyngmarkens 17 kryptogamer er 12 arter og former fælles.

Og hvad der er af særskilt vigtighed er de mange fælles dominerende arter.

Af de 2 førstnævnte formationers 13 og lyngmarkens 11 dominerende kar-

planter er saaledes 8 fælles, og af de førstnævnte formationers 7 og lyng-

markens 6 dominerende kryptogamer er 6 fçelles. Og alligevel er de 2

græsformationer paa den ene side og lyngmarken paa den anden vidt for-

skjellige i fysiognomisk henseende. Ved at se nærmere paa arternes hyp-

pighedsgrad vil man ogsaa let forstaa dette. Og summerer man hyppig-

hedstallene for græs og græsagtige planter og dernæst for alle de samlede
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arter, vil man snart se en avgjerende forskjel. Mens saaledes hyppigheds-

graden for græs og græsagtige planter i Nardus- og Junciis-trifidus-ior-

mationen udgjør henholdsvis 53 7ü» 67 %, 49 %, 52 ^Iq, 51 %, af de sam-

lede arters hyppighedsgrad, finder vi for lyngmarkens vedkommende de til-

svarende tal lig 39, 28, 26 og 38 0^. Sammenligner man fjeldskraaningernes

græsmark med den langs elve og bække, finder man faa lighedspunkter.

Begge plantesamfund er jo fysiognomisk præget af græs og græsagtige

planter. Men fjeldskraaningernes græsmark skiller sig fra den anden ved

sit i høi grad xerofile udseende. Den skiller sig desuden fra denne ved

sin lavrigdom og sit ringe artsantal.

Vi skal nu se lidt paa 6te lokalitets vegetation (rubr. 6). Denne loka-

litet var beliggende i i 145 meters høide og havde østlig eksposition.

Den laa ved foden af Grønringen, som en indfældning i dennes græs-

mark. Den havde ligesom denne sterk heldning. Marken var smaatuet.

I fordybningerne mellem tuerne og paa disses nedre del vokste Alchemilla

alpina i mængde, mens tuernes top var dækket af Vacciniiim Myrtillus, Phyl-

lodocc coerulea og Juncus trifidus samt lavarter. De sidste var dog ikke særlig

iøinefaldende. Vegetationen var fysiognomisk præget af Alchemilla alpiiia.

Paa afstand lagde man kun merke til denne plante. Det vilde derfor være

naturligt at kalde vegetationen en Alc/ieniilla-alpi/ia-ïorm-dtion, og for at

have en betegnelse paa den har jeg i begyndelsen af dette afsnit. ogsaa

kaldt den saa; men jeg skylder da at oplyse, at den ikke er identisk med

den. Hult omtaler fra Østfinmarken (s 193) som Alclieuiilla-alpina-ïovmz.-

tion. Denne var nemlig ligesom hans Sibbaldia-ïoru\2ii\on »eine blüthenreiche

Alpenkräutergemeinde mit wechselndem Moosteppiche von vorwiegend akro-

karpen Formen« — — »besonders durch ihr kräftiges, seidenglänzendes

Alcheniilla-geh\3.tt gekennzeichnet«. Han siger forresten et andet sted i

samme arbeide (Die alpinen Pfl.form. des nördl. Finlands s. 187), at han

paa Dovre har seet Alchemilla alpina danne selvstændige formationer. Selv

saa jeg den ogsaa mange andre steder anriget, men, saavidt jeg husker, kun

i den her omhandlede alpine græsmark. Det er ogsaa med denne vege-

tation, den stemmer mest overens, saaledes som tabellen tydelig viser. Den

skiller sig egentlig kun fra denne ved sin store rigdom af Alchemilla alpina,

ved lavere hyppighedsgrad for græs og græsagtige planter (42 % af de

samlede arters) og ved sit større antal moser. Og desuden er den domi-

nerende mosart ikke længer Polyinchmn commune, men Polytrichum alpinum.

Vi skal nu forsøge at faa et lidet indblik i de græsklædte fjeldskraa-

ningers historie. Som nævnt i indledningen var den største del af Fad-

fjeldets konkave østside ovenfor plataaet græsklædt. Betragtede man den neden-

fra, saa man, naar den allerøverste del undtages, foruden græsvegetationen
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kun endel lavklædte striber. Gik man opover fjeldsiden, saa man, at de

lavklædte striber var større partier med forholdsvis liden heldning. De var

nedad ligesom afskaaret af græsklædte partier med meget større heldning.

Disse sidste er det, som, seet nedenfra, virkede saa dominerende. De var i den

midterste del lidt indsænket. Paa mange af dem og særlig paa de høiere-

liggende manglede ofte Nardns-heltet eller der var bare smaa antydninger

til det. Den midterste, lidt konkave del besad da en vegetation, som dels be-

stod af spredte kolonier af fjeldplanter, dels af Sa/ix-herbacea-i'ormationtn,

dels af Aiidronieda-/iyp//oides-i'orma.tionen. Denne fordetmeste aabne vege-

tation var omgivet af Jni/cus-fri/idns-formationen, der dannede tydelige

overgange til vegetationen i midten.

Paa denne slags lokaliteter laa sneen 1913 fordetmeste juni maaned

ud og dækkede paa slutten ialfald den midtre del med den aabne vegetation,

Salix- /lerèacea-ïormationen og Aiidroiiieda-/iypiioidcs-(ormationen, mens den

forlængst var bortsmeltet fra de lavklædte partier omkring.

Langt oppe i denne fjeldside laa 3 lokaliteter, hvor sneen laa til langt

ud i juli. Disse lokaliteter, der er betegnet som sneleier, viste sig paa af-

stand sorte. Kom man op til dem, fandt man nøgen jord og tildels blot-

tede stene i den midtre, lidt indsænkede del, hvor sneen laa længst. Naar

denne, sneleiets kjerne, undtages, var der ellers vegetation; men den var

aaben. Det var fremdeles sneleiets fugtige mørke jord, som gav det farve.

Hist og her havde en eller anden af de alpine planter anriget sig, f. eks.

Sibbaldia prociuiibeiis, Salix Jierbacea eller Andromeda liypiioides, og dan-

nede formationer af liden udstrækning. Jiuicus trifidus indgik altid i mindre

mængde i den aabne vegetation, og rundt omkring denne dannede den sin

sedvanlige typiske formation.

Alle de græsklædte skraaninger maa vistnok være gamle sneleier, hvor

sneen tidligere har ligget meget længere udover sommeren end nu. Det

er vel ogsaa fra først af sneen, som har udformet dem og givet dem ster-

kere heldning end omgivelserne. Det lidt indsænkede parti i midten maa

svare til sneleiets kjerne. Hver snefon maa have virket som en botnbræ en

miniature og ædt sig bagover ind i fjeldet. Der har som paa de nuværende

sneleier dannet sig tuemark, vel for en del ialfald som følge af solifluktion

af det opblødte .fine forvitringsmateriale.

Den første vegetation ^ har været aaben og bestaaet af kolonier af

fjeldplanter, af moser og fortrykte laver. Enkelte af fjeldplanterne har dan-

net smaa formationer, f. eks. de før nævnte Salix herbacea, Sibbaldia pro-

cumbens, Andromeda liypnoides, Alchemilla alpiiia. Eftersom tuerne er

^ Denne har holdt sig paa partiet i midten paa de høitliggende skraaninger.
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vokset i høide, direkte eller indirekte, har lav og Jn/icus triftdus anriget

sig paa tuernes top, og vi faar omsider Jniiciis-fri/idns-i'orimLt\oner\. En

saadan ung under dannelse værende Ju/iats-fri/idus-formation er den i

rubr. 4. \'i gjenfinder her af sneleiernes planter Sibbaldia procumbcus, Ca-

rex lagopina, Andromeda liypuoides, Gnaphalinm supimini, Salix lierbacca,

Diapensia lappouica o. fl. Undertiden kan de smaa formationer fra sne-

leiet som Salix-herbacca-{oxxs\2X\oVi^v\., Androincda-hyp>ioidcs-ioxxaz.\\o\\tvi o.

fl. holde sig i græsmarken og da særlig i fordybninger mellem tuerne.

Som eksempel kan nævnes den i rubrik 6 fremstillede Alchemilla-alpina-

formation, som dog her er sterkt opblandet med græsmarkens arter. Karak-

teristisk for denne er Polytriclimn alpinuDi, som var den paa de under-

søgte sneleier almindeligste PolytricJiiDii-dst, mens xAarrt'/zs-formationens og

Jniicus-iriJidns-format.ionens almindeligste Polytnchuni-3.vt var Polyiriclmiu

commune.

I A^a;v///5-formationen var sneleiernes planter sjeldnere at se end i

Jitnais-trifidus-^ormsiûoneu. Xardits stricta indtager jo selv fordybningerne

i terrænget, altsaa det friskeste parti, og ved sin overordentlig tætte vekst

forjager den snart de oprindelige beboere.

Denne xerofile græsmark er ikke altid et stabilt plantesamfund. Som før

nævnt var den undertiden ledsaget af et lyngmarkbelte. Dette var vistnok

ifærd med ovenfra at brede sig nedover skraaningen og forjage den tidligere

vegetation. Dette forhold saa jeg kun paa lavere liggende skraaninger, ved

eller ikke særlig langt ovenfor skoggrænsen. Et saadant lyngmarkbelte er

undersøgt i tab. 1\', rubr. 4. Da den typiske lyngmark med Empeirnm og

Vaccinicnie vel ikke gaar særdeles høit idetheletaget og ialfald ikke gjorde

det i denne trakt, ligger det nær at antage, at den her er sekundær og

først er indvandret til disse skraaninger, efterat de nævnte græsformationer

har forberedt marken. Det før omtalte overordentlig nære slegtskab mellem

disse Çeldskraaningers græsformationer og lyngmark synes at bevise dette.

Denne lyngmark kan vistnok opstaa baade ved at fortrænge Jnncits-

trißdns-tormaùouen og Xardiis-formcLiiouen. De 3 lokaliteter 4, 5 og 6 i

tab. IV' s^'nes at være opstaaet af den førstnævnte, 3die lokalitet af den

sidstnævnte. Merk saaledes h^-ppighedsgraden af de 2 karakteristiske arter,

Nardus stricta og Juncus trifidus, i de til de 4 nævnte lokaliteter svarende

rubriker.

At al lyngmark i trakten er opstaaet paa grundlag af disse 2 græs-

formationer, er der vel neppe nogen rimelighed for. Men jeg tror, at alle

de lyngklædte skraaninger, jeg saa med øsdig eller sydøstlig eksposition

ved eller ovenfor skoggrænsen, er opstaaet paa denne maade. Den hyppige

forekomst snart af Xardiis stricta, snart af Juncus trißdus, helt eller næsten
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udelukkende hinanden, samt det forøvrig nære slegtskab mellem dem, baade

hvad karplanter og kryptogamer angaar, tyder som fer nævnt herpaa.

Vegetationens udvikling paa disse fjeldskraaninger maa vel have fore-

gaaet under vekslinger i klimatet og under vekslinger fra et daarligere til

et bedre klimat.

Men at ville jevnføre disse med de sidste store kjendte klimavekslinger

skal jeg ikke indlade mig paa. Dertil er undersøgelserne for faa og ikke

systematisk nok anlagt. De indgik jo kun som et lidet led i undersøgelsen

af alle de optrædende plantesamfund.

Tab. X.

Resultatet af undersøgelsen af græsmark paa fjeldskraaninger med sterk

heldning, fortrinsvis østlig eller sydøstlig eksposition og snedække, som

ligger længe udover vaaren og forsommeren. Der er 5 lokaliteter, sva-

rende til de 5 første rubriker. (Den 6te er en Alchcniilla-alpiiia-'îormzûon,

besiegtet med den alpine græsmark). Lokalitet i. er iV(7rc//^5-formation

fra Børsten i i 117 meters høide og med østlig eksposition, 2. er Nardus -

formation fra Fadet i i 150 meters høide og med øsdig eksposition, 3. er

Junais-trifidus-ïorma.i\on fra Børsten i i 130 meters høide og med sydøsdig

eksposition, 4. er Ji/uci/s-iri/idus-formahon fra Fadet i i 225 meters høide

og med østlig eksposition, 5. er Jitiicns-trifidus-ïorma.t\on fra Kampen i

ca. 1 200 meters høide og med sydøstlig eksposition, 6. er Alchemilla-al-

/>/>/a-formation fra Grønringen i i 145 meters høide og med østlig

eksposition.

Fra alle 6 lokaliteter er der taget 25 prøver, og hyppighedstallene er multi-

pliceret med 2.

Nardus strida

Aira ßexuosa ....
Lycopodium alphnini .

Anthoxanthum odoratiini

Solidago Virga aurea .

Vacciniunt Myrtillus

Carex rigida ....
Juncus trifidus . , , .

Vaccinium vitis idaea .

Carex sparsiflora . . ,

Sibbaldia procumbens .

Salix herbacea . . . ,

Trientalis eiiropaea .

Alcheniilla alpina

50

48

42

42

30

26

14

16

22

4

50
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Juniperus conununis

Fesiuca oviua

Carex alpicola

— lagopina

Lusula spicata

Betula nana

Runiex Acetosa

Etnpetrunt nigrttni

Pyrola minor

Andromeda hypnoides

Azalea proatmbens

Phyllodoce caerulea

Vaccinium uliginosum

Diapensia lapponica

Antentiaria dioica

Gnaphalium norvegicum

— supinum

Hieracium alpinum

— euglossum

— frondiferum

— petiolatum

— s/. 1

Antal arter og former

Polytrichum conintune

— alpinum

Lophosia barbata + quinquedentata ....
— ventricosa

Dicranum scoparium

Polytrichum pilosum

Drepanocladus uncinatus

Hypnum Schreberi

Cladonia silvatica

Stereocaulon paschale

Cetraria islandica

Cladonia rangiferina

Cetraria islandica v. crispa

Cladonia coccifera

— alpestris

— gracilis

— — V. clongata

— uncialis

Cetraria cucullata

— nivalis

Antal arter og former

Til gruppen „Alpina nigrescentia".

20 12

18

18

18

16

19 16

24

48

48

40

22

16

22

17

26

24

50

40

50

50

36

48

28

4

14

48

26

10

4

48

36

4

4

16

50

48

50

48

16

50

10

46

46

16

12

48

6

14
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Myrene og kilderne.

Vi har nu tilbage de plantesamfund, som er knyttet til en fugtig jordbund.

Vandplantesamfund fandtes ikke i det undersøgte omraade, da dette

manglede tjern. I Enunddalen derimod er der endel smaavande nedenfor

Dalsæter, paa den vide sumpslette, over hvilken Enunda slynger sig i roligt

løb, foruden etpar større vand som Store Mælsjøen og Fundi. De faa vand-

planter, jeg saa under en rask vandring opover Enunddalen for gjennem

Enstakaskaret at komme ned i Kakeldalen, er taget med i fortegnelsen over

karplanterne. Paa den nævnte sumpslette vilde der sikkerlig være vandplante-

samfund at finde.

Myrer over større horizontale flader fandtes i trakterne omkring Fad-

fjeldet kun i den nedre del af birkeregionen. Af saadanne fandtes der to

større myrer, en paa hver side af Kakella, lige ovenfor furuskogens grænse.

Den ene laa i 890 meters høide under Haanæskletten, den anden i 916

meters høide under Volen. Den sidste var den fugtigste og var tydeligvis

dannet ved tilgroning af et tjern.

De 3 første rubriker i tab. XI viser resultatet af 3 undersøgelser fra

disse 2 myrer. Fra myren under Haanæskletten er der én undersøgelse

(rubr. i), fra myren under Volen 2, en fra den fugtigere og mest typiske

del (rubr. 2) og en fra dens lidt tørrere randzone (rubr. 3). Begge var

udviklet som græsmyrer.

iste lokalitet var (den 20de aug.) ikke fugtigere, end at den kunde

passeres overalt. Den grænsede dels til Haanæsklettens birkeklædte skraa-

ning, dels til flade strækninger, bevokset med krat af vidjer og dvergbirk

eller udviklet som lyngrig lavhede. Den var fysiognomisk præget af

Carex rostrata og Eriophormn angustifoliuni. De saaes sjelden blomstrende.

Det samme var tilfældet med Carex chordorrhiza, som var den hyppigst

forekommende plante. Moser var meget almindelige i bunden, særlig

Campylium stellatian og Drepanocladus exannulatus , dernæst Scorpidium

scojpioides. Af de mere sparsomt optrædende moser saaes Milium sub-

globosum, Calliergon sarmentosiim, Drepanocladus intermedius, Dicranum

scoparium, Fissidens osmundoides og en Sphagnum. Myren var smaatuet; paa

enkelte af tuerne saaes Cladonia)silvatica og rangiferiiia samt Cetraria nivalis.

Myren under Volen var som før nævnt et tilgroet tjern. Man kunde

paa grund af høstfarvning (i8de august) alt paa lang avstand skjelne mel-

lem selve myren og dens tørrere randzone. Den sidste omgav myren

som en gulgrøn ring. Farven skyldtes Cai-ex rostrata. Myren selv var

mørkerød, hvilket skrev sig fra Eriophorum angustifolium, hvis blade var

rødbrune paa den yderste halvdel. Kom man ud paa myren, af hvilken

et parti er undersøgt (rubr. 2), viste det sig, at den foruden Eriophorum
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angustifoUnm ogsaa havde en anden meget karakteristisk plante, nemlig

Care.x livida, hvis blaagrønne skud fandtes i stor mængde. Carex limosa

var endnu h3'ppigere, men mindre iøinefaldende. M3Ten var ialfald i den

undersøgte del ikke tuet og havde kun lo arter af karplanter og 5 moser.

Af de sidste var Calliergon badium meget almindelig. Sparsommere op-

traadte Calliergon sarmentostim, Paludclla sqnarrosa, Ciiiclidiuni siibrotiuidnm

og Sphagnum acutifolium f. paludosa.

Myrens randzone, af hvilken endel blev undersøgt (rubr. 3), var kun

faa meter bred. Den var karakteriseret ved Carcx rostrata og tildels

Scirpus caespitosus, begge omtrent ikke blomstrende. Randzonen var smaa-

tuet. Af dens moser var Drepanocladus exaimnlatus den almindeligste.

Almindelige var ogsaa Campylium stellatum og Paludclla squarrosa. Andre

moser er ikke optegnet eller indsamlet.

Som før nævnt var der faa horizontale myrer i trakten. De fleste

fandtes paa skraanende fjeldsider. Af saadanne er 3 lokaliteter undersøgt,

svarende til rubrikerne 4, 5 og 6.

4de lokalitet er fra en skraaning paa Fadfjeldet i i 029 meters høide.

Den havde svag heldning, var fugtig og næsten ikke tuet. Carex rostrata

var den mest karakteristiske plante. Den saaes dog ikke blomstrende.

Paa faa undtagelser nær var dette ogsaa tilfældet med Carex chordorrhiza

og Eriophoriim angustifolium. De optrædende vidjer var ganske smaa og

hævede sig neppe over den øvrige vegetation. Lav saaes ikke. Af moser

var Drepanocladus exannulatiis den almindeligste; derefter kom Campylium

stellatum. Temmelig almindelig var Paludclla squarrosa. Sparsomt forekom

Lophozia polita, Cindidium stygium, Camptothccium nitens, Drepanocladus

intermedius og Fissidens osmundoides. Denne myr var for karplanternes

vedkommende meget artsrigere end de førnævnte horizontale myrer.

5te og 6te lokalitet er fra Volen, fra den mod vest vendende skraaning.

Denne myr havde stor udstrækning og temmelig sterk heldning. Den var

meget fugtig og var en udpræget græsm3T. 5te lokalitet er fra dens

lavere del i 998 meters hoide, 6te lokalitet fra m^'rens øverste del neden-

for fjeldtoppen Kampen i i 092 meters høide.

5te lokalitet var smaatuet. Dens mest karakteristiske plante var

Carcx rostrata; den saaes sjelden i blomst. Af kryptogamerne manglede

lav fuldstændig. Den almindeligste mos var Drepanocladus cxannulatus.

Sparsommere forekom Oncophorus IVahlcnbergii, Drepanocladus rcvolvens,

Mnium subglobosum. Camptothccium nitens og Ptilidium ciliare forekom

kun i ganske faa prøver.

6te lokalitet havde mindre heldning end foregaaende. Den var ligesom

denne smaatuet. Med hensyn til karplanter var den langt artsfattigere end
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de 2 foregaaende lokaliteter. De mest karakteristiske arter var Carex

pulla, Eriophorum vaginatum og i mindre grad Eriophorum angustifolium.

Lav var her som ellers paa myrene lidet fremtrædende. Moserne var

derimod rigt repræsenteret. Den almindeligste var Drepanocladus exanniilatus.

Almindelige var ogsaa Mnimn stibglobosiim, Campylimn stellatum og Palu-

della squarrosa. Sparsommere forekom Drepanocladus intermedius, Campto-

thecium nitens, Lophozia polita og Ptilidiiim ciliare. Splachnum ampullaceum

saaes paa gammel kogjødsel.

De 3 følgende lokaliteter er af en anden beskaffenhed end de førnævnte

myrer. De har ligesom de 3 sidste heldende underlag, men er af liden

udstrækning og findes nedenfor kilder. Saadanne findes i stor mængde i

trakten og kommer særlig frem langs elve og bække under de paa lerlag

hvilende løsafleiringer. Vegetationen nedenfor dem er allerede paa lang

afstand let kjendelig paa sit grønne mosteppe, i hvilket karplanterne op-

træder spredt. Der fandtes dog en type af den, som i udseende mere

nærmede sig græsmyrene end kildevegetationen. Denne type er her re-

præsenteret af rubrik 7. Dens lokalitet var af ringe udstrækning. Den

var omgivet af aabent krat, bestaaende av dvergbirk og iblandet ener.

Bundvegetationen i dette krat var næsten som paa lavheden.

Den lille myr var omgivet af en smal randzone (rubr. 8), hvis vegeta-

tion var en blanding af myrens planter med dem i det omgivende krat

foruden endel for randzonen karakteristiske arter. Paa grund af denne

blanding er artsantallet i randzonen for karplanternes vedkommende kommet

op i hele 57.

Den lille myr fandtes paa Volens skraaning ned mod Langbækken i

980 meters høide. Der fandtes mange lignende i de nærmeste omgivelser.

Som man ser af tabellen, er artssammensætningen ganske forskjellig fra de

føromtalte myrers og skyldes vel de letforvitrende krystallinske skifre, som

dannede underlaget. Disse var blottet paa et lidet stykke langs bækken. De

mest fremtrædende planter var Carex iistidlata, panicea og Cobresia bipartita

samt Saxifraga aizoides. Den sidste var dog ikke tilstede overalt, men

gjorde sig sterkt gjældende ved sin blomsterrigdom. Myren var smaatuet.

Moserne var baade her og i randzonen, særlig i den sidste, smaa og for-

trykte og blev. ikke undersøgt. Af det indsamlede materiale sees dog, at

Dissodon splachnoides var almindelig paa myren, og at følgende arter

fandtes i dens randzone: Dicramim scoparium, Lophozia quinquedentata og

ventricosa, Chamocarpon quadratus og Tortella fragilis.

Randzonens vegetation var yderst fortrykt. Den bedst udviklede plante

var Carex rupestris. Der fandtes store flade tuer, paa hvilke der vokste lav

i anseelig mængde indblandet i den øvrige vegetation.
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9de lokalitet laa i 845 meters hoide paa skraaningen ned mod Kakella.

Den havde nordlig eksposition og besad en mosrig kildevegetation. Af

karplanter var Eçuisetuin-arter de mest dominerende. Lav fandtes ikke.

Den mest almindelige mos var en halvmos, som ikke er blevet bestemt,

da det indsamlede eksemplar tabtes underveis. Næsten lige almindelig var

Paludella squarrosa. Derefter kom SpJiagiiiDU IVarnstorfii og Drepanocladus

cxaimnlatus. Sparsommere forekom Aiilacotuniitui palustre, Camptothccium

iiitcjis, Mccsca trichodcs og Ccphalozia ßiiitaus. Meget sparsomt forekom

Cinclidium styginm, PtilidiiDii ciliare og Thitidiuni lauatnni.

Der blev ikke foretaget flere statistiske undersøgelser af kildevegeta-

tionen. Jeg skal bare anføre endel af de almindelige notater, jeg gjorde

om denne slags vegetation.

Fra en vandrig kilde i Svarthaugene kan nævnes følgende: Kilden

flød ca. 20 meter henover et næsten horizontalt underlag, før den gik over

til en almindelig bæk. Den horizontale del dannede et 3—4 meter bredt

baand, sterkt grønfarvet af moser, som omtrent skjulte vandet. Disse

moser var delvis den lysegrønne Aulacomninm palustre, delvis den mørke-

grønne Callicrgon saruientosuDi. I det vanddrukne mosteppe var der

større eller mindre be\"oksninger af Saxifraga stcUaris og Epilobium

Horneuianni. Op af mosen stak ogsaa skud af Equisetuui arveuse og

afbidte tuer af Aira caespitosa. Denne vegetation gik ind mod bredden

over i en randzone af Spliagiuun rccun'nui og i mindre mængde Dicra-

nella squarrosa. I denne vokste Phlewn alpinum, Calaniagrostis neglecta,

Poa pratensis og Juticus filifonnis. Det tilgrænsende plantesamfund var

krat af dvergbirk og ener iblandet Salix glauca, lappomnn og phylicifolia.

Selve opkommet dannede en halvcirkelformig vandansamling, delvis dækket

af en mos.

Ved bredden vokste Carex cauesceiis og dens form subloliacea, videre

Goodenoughii, Calamagrostis neglecta og Juncus filiformis. Paa selve bredden

saaes Sardus stricta, Betula nana og de førnævnte graavidjer samt flere

moser. Denne del af kilden var omgivet af græsmark, i hvilken' A'(7;y///5

stricta var fremherskende.

Som regel havde dog kilderne heldende underlag. Fra en ganske

liden kilde ved Langbækken noteredes følgende planter:

Hovedmassen af vegetationen dannedes af 2 lysegrønne moser, Mino-

bryiim albicans og Pliilonotis fontaiia. I mindre mængde optraadte Dicra-

nclla squarrosa og Drepanocladus intermedins.

I mostæppet vokste Saxifraga stellaris og aizoides, Saussurea alpina,

Tussilago Farfara, Aira caespitosa og Epilobium alsinefolium.

Begge de omtalte kilder fandtes i birkeregionen.

Vid.-Se!sk. Skrifter. I. M.X. Kl. 1914. No. 7. 5
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Tab. XI.

Resultatet af undersøgelsen af myrenes og kildernes vegetation fra 9

lokaliteter, svarende til de 9 rubriker. i. er fra horizontalt beliggende

græsmyr i 890 meters høide under Haanæskletten, 2. er fra horizontalt

beliggende græsmyr 1916 meters hoide under Volen, 3. er fra den sidst-

nævntes tørrere randzone, 4. er fra skraanende myr paa Fadfjeldet i

I 029 meters høide, 5. fra skraanende myr paa Volen i 998 meters høide,

6. fra samme myr, men høiere op, i 1092 meters høide, 7. er græsmyr-

lignende kildevegetation fra Volen i 980 meters høide, 8. er fra den sidstes

randzone, 9. er kildevegetation ved Kakella i 845 meters høide.

Fra hver af de 9 lokaliteter er der taget 25 prøver. De heraf fundne

hyppighedstal er multipliceret med 2.

Ccirex chordorrhisa .

Eriophortttn angitsiifoliiiiit

Carex rostrnta . . . .

Andromeda polifolia

Scirpiis caesfitosiis .

Carex limosa

— livida

— panicea

— dioica

Polygonum viviparum .

Eqtiisetum palustre .

Eriophorum vagiiiahim

Carex pulla

Betula nana

Cobresia bipartita

Thalictrum alpinimi

Carex capillaris . . . ,

— usitdata ...
Selaginella selaginoides

Pedictdaris Oederi .

Carex sparsißora

Saussurea alpina

Carex rupestris ...
Festuca ovina

Ptnguictda vulgaris

Parnassia palustris .

Sa/ix retiadata .

50

48

42

40

34

28

14

48

22

30

16

48

42

24

50

44

40

28

34

26

46

40

34

26

4

14

16

50

30

26

50

44

14

14

4

20

26

14

4

30

46

34

32

14

30

46

42

42

36

32

32

26

46

42

10

48

50

6

28

30

50

50

42

40

40

36

34

38
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De paa det undersøgte omraade iagttagne karplanter.

Athyriitiii nlpcstir Nyl Sparsomt under Grønringen.

Plugopteri.f Dryoptnis (I..) Fee. Langlien i birkeskog, Langbækken, Kakella.

Cvstopteris fragilis (L) Bernh. Klipperifter ved Langbækken og ved Kakella.

IVoodsin alpiua Bolton. Klipper ved Langbækken og Kakella.

Botrychitmi Luiiariii (L.) Sw. Alm. paa græsbundet mark.

Equisetiim silvaficiAii L. Langs bæk i den øverste del af fiirureg.

— pniffiisr ^ Ehrh.

— (irviiisf L. V. alpestre Wg. Til langt op i vidjebeltet.

— palustre L.

— hinuale L. Ved elve og bække i birke- og vidjeregionen.

— variegation Schleich. Alm.

— scirpoides Michx. Alm.

Lycopodiiiiii Selago L.

— clai'atinii L. Nær furugrænsen under Kakelkletten, Kakella.

— aiiiiutiiiiiiii L. I birke- og vidjeregionen.

— alpiiiiiiii L. Alm. i den subalpine og alpine region.

—

•

coinplaiiattiiii L. Enk. st. i den nedre del af birkeregionen.

Selaginella selaginoides (L.) Link. Mg. aim.

Jiiiiipertis coiinuuiiis L.

— — f. iiaiia WiLLD.

Piiiiis silvestrts L.

Sparganiiiin hyperboreuni Læst. Vandpj't i Enunddalen.

Potaiiiogetoii sp I elven Eniinda. (Kunde ikke naaes fra bredden'.

Triglocluii palustris L.

Autho.vaiithuin odoratuin L.

Hierochloa borealis Roem. & Schult. Vidjekrat i Fadet.

Nardns stricta L. I hw»i grad formationsdannende.

Alopecurus pratensis L. Sætervangene.

— geiiiculattis L. —
— fiilviis Sm Flere steder i Enunddalen.

P/ileniii prateuse L. Sætervangene.

— alpinitm L

Agrostis vulgaris With. Krat og græsmark.

— borealis Hn. Sneleier, langs bække og veie aim.

Calauiagrostis iieglecta (Ehrh. I P. B.

— purpurea Trin. Alm. i krattene.

Avetta pubescens L. Alm. i birke- og vidjeregionen.

Trisetum spicatuiii (L.) Richt.

Aira caespitosa L.

— alpina L Fadtjeldet.

— ßexuosa L.

^ Naar intet specielt er tilføiet om voksestedet, er vedkommende arter almindelige i trakten.
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Molhiia coeriilea Moench. Langbækken ; Kakeldalen.

Melica nutans L. Sparsomt i krat ved Langbækken og Kakella.

Poa trivialis L. Sætervangene.

— pratensis L.

— alpina L.

— — f. vivipara L. Paa sneleier.

— la.va Hæn'ke. Fadfjeldet; Storhø.

— glanca M. Vahl, Klipper ved Langbækken og Kakella.

— a)nni(i L.

Catabrusa algida (Soland.) Fr. Enstakaskaret; Storhø.

Feshtca rubra L.

— ovina I,.

— — f, vivipara L. Sneleier.

Bronuis mollis L. Sætervang i i-aarig eng.

Carex dioica L
— — *p(u-iillcUi (Læst.) So.mf. Fadfjeldet paa myr,

— capitata L. Myr under Volen og under Haanæskletten ;
Langbækken; Kakella.

— niicrogloiliin Eukh. Alm. paa myrene.

— rupestris All. Alm. paa fjeldene.

— chordorrhiza Ehrh. Paa endel af myrene.

— helvohi Bl. Myr under Volen.

— lagopina Wc. Vidjekrat og sneleier.

— canescens L. Alm. i vidjekrat og paa myrer.

— alpicola Wf;. Tem. aim.

— polygania Schkuhr. Myrer under V^olen, vidjekrat i Fadet.

— — — \-. /iticrostadiya Hn. Paa flere af m^^rene.

— alpina S\v. Tem. aim.

-— atrata L. Mg. aim.

— inisandra R. Br. Fadet i vidjeregionen og høiere op.

— aquatilis \Vg. Fjeldmyr paa Fadfjeldet.

— rigida Good. Alm.

— Goodenougliii J. Gav. Tem. aim.

— ericetoriini Poll. Paa sætervangene.

— flava L. Kakeldalen.

— sparsiflora (Wc.) Steud. Mg. aim.

— panirra L. Alm. paa myrene.

— livida Wii.LD. Myr under Volen.

— liinosa L. Ikke sjelden paa myrene.

— irrigua (Wc.) S.m. Ikke sjelden paa m3'rene.

— rariflora Sm. Myrer paa Fadfjeldet og Volen. Ysterskaret.

— ustulata Wg. Alm. paa myrene.

— capillaris L.

— pitlla Good. Alm. paa ijeldmj-rene.

— rostrata With.

Cobresia bipartita (All.i Dalla Torre. F'adfjeldet og Volen.

Elvna Bellardii (All.) K Koch Volen (Kampen og Bjørnhø), Fadfjeldet, Brændknatten.

Scirpus cacspitosits L.

Eriophoruni alpinuin L. Især paa myrlændte skraaninger nedenfor kilder

— vaginatitni L.

— Schenchseri Hoppe, Fugtig græsbunden mark og sneleier.

— angustifoliuni Roth.

Juncus arctiius WiLLD. Tem. aim. langs bredderne af elve og bække. Skraaningerne af Volen

— filifornns L. Tem. aim.

— casianeus S.M. Ikke sjelden paa myrene og i vidjekrattene samt ved elvene.

— biglumis L. Alm. paa sneleierne og ved kilder.
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1

Juiiais trigliiinis L Alm. paa myr nedenfor kilder og ved elvene.

— trifidiis L. Alm. og formationsdannende i stor skala

— alpiniis ViLL. Særlig ved elvene.

Lunula pihsa (L.) Willd. Næsten til birkegrænsen.

— lainpestris (L I D. C. Alm.

— nraiata (Wi;.l Sw. v. coiifusa (Lindeb.) Kiellm. Volen og dens toppe, Fadljeldet.

Enstakaskaret.

— spicata (L.) D. C. Alm. paa fjeldskraaningerne.

Tofieldia palustris Hlds. Alm.

Paris qttadrifolia L. Langlien.

Coeloglosstnn viride (L i Hx. Tern. aim.

Gvntuadenia conopea (L.) R. Br. I enerkrat ovenfor Fadfjeldsætrene. I mængde under Volen.

— albida (L > Rich. Nedenfor kilder under Volen.

Coralliorrhisa iiiuata R. Br. Ved veiene omkring Fadfjeldsætrene.

Salix pentoudra L. Kakella.

— hastata L. Især langs elve og bække.

— phylicifolia S.M. Især langs elve og bække.

— (irbiisaila L. Langs bække, paa myrer og fugtige tjeldskraaninger omkring Fadtjeld-

sætrene, ikke sjelden.

— nigricans Sm. Kakella

— glaiica L. Mg. aim.

— lappotntin L. Mg. aim.

— la)iata L. Alm. især langs elve og bække.

— niyrsiiiitcs L. Alm. langs bakke og paa fugtige fjeldskraaninger.

— hcrbacea L.

— lapponiini X -S. hcrbacea, Storho.

— reticulata L. Mg. aim. i trakten.

Populus trenntla L. Nær Langbækken.

Betula pubescens Ehrh.

— nana L.

Alnus incana (L ) Willd. Ved Kakella elv.

Königin islandica L. Enstakaskaret.

Runie.v Acetosella L.

— Aeetosa L.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Polvgoniini avicularc L. Sætervangene.

— viviparitm L.

— lafmthifoliuni L. Sætervang, Fadfjeldsæter.

Montia fontana L. Ved kilder og langs bække aim.

Spergula arvensis L. Sætervang, Enunddalen

Sagina Linnaei Presl. Alni. paa blottet jord.

Alsine biflora <L.) Wg. Alm. paa fjeldene.

— stricta (Sw ) Wo. Kampen og langs ved Kakella, Fadfjeldet.

Stellaria media (L.) Cyrill. Paa og ved Sætervangene.

— alpestris Hx. Særlig i krat.

Cerastittni trigvnunt Vill. Alm.

— alpiniini L. A!m.

— — f. lanatnni Lam.

— vulgare Hx. Alm.

Silène venosa (Gilibi Aschers. Paa sætervangene.

— acaulis L. Alm. t

Viscaria alpina (L.) Dox. Alm. i birke- og vidjeregionen.

Melandriuni rubrum (Weig) Garcke. Krat og sæter\-angene.

— apetalum (L.) Fenzl. Paa sætervangene (Fadljeldsæterl, i birke- og vidjeregionen,

i krat og ved kilder, ikke sj.
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Acoiiitiiiii scptciitrioiKiIe Koeli.e. I enerkrat, tetn. aim.

Anemone vernalis L. Tem. aim. paa skraaningerne ved Kakeila og Langbækken.

Ramincidns glacialis L. Kampen. Fadfjeldet, i mængde under Haanæskletten, Enstakaskaret,

Storhø.

— reptaiis L. Omkring Fadfjeldsætrene.

— Iiyperboreits Rottb. Ved Fadfjeldsætrene og nær Langbækken, Kakella.

— pygiiiaeiis Wc. Aim. paa fjeldene.

— nivalis L. Fadfjeldet i uren paa nordsiden ;
Enstakaskaret i mængde.

— acer L. Alm.

— (iiiricoiniis L. Paa sætervangene.

Tlialiciriini dlpiiium L. Alm.

Arabis alpina L. Fadfjeldet, Langbækken, Enstakaskaret.

Cavdainine pratensis L. Ved Fadfjeldsætrene.

— bellidifolia L. Fadfjeldet, Enstakaskaret, Storhø

Brassica canipesfris L. Fadfjeldsæter paa sætervang.

Sinapis arvensis ^.. Fadfjeldsæter paa sætervang.

Draba alpina L. Fadfjeldet.

— Jladuizensis Wulf. Borsten.

— Inria L. Kampen,

— incana L Sætervangene. Børsten.

Thlaspi arvense L. Fadfjeldsæter paa sætervang.

Capsella bursa pastoris (L.) Medik. Fadfjeldsætrene.

Rhodiola rosea L. Tem. aim. langs bække og i vidjeregionen.

Saxifraga stellaris L. Ved bække og kilder.

— nivalis L. Fadfjeldet, Enstakaskaret.

— oppositifolia L. Volen, Fadfjeldet, Langbækken
— aicoides L. Mg. aim. ved bække og kilder.

— remua L. Enstakaskaret.

— rivnlaris I,. Enstakaskaret.

•

—

groenlandiea L. Enstakaskaret, Fadfjeldet.

Parnassia palustris L. Aim.

Ribes rubrum L. *glabelluni Tr.\utv. & Mev. Kakella.

Prunus Padiis L. Kakella.

Spiraea Ulniaria L. Fugtige krat.

Rubns saxatilis. Krat.

— Clnnnaeniorus L.

Fragaria vesca L. Græsbakke og krat ved Kakella.

Contarutn palustre L. Alm. paa myrene.

Potentilla venia L.

— erecta (L.i Dall.\ Torrk.

Sibbaldia procundiens L. Sneleierne aim.

Geuni rivale L. Krat.

Dryas octopetala L. Fadfjeldet, Grønringen, Bjørnskaret '.

Alchenulla'^ nunor Huds. *filicaulis (Bus.) Lindh. fil. Kampen, Langbækken.

— subrenata Buser. Sætervang, Fadfjeldsæter

— glomerulans Buser. Tem. aim.

-

—

acutideiis (Bus.) Lindb. fil. anipl. Alm.

— alpina L. Alm. i Juncus-tri/idus-iormaiionen.

Trifolimn repens L. Alm. paa vild græsmark og sætervangene.

— pratense L. Paa sætervangene og flere steder paa græsklædt mark.

Astragalus alpinus L. Alm.

— orohoides Hornem. Lien nedenfor Ivampen, Kakella, Fadljeldet.

1 Mellem Langhø og Bjørnskarkampen.

2 Det indsamlede materiale heraf er gjennem det botaniske museum besørget bestemt af

amanuensis dr. II. Lindberg, Helsingfors.
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Astragalus frigidits (L.) Bunge. Alm. i vidjeregionen
; paa sætervangene (Fadfjeldsæter).

Oxytropis lappomca (Wg ) Gay. Tem. aim.

Vicia cracca L. I krat, ikke aim.

Geranium si/vafiaiiii L. Alm. i lierne.

Polygala a>iiarfllu>ii Ckantz. Kakella, Langbækken.

Callitriclw venia KüTZ. f. niiitiina Hoppe. I vandpyt under Haanæskletten.

Empetrum nigrum L. Aim.

Viola palustris L. Især i vidjekrattene.

— biflora L. Aim.

— rupcstris Sghmidt. Sætervangene ;
græsbakke ved Kakella.

— tricolor L. Sætervangene.

Daphne Meseretim'^ L. Langbækken.

Epilobium angustifolium L. I krattene og langs elvene.

— anagallidifolinm La.m. Vidjekrat og kilder.

— alsinefolium Vill. Kilder.

— Hornemamii Rchb Kilder.

— palustre L. I flere af vidjekrattene paa Fadfjeldet.

Hippuris vulgaris L. f. fliiviatilis Hoff.m. Enunddalen, Mæla.

Carum Carvi L.

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Sætervangcne.

Pyrola minor L. Alm. i krattene.

— rotundifolia L. Alm. i krattene.

Phyllodocc caerulea (L.) Bab. Mg. aim.

— — f. albiflora. Kampen.

Azalea procunibens L. Mg. aim.

Arctosfaphylos uva iirsi (L.) Spreng. Særlig paa løsafleiringer.

— alpina iL.) Spreng. Paa løsafleiringer og fjeldmark.

Andromeda polifolia L. Paa myrer og i vidjekrat tem. aim.

— livpnoides L. Alm. paa sneleierne.

Vacciniuni Myrtillus L. Alm
— uliginosum L. Alm.

— vitis idaea L. Alm.

— Oxycoccus L. *microcarpum (TuRCZ.) J. D. Hook.

Calluna vulgaris (L.) Hull. Alm.

Diapensia lapponica L. Alm. paa fjeldmark og sneleier.

Primula scotica Hook. Ikke sjelden.

— stricta Horne.m. Ved Langbækken.

Trientalis europaea L. Alm.

Gentiana nivalis L. Alm.

— tcnella Rotte. Aim.

— campesfris L. Alm.

— Amarella L. Sætervangene og naturlig græsmark aim.

Menyanthes trifoliata L. Myr paa Fadfjeldet.

Polentoniuin caeruleum L. Krat, Fadfjeldsæter.

Myosotis silvatica Hoff.m. Sætervangene.

Brunella vulgaris L. Langbækken.

Galeopsis Tetrahit L. Sætervang, Fadfjeldsæter.

— — X G. speciosa. Græsbakke Kakella (tidligere dyiketi.

Veronica serpyllifolia L.

— alpina L. Mg. aim.

Euphrasia sp.-

Bartschia alpina L. Alm.

^ Fundet af stud. real. M.\re\ Knutse.v, 19 r 4.

- Det indsamlede materiale heraf besørges bestemt gjennem det botaniske museum.
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Aledoroloplms minor (Ehrh) Wimm. & Grab.

Pcdiailaris palustris L. Paa myrer i Kakeldalen og Enunddalen.

Prdiciilnris lapponica L. Alm.

— Ocdcri Vahl. Alm.

Melaiupyriiui pratoisr L. Alm.

— sili'aticiini L. Alm.

Pingiticnla vulgaris L.

Plantago major L. Gammelsæter; græsbakke ved Kakella.

— media L. Græsbakke ved Kakella; sætervang Fadfjeldsæter.

Galium borcalc L. Alm.

— iiligiiiosiim L. Sætervang.

Linnaca borealis L.

Valeriana officinalis L I krat, tem. aim.

Knautia arvensis (L.) Coult. Græsbakke ved Kakella.

Campanula rotitndifolin L.

— uniflora L. I mængde paa Fadfjeldet.

Solidago Virga anna L

Erigeron acer L. Græsbakke ved Kakella i mængde.

— — L. "clongatus (Ledeb.) Neum. Ved Kakella.

— horealis (Vierh.) Simm. Alm.

— uniflorIts L. Ahn.

Antcmiaria dinica (L.) Gærtn.

— alpina (L ) Gærtn.

Gnaphaliuiu norvegirnm Gunn.

— stipinnm L.

Achillea Millefolium L.

Matricaria inodora L.

Chrysantbennmi Leucanthcmum L Fadfjeldsæter paa sætervang.

Pctasites frigidus L. I fugtige krat.

Tussilago Farfara L. I mængde vsd Langbækken og Kakella.

Cirsium heterophylUim (L.) All. Græsbakke, Kakella, Langlien, sparsomt.

Saussurca alpina (L.). D. C. Alm.

Leontodon autitmnalis L. Alm.

Taraxacum^ croceum Dr. Alm.

— subopacum Dr. Sætervang ved Fadfjeldsæter.

— adprcssum Dt. Sætervang ved Fadfjeldsæter.

— chrysostylum Dt. Sætervang ved Fadfieldsæter.

Crépis tectorum L. Sætervangene.

Hieracium'^ alpinnm (L.) Backh. Alm.

— frondiferum Elfstr. Groiiringen, Børsten.

— cuglossmn Dt. Børsten.

— petiolatum Elfstr. Grønringen.

— sp. (til gruppen Alpina nigrescentia).

' Det indsamlede materiale heraf er gjennem det botaniske museum besørget bestemt af

H. Dahlstedt.

2 Det indsamlede materiale er gjennem det botaniske- museum besørget bestemt af

S. O. F. Omang.
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Forklaring til plancherne.

PI. I fig. 1.

Birkeskog med lavdækket bund. De mørke partier væsentlig Bctiila tiatia. En enkelt

furu sees. Billedet er fra Svarthaugene og fra nærliggende lokalitet til den i tab. II rubr. i.

PI. I fig. 2.

Fra trægrænsen paa Fadfjeldets nedre skraaning. Enerkrat i bunden. I baggrunden

Volen med toppen Kampen, udviklet som lavhede. Paa Volens skraaning sees tilhøire

Langlien, midt paa billedet en stor græsmyr.

PI. II fig. 1.

Krat af Junipcrits coi/iinitiiis og Sa/ix /apponuiii med AcoiiHuiii septentrionale. Nær

trægrænsen paa Fadfjeldet.

PI. II fig. 2.

Andromeda hypnoides fra sneleie i en liden dal under Grønringen (tab. VII rubr. i).

PI. III fig. 1.

Fra trægrænsen i Langbækkens dal. Lige bagenfor birkene sees en af de meget

omtalte ostskraaninger (se indiedn.). Bag denne skraaning sees inde paa plataaet Grønringen

med toppen og den øvre del af den græsklædte ring og det lavklædte parti i midten.

Nedenfor birkene sees den af krat (ener, dvergbirk, graavidjer) dækkede mark.

PI. III fig. 2.

Den paa billedet ovenfor bag birkene synlige skraaning seet paa nærmere hold. Øverst

kratstriben, saa lyngmarkbeltet, saa den xerofile græsmark, der indtager det største parti.

PL IV fig. 1.

Tuer i den xerofile græsmark. Fadfjeldet.

PI. IV fig. 2.

Pol3'gonmark paa sneleie. Fadfjeldet.
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In der ersten Zeit nach Entdeckung des Radiums hielt man es für

eine äußerst seltene Substanz, die nur an einigen wenigen Stellen auf

unserer Erde vorkäme. Wie wir jetzt wissen, ist diese Auffassung falsch

und der Sachverhalt im Gegenteil der, da6 dieser Grundstoff' fast überall

in der festen Erdkruste vorhanden ist. wenn auch mit wenigen Ausnahmen

in so kleinen Mengen, dafe von einer Gewinnung nicht die Rede sein kann.

Durch alle Flüsse wird unablässig radioaktives Material auch ins Meer ge-

führt, und hier müssen sich also im Laufe der Zeiten ungeheure Mengen

davon abgelagert haben. Joly ^ berechnet. daf3 die Weltmeere insgesamt

20 000 Tons Radium enthalten müssen.

Bekanntlich hat man lange die Grundstoffe für unveränderlich und

absolut voneinander verschieden gehalten. Die Radiumforschung hat uns

gezeigt, dafa diese Annahme nicht zutrifft Es ist jetzt einigermafeen sicher

nachgewiesen, daß Radium durch einige Zwischenglieder aus dem schwer-

sten aller Grundstoffe entsteht, dem Uran. Selbst zerfällt es beim Verlust

materieller Partikeln in eine farblose, positiv elektrische Gasart, die Radium-

emanation. Dieser verdanken wir unsere Kenntnis davon, daß Radium ein

so verbreitetes, fast überall vorhandenes Element ist. Die Emanation läßt

sich nämlich überaus leicht dadurch nachweisen, daß sie die Luft ionisiert

und demnach für Elektrizität leitend macht. Selbst wo nur eine geringe

Spur von Emanation vorhanden ist, wird deshalb ein geladenes Elektroskop

seine Ladung verlieren, und seine ausgespreizten Blätter werden zusammen-

fallen, und zwar um so rascher, je mehr Emanation vorhanden ist. Daß

es sich wirklich dabei um Radiumemanation und nicht um Emanation anderer

Elemente, wie z. B. Thorium, handelt, läßt sich leicht dadurch feststellen,

daß die Radiumemanation mit einer konstanten Geschwindigkeit weiter-

zerfällt, derart, daß die Aktivität im Laufe von vier Tagen bis zur Hälfte ab-

nimmt; die anderen Emanationen haben eine viel kurzwierigere Halbierungs-

zeitdauer, Thoriumemanation z. B. nur 54 Sekunden.

1
J. JoLY: Radioactivity and Geolog}-, New York 1909, S. 48.
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Auf diese Weise ist Jetzt nachgewiesen, daf3 die in der obersten Erd-

schicht eingeschlossene Luft überaus oft radioaktiv ist, und dafs das aus

der Erde hervorquellende Wasser fast überall Radiumemanation mit sich

führt. Nur selten enthalten die Quellen außer Emanation auch aufgelöste,

feste Radiumverbindungen. Ob dies der Fall ist, kann man durch Kochen

des Wassers ausfindig machen. Enthält das Wasser nur Emanation, dann

entweicht diese wie andere Gasarten, und das Wasser verliert seine Ak-

tivität gänzlich. Ist dagegen auch Radium vorhanden, dann schwindet die

Aktivität nur zum Teil und wird allmählich wiedergewonnen. Auch beim

Hinstellen in geschlossenen Gefäßen sinkt in den W^ässern, die nur Emanation

enthalten, die Aktivität parallel mit ihrem Zerfall, also bis zur Hälfte in

vier Tagen, bis zu einem Viertel in acht Tagen usw.

Die quantitative Bestimmung der Aktivität eines Wassers kann auf

verschiedene Weise vor sich gehen. Gewöhnlich benutzt man jetzt das

von Engler und Sievekixg konstruierte »Fontaktoskop«, einen einige Liter

fassenden Behälter, der mit einem Elektroskop verbunden wird. Wenn

dieses geladen wird, spreizen sich die dünnen Aluminium- oder Goldblätter.

Da auch gewöhnliche Luft einen gewissen Spannungsverlust hervorbringt,

raufe stets erst eine »Normalbestimmung« vorgenommen werden. Darauf

wird in den Behälter eine bekannte Menge des Wassers, das untersucht

werden soll, gefüllt und das Gefäfs eine kurze Zeit stark geschüttelt. Die

Emanation geht dann in die in dem Apparat eingeschlossene Luft über,

die sofort leitend wird. Das Elektroskop wird nun wieder bis zu einer

bestimmten Spannung, z. B. 200—300 Volt, geladen, und der Fall der

Blätter wird mittels einer Skala abgelesen. Der F^all innerhalb einer be-

stimmten Zeit minus dem zuerst gefundenen Normalverlust gibt Aufschluß

über das Leitungsvermögen der emanationshaltigen Luft, d. h. über die

Emanationsmenge des Wassers.

Hierdurch erhält man also die Aktivität in Volt ausgedrückt. Um einen

gleichartigen Maßstab zu bekommen, rechnet man gewöhnlich die gefundenen

Werte in elektrostatische Einheiten um, oder, da man hierdurch unbequeme

Brüche erhalten würde, in die 1000 mal größeren sogenannten Mache-Ein-

heiten. In den nachstehenden Zahlenangaben ist die Aktivität überall in

solchen Einheiten ausgedrückt.

Mittels dieses im Prinzip sehr einfachen Verfahrens (bei der Aus-

führung müssen verschiedene Vorsichtsregeln beobachtet werden) sind in

den letzten Jahren mannigfaltige Untersuchungen vorgenommen, und eine

große Anzahl von Mitteilungen über das Vorkommen von radioaktiven

Wässern in verschiedenen Ländern ist veröffentlicht worden.
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Nachstehend soll erst in aller Kürze mitgeteilt werden, was man in

unseren Nachbarländern gefunden hat, und danach sollen eigne Unter-

suchungen über das V^orkommen von radioaktiven Wässern in

Norwegen erörtert werden.

hl Dänemark hat Jansen^ mehrere Quellen untersucht, die medi-

zinische \'er\vendung finden. Drei Quellen beim Kurort Silkeborg in Jutland

zeigten eine Aktivität von 0.56— 1.44. Säby Eisenquelle in Nordjütland: 0.22.

Die St. Nicolausquelle bei Aarhus 0.77, die St. Ansgarquelle und St. Helenen-

quelle, beide in Seeland, bzw. 0.70 und 0.75. Auch ein paar durch Boh-

rungen gewonnene Wässer zeigten eine schwache Aktivität. Es wurden

also nur niedrige Zahlen gefunden; aber die Untersuchungen sind dennoch

von großem Interesse, weil sie zeigen, dafe Radium selbst in einem Lande

mit Dänemai'ks natürlicher Beschaft'enheit im Erboden verbreitet ist. Irgend-

welche medizinische Bedeutung kann man dem geringen Emanationsgehalt

dieser Quellen kaum beimessen, aber Jansen hält es doch für wahrschein-

lich, daft die Enianation und der Inhalt der Erde an Radium zur Reinheit

des Wassers beitragen dürften, da selbst kleine Emanationsmengen einen

bedeutenden, das Wachstum hemmenden Einflufà besitzen, wenn sie längere

Zeit hindurch ohne Unterbrechung" wirken.

Aus Schweden berichten Sjögren und Sahlbgm - über die Unter-

suchung von 57 Quellen und erbohrten Brunnen. Aus den Tabellen geht

hervor, data sämtliche Wässer Emanation enthalten. Eine nicht geringe

Aktivität, 13.73—35 68, zeigten vier in Granit gebohrte, 30—40 Meter tiefe

Brunnen in Stockholm. Unter den übrigen fand sich die gröfate Aktivität

(9.8) in einer Quelle bei Upsala, wo auch die städtische Wasserleitung

Emanation (3.59) enthielt. Wenn man von dem Kurort Porla, wo eine der

Quellen die Zahl 9.73 aufwies, und von ein paar anderen Quellen bei

Stockholm (8.94 und 8.33) absieht, zeigten alle übrigen Proben nur niedrige

Werte, und besonders hatten die Quellen der Kur- und Badeorte keine

gröfeere Aktivität als viele der anderen Wässer. Die Aktivität war unab-

hängig von der chemischen Beschaffenheit der Wässer, aber es bestand

ein deutlicher Zusammenhang mit den geologischen Verhältnissen. Die in

Granit gebohrten Brunnen standen am höchsten, Quellen und Brunnen in

sedimentären Schichten hatten die niedrigste Aktivität und Wässer aus den

losen quartären Schichten nahmen eine Zwischenstellung ein. Eine Lücke

in diesen Untersuchungen ist es, wie die Verfasser selbst bemerken, daf3

* Hans Jansen: Undersögelser over Radioaktiviteten i nogle danske kilder. Nordisk Tids-

skrift for Therapi, VIII, 105, 1910. (

2 Hi. Sjögren och N. Sahlbg-m: Undersöknipgar af radioaktiviteten hos svenska kalivatten.

Arkiv fur ken. i, mineralogi och geologi, Bd. 3, Nr. 2, 1907.
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Bestimmungen von Wässern aus dem Silursystem fehlen, das gerade eine

große Verbreitung in Schweden hat. Vor einigen Jahren fand man in

einem dieser Formation zugehörigen Alaunschiefer aus Vestergötland

0.43 % Uran und einen verhältnismäfaig hohen Radiuragehalt. Radium-

gewinnung wurde geplant, das Unternehmen scheint aber gescheitert

zu sein.

Auf Island entströmt Radiumemanation unablässig den unzähligen

warmen Quellen der Insel. Aus 40 der vom Isländer Thorkelsson ^

hierüber angestellten eingehenden Untersuchungen ersieht man, daß Radium-

emanation in dem aus den Quellen aufgefangenen Gase immer vorhanden

war. Welche Aktivität das Quellwasser selbst in der Tiefe der Erde ge-

habt hat, ist nicht zu erfahren, da sie in Dampfform oder wenigstens mit

einer so hohen Temperatur hervorsprudeln, dafs die Emanation sofort ent-

weicht.

In Norwegen habe ich mit Hilfe von Dr. P.W. K. Böckmann gegen

100 verschiedene Wässer untersucht. Leider stammen diese nur aus dem

südlichen Norwegen, und die Zahl der Untersuchungen ist selbstverständ-

lich allzu klein, um ein richtiges Bild von der Verbreitung der radioaktiven

Wässer in unserem weit ausgedehnten Lande zu geben. Die Ergebnisse

sind indessen nicht ohne Interesse, da es sich zeigt, dafs man an einzelnen

Stellen auf eine ungewöhnlich hohe Aktivität stößt. Nur bei einzelnen

W'ässern habe ich die Untersuchungen an Ort und Stelle ausführen können.

Die meisten Proben habe ich durch Kollegen zugeschickt bekommen. Da

beim Entnehmen einer Wasserprobe leicht Verlust an Emanation eintritt,

kann man davon ausgehen, dafa die nachstehend angeführten Zahlen durch-

gängig zu niedrig sind-.

Nachstehend folgt eine Übersicht über die untersuchten Wässer mit

Angabe der geologischen Beschaffenheit des Erdbodens.

Die nördlichste Stelle, von der eine Wasserprobe untersucht worden

ist, ist Koppang (Sparagmit und Sandstein). Eine Quelle von Vandsäter

beim Storsjö zeigt eine Aktivität von i.o.

^ Thorkell Thorkelsson: The hot springs of Iceland. Kgl. danske Videnskabselsk.

Skrifter, 7. Række, Nalurvidensk. og Mathem., Afd. VIII, 4. Kjöbenhav-n 1910.

^ Die Ursache datvon, daß man die Aktivität leicht zu niedrfg findet, ist, daf3 die gasförmige

Emanation ebenso wie Kohlensäure aus dem Wasser entweicht. Deshalb ist, wenn ejne

Probe entnommen werden soll, jedes Schütteln zu vermeiden, und das Wasser darf nicht

in einem dünnen, plätschernden Strahl in die Flaschen gefüllt werden (zur Untersuchung

bedarf man ein paar Liter Wasser). Nimmt man die Probe aus einer Quelle, so mufs

dies soweit möglich an deren Ursprungsstelle geschehen. Will man eine Wasserprobe

aus einem Brunnen oder ähnlichem nehmen, so führt man die leere Flasche so tief wie

möglich hinunter, da das Oberflächenwasser weniger aktiv ist. Die Flaschen werden

vollständig gefüllt, so daß unter dem vork nur ein fingerluitgrol^ier Luftraum bleibt, der
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Gausdal Sanatorium (Moräneschutt und Lehm auf einer Unterlage

von Sparagmit und Tonschiefer samt Quarzit). Eine beim Sanatorium ent-

springende Quelle: 4.24.

Aus Näs in Hedemarken (Silur und Grundgestein) sowie von

Helgöen (Silur), einer hisel im Mjösen-See, erhielt ich von Dr. C. Sciiiötz,

der das Auftreten von Struma in diesem Bezirke studierte, 22 Wasser-

proben aus Brunnen. Sämtliche Wässer waren radioaktiv, aber nur ein

einziges (Lundsteen, Silur) hatte eine so hohe Zahl wie 9.37 aufzuweisen.

Die übrigen schwankten zwischen 0.14 und 2.38 ohne deutliche Abhängig-

keit von der geologischen Formation.

Eids vold (loser Sand und Geröll auf der Unterlage von Grundgestein).

Die Eisenquelle des Bades: 1.24.

Kristiania-Wasserleitungswasser war inaktiv, was auch zu erwarten

war, da das Maridalsvand und die anderen Seen in der »Nordmark«, aus

denen es kommt, wie offene Becken wirken, aus denen die Emanation,

auch wenn sie ursprünglich zugegen war, bald in die Luft entweichen

würde.

Aus Näsodden bei Kristiania (Grundgesteingneis und Granit) wurden

iunf Quellen untersucht, von denen zwei auf der Westseite der Halbinsel

beim Villaort Flaskebak eine Aktivität von i.i und 5.6 zeigten, während

die drei anderen, auf der Ostseite liegenden Quellen eine weit höhere Ak-

tivität besaßen, nämlich 17.8, 21.9 (Blylaget) und 43.75 (Sole bei Rud-

strand).

Näsöen in Asker (Silur), eine Quelle: i.i.

Jelöen bei Moss, eine Quelle: 3.04. Die Insel besteht zum über-

wiegenden Teile aus Porphyr, auf mehreren Strecken findet sich auch

Sandstein. Aufschlüsse darüber, aus welchen dieser Formationen das

Wasser stammte, fehlen.

Raade in Smaalenene. Zusammen mit Professor V. Goldschäiiüt

besuchte ich einen Pegmatitgang (Quarz und Feldspat) bei Karlshus, wo

früher Grubenbau betrieben worden ist, und wo auch einige Kilo Uran-

wie ein elastisclies Luftkissen das Springen der Flasche bei wechselnder Temperatur

während der Versendung verhindert; ein größerer Luftraum ist schädlich, da die Ema-

nation in die Luft übergeht. Die gefüllten Flaschen werden sofort mit einem guten

Kork, am besten außerdem auch mit Siegellack, verschlossen. Nach dem Zukorken ist

Schütteln unschädlich. Der Tag und die Uhrzeit der Entnahme wird vermerkt, da die

Emanation, wie oben erwähnt, mit einer gewissen .Schnelligkeit zerfällt. Die beim Messen

gefundenen Zahlen müssen deshalb auf die Zeit umgerechnet werden, zu der die Probe

genommen worden ist, um hieraus die ursprüngliche Aktivität zu finden. Selbstverständ-

lich muß man bei Wasserbecken, die bei Regenwetter dem Zulaufen von Oberwasser

ausgesetzt sind, die Probe zu einer Zeit entnehmen, wann d€r Brunnen oder die Quelle

nicht auf di<;st Weise mit inaktivem Wasser verdünnt i;.t.
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pechblende gewonnen worden sind. Die verlassene Grube war mit Wasser

gefüllt, das i Meter unterhalb der Oberfläche eine Aktivität von 4.2 zeigte,

die zugleich die Eigenschaft hatte, daß sie sich nicht verlor, sondern bei

Aufbewahrung in einem geschlossenen Behälter schwach zunahm. Das

Wasser enthielt also nicht nur Emanation, sondern auch aufgelöstes Radium.

Oberflächenwasser aus einem naheliegenden Moor war, wie zu erwarten,

gänzlich inaktiv.

Sande fjord (Syenit, bedeckt von Moräne und postglazialen, marinen

Ablagerungen). Eine am Strande, in der Nähe des Bades entspringende

Kochsalzquelle zeigte 1.38 Aktivität. Das Schwefelwasser, das aus einer

Tiefe von nur einigen wenigen Metern heraufgepumpt wird, war ganz in-

aktiv.

Larvik (Syenit und Moräne). Die Schwefelquelle des Bades: 3.29.

Sandsvär südlich von Kongsberg. Drei bei »Kveldsol« bei

Vessetrud in Tuft entspringende Quellen besitzen nach Messungen der

Universitätsstipendiatin Elle.n Gleditsch eine Aktivität von 7.8 bzw. 15.0

und 31.6. Die Unterlage bildet hier vermutlich Granit. Brunnenwässer

von den Gehöften Hörthveit und Ulleberg in Hedenstad zeigten eine Ak-

tivität von 0.32 und 3.19.

Am besten untersucht und auch vom grüfsten Interesse ist der Teil

von M o d u m , S n a r u m und S i g d a 1 , der das Tal des Drammenselvs

zwischen \'ikesund und Skotselven sowie die daran stofaenden Teile der

Täler des Snarumelvs und der Simoa umfafst, die beide vom Westen her

in das Haupttal einmünden. Aus diesem Bezirke, wo die Unterlage aus

Grundgesteingneis und Granit, teils mit Pegmatitgängen besteht, sandte

Dr. L. Dedichex eine grofse Anzahl Wasserproben aus Quellen sowohl

wie Brunnen. Von diesen waren 10 inaktiv, 41 wiesen eine schwache und

mittlere Aktivität auf, und zwei Proben schlieiàlich ergaben überraschend

hohe Werte. Eine aus dem Felsgestein entspringende Quelle beim Gehöft

Jell um, dicht bei Aamot, besaß nämlich eine Aktivität von 76.1, und ein

in einem Lehmhügel beim Gehöft Tandbergjordet (im Sinioatal) ge-

grabener Brunnen zeigte am 28. Juni 191 1 bei drei gut übereinstimmenden

Messungen die sehr hohe Aktivität : 164.42. Dieser merkwürdige Brunnen

ist nur einige wenige Meter tief, und von der Oberfläche kann die Ema-

nation ungehindert entweichen. Es ist deshalb wahrscheinlich, dafs man

hier bei Bohrung noch aktiveres Wasser finden würde. Auch eins der

schwachen Wässer, nämlich Sparebak mit Aktivität von 0.78, verdient

besonders erwähnt zu werden, weil es aus einem Bache stammt. Sonst

pflegen rinnende Gewässer inaktiv zu sein, da die Emanation bei der Be-

wegung des Wassers entweicht. Der Bach entspringt in der TJähe der
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erwähnten Quelle bei jellum. Schließlich wurde noch die Eisenquelle

des Bades Modum untersucht; Ergebnis: 0.78.

Alle diese Messungen von Wässern im Bezirke Modum wurden vor-

genommen, während Dr. Dedichen gleichzeitig das Vorkommen von Struma

in diesem Bezirke studierte. Bekanntlich hatte man vor einigen Jahren die

^VS'ilP

Möglichkeit ins Auge gelafat, dal3 ein Zusammenhang zwischen Radioaktivität

und Struma bestände. Die Ergebnisse der Untersuchungen in Modum

lieferten jedoch keine Anhaltspunkte für irgendein Ursachsverhältnis; denn

die Krankheit kam, teils bei einer grofsen Prozentzahl von den Bewohnern,

auch auf Gehöften vor, wo das Trinkwasser inaktiv war. Die vielfach

verfochtene Theorie von dem Struma als einer Trinkwasserkrankheit ist

bekanntlich in der letzten Zeit erschüttert worden. Es sind Untersuchungen

veröffentlicht worden, die dafür sprechen, daß die Krankheit nicht an das
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Wasser, sondern an bestimmte Häuser, Ställe usw. gebunden ist, also eine

Gebäudeinfektion ist, die vielleicht durch einen noch unbekannten Pflanzen-

öder Tierparasiten hervorgerufen wird.

Aus dem westlichen Norwegen wurde nur ein Wasser untersucht. Es

stammte aus Vats in Ryfylke und zeigte eine Aktivität von 15. Der

Fundort ist insofern von Interesse, als man vor einigen Jahren mit dem

Plane umging, hier einen Abbau von Uranpechblende zur Gewinnung von

Radium in Gang zu setzen. Das Vorkommen wurde von dem berühmten

Ramsay untersucht, der indessen zu dem Ergebnis kam, dafa der Radium-

gehalt zu gering wäre (3—4 mg per ton Erz), um einen Betrieb lohnend

machen zu können ^.

Kurz zusammengefafst, ist das Ergebnis der hier im Lande vorgenom-

menen Untersuchungen, dafà fast sämtliche Wässer (wenn man Brunnen

und Leitungswasser abrechnet) sich als radioaktiv erwiesen haben.

Wie man aus der Tabelle, die am Schlüsse dieser Mitteilung steht,

sehen wird, hat man in den meisten Fällen nur ganz niedrige Werte ge-

funden. Ausnahmen bilden eine der Quellen auf Näsodden (43.75), die

Quelle bei Vessetrud in Sandsvär (31.6), die in der Nähe von Jellum bei

Modum (76.1) und vor allem der Brunnen auf dem Tandberggehoft im

Simoatal, der mit seinen 16-I-.5 Mache-Einheiten sogar ziemlich hoch oben

in der Reihe der stark radioaktiven Wässer steht (als »stark« hat man die

Wässer mit mehr als 100 Mache-Einheiten bezeichnet).

Zum V'ergleich führen wir ein Verzeichnis über einige der stärkeren,

in anderen Ländern gefundenen Quellen hier an :

Baden-Baden . . 126

Gastein, Elisabethstollen, Hauptquelle . 133

Gastein, Elisabethstollen, südliche Quelle 140.2

Gastein, Grabenbäckerquelle .... 149— 155

Landeck, Georgenquelle 206

Gastein, Chlorinskiquelle 221.9

Lacco Ameno, Ischia 372

Joachimstal, Wernerlaufquelle .... 600

Alle die hier genannten Wässer werden jedoch weit von zwei kürzlich

gefundenen neuen Quellen übertroffen, nämlich der Wettinquelle bei Bram-

bach mit 2270 und einer Quelle bei Oberschlema mit 5227 Mache-Einheiten.

Beide diese Stellen liegen in Schlesien, dicht an der österreichischen Grenze

und nicht weit von dem für seine reichen Vorkommen von Uranpechblende

berühmten Joachimstal.

^ Siehe H. Reusch: Text zur geologischen Cbersichtsliarte über Söndhordland und Ry-

fylke. Norges geologiske undersögeises skrifter, No. 64, S. 64, 1913-
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Tabelle.

Da ein \'erzeichnis über die norwegischen Wässer, deren Radio-

aktivität bestimmt ist, für spätere Untersucher von Wert sein kann, folgt

nachstehende Tabelle. B bedeutet Brunnen oder Leitung aus einem Brunnen.

Alle die übrigen Wässer stammen aus Quellen, wenn nicht etwas anderes

ausdrücklich angeführt ist.

K o p p a n g.

Vandsäter bei Storsjöen

G a u s d a 1

.

Das Sanatorium

Näs, Hedemarken. (Die Fund-

orte sind in der Richtung von

Westen nach Osten aufgeführt.)

Bakkevig B

Sendslad B

Helgeby B

Hageberg B

Ite B

Penningrud B

Huse B

Skjerpen B

Lundsten B

Tjerniistuen B

Hoberg B

Teksum B

Ballishol B

Stenberg B

Nerlien B

Skog B

Nöisomt B

Stensbak B

Molstad

Brokshaugen B

Helgöen (Mjösen).

Viken B

Horn B

E dsvold.

Eisenquelle des Bades ....

4.24

2.38

1-53

1.16

0.50

r-25

1 .90

1.70

0.99

9 to

I 28

I 96

0.60

1,26

0-73

1.80

0.88

0-75

o 78

r 35

1.32

054

030

1.24

Kristiania.

Städtische Wasserleitung

Näsodden bei Kristiania.

F"laskebäk

Flaskebak

Blylaget

Blylaget

Rudstrand (Sole)

Aske r.

Näsöen

Smaalenene.

Jelöen

Karlshus in Raade (Grubenwasser)

Sa ndefj ord.

Das Schwefelwasscr des Bades .

Die Kochsaizquelle des Bades

L a r V i k .

Die Schwefelquelle des Eades

S a n d svä r.

Kveldsol bei Vessetrud in Tuft .

Kveldsol bei Vessetrud in Tuft .

Kveldsol bei Vessetrud in Tuft .

Ulleberg in Hedenstad B

Hörihveit in Hedenstad B . .

Hole, Ringerike.

Svendsrud B (?)

F'jeldstad B I?)

Snarum, Sigdal, IM od um.

Snarum, Westseite:

Svendby B

Skutterudtlaten

Kollernd B

i.i

5-6

17.8

21.9

43-75

304

4.2

1.38

3-29

78

150

31-6

3 19

0.32

0.9a

4.42

1.71

2.58

4-49
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Fundorte
Mache
Ein-

:
helten

Fundorte
Mnche-
Ein-

heiten

Korsböen B (?)

Nordre Lobben

Snarum, Ostseite:

Ula B

Skrctteberg B

Helsen B

Olafsby B (?)

Henberg B (?l

Krogsrud B

Das Plateau zwischen Simoa

und dem Drammenselv :

Jahrkleven B

Formo B

Formodalen B

Broen B

Varstad B

Jahrinoen B

Overn

Sandaker B

Haug B

Höibak B

Jahr B

Brevik B

Strand B

Das Simoatal:

Simoa, der Fluß

Westseite:

Solumshängslet B

Fossum

Ny Fossum

Grafstad 1'

2.25

4.14

I 76

2.16

336

0.23

0.51

068

o 77

o.go

r.o2

1.08

2 54

1.14

1.92

o 42

1.96

Lobben

Die Doktorwohnung des Blaufarbe-

werks B

Nymoen B

Ostseite :

Sandre Tandberg

Nordre Tandberg B . . . .

Fngemoen

Tandbergjordet B

Tal des Bingselvs:

Holte B

Tal des Drammenselvs, West-

seite:

Kongsagene

Kongshoi B

Persbraaten B

Larskollen B ...... .

Braaten B

Sveaas B

Kvisle B

Refshald B , .

Tal des Drammenselvs, Ostseite:

Skalstad B

Sparebak, Bach

Baalsrud B

Björndalen

Jellum

St. Olafs Bad (Modum):

Die Eisenquelle des Bades

R y fy 1 k e.

Vats

6.48

1.71

2.14

1.40

1.86

164 5

I 03
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Introduction.

L',examen des nappes de lave, des volcans et des sources thermales

découvertes en 1910, pendant l'expédition Isachsex ^, fut continué par

l'expédition entreprise par le capitaine A. Staxrud et par moi au courant

des années 191 1 et 1912.

En 191 1, le régime des glaces sur la côte septentrionale fut tellement

défavorable, que nous ne pûmes réussir à atteindre les volcans par la

voie de mer -. Mais le docteur Holtedahl procéda à une excursion en

traîneau qui alla du port Blomstrand à l'intérieur de la Baie Wood ^.

Il parvint au volcan le plus méridional, le RP Sigurd. Malheureuse-

ment, par suite du temps excessivement mauvais et 'de l'extrême abon-

dance des neiges, il ne put faire que des recherches insignifiantes de

ce volcan.

Par contre, en 1912, l'état des glaces sur la côte nord fut des plus

favorables, et j'ai travaillé cet été autour de la Baie Wood du i au

16 août, et dans les environs de la Baie Widje, du 17 au 24 août.

Pendant ce temps, j'ai étudié le M* Sverre, et j'ai levé une carte

détaillée des Sources Jotun et des Sources Troll desquelles j'ai rapporté

des collections d'algues et de diatomées. Ensuite j'ai examiné de près le

M' Halvdan et en ai levé une carte. J'ai aussi découvert des embr3'ons

de volcans situés dans son voisinage. Le M' Sigurd était alors tellement

couvert de neige qu'il ne fut pas possible de procéder à des observations

de détail. J'ai aussi constaté que les nappes de lave, qu'on ne connaissait

jusqu'ici qu'aux environs de la Baie Wood s'étendaient jusqu'à la côte

ouest de la Baie Wijde.

1 A. HoEL et O. Holtedahl, Les nappes de lave, les volcans et les sources thermales dans

les environs de la Baie Wood au Spitsberg. Christiania 191 1. Vid.-Selsk. Skrifter.

I. M.-N. Kl. 191 1, no. 8.

2 Adolf Hoel, La nouvelle expédition norvégienne au Spitsberg. Paris 191 1. La

Géographie, t. XXIV, p. 249.

3 Olaf Holtedahl, Gjennem ukjendte strok av Spitsbergens indland. Christiania 191 1.

Det norske geogr. selsk. aarbok 1910— 11, p. 121.

Vid.-Selsk. Skrifter. L M.-N. Kl. 1914. No. 9. 1
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Enfin, je procédai à l'étude d'une série de dykes à l'ouest de la Baie

Wood et à l'ouest de la Baie Wijde.

Un rapport sur l'expédition de 19 12 et un résumé de ses résultats,

entre autres les résultats volcanologiques, se trouvent dans »La Géographie« V

Afin d'acquérir des vues synoptiques plus claires des embryons de

volcans de la Baie Wood, je me livrai à l'automne de 191 2, à une excur-

sion au district de Kirchheim-Urach en Souabe et au district de Ries.

Qu'il me soit permis de remercier tout spécialement, pour toutes les con-

naissances qu'il m'a été donné d'acquérir pendant cette excursion, M. le

conseiller privé dr. W. Branca, Berlin, et M. le professeur dr. E. Fraas,

Stuttgard, qui a établi le plan de mon excursion et m'a donné des con-

seils et des indications. Qu'il me soit également permis d'adresser mes

remercîments à M. le pasteur K. Gussmann, Gutenberg, qui a été mon

cicerone pendant mes excursions autour de Gutenberg.

J'exprimerai ici tous mes meilleurs remercîments à M. le professeur

dr. V. M. Goldschmidt qui a bien voulu se charger de l'examen pétro-

graphique des roches, à M. le professeur dr. E. Poulsson qui a procédé

à l'analyse chimique de l'eau des sources, à M^'*" Ellen Gleditsch qui a

examiné cette eau au point de vue de la radioactivité, à M. l'ingénieur

Alfred Koller, le constructeur des cartes dans ce mémoire, ainsi qu'à

mes auxiliaires pendant le travail au Spitsberg M. J. Ellingsex, ingénieur

des mines, et M. G. Watnelie, professeur au lycée de Hammerfest.

A. Revue générale de la géologie du district volcanique.

Au fond de la Petite Baie Red, on rencontre une importante faille

qui se continue en ligne droite, dans la direction sud-sud-est sur une

longueur de 95 km. (Carte I). A l'ouest de cette faille, on a principale-

ment des gneiss prédévoniens, des micaschistes, des calcaires et des quart-

zites traversés par des granits qui eux aussi sont prédévoniens. Ces

roches ont antérieurement été considérées comme étant de deux systèmes

différents: Un district au nord-ouest .composé principalement de granit

était considéré comme appartenant à l'archéen tandis qu'un autre situé au

sud-est, composé surtout de micaschistes, quartzites et calcaires était con-

^ Arve Staxrud et Adolf Hoel, Résultats généraux de l'expédition norvégienne au

Spitsberg (191 1 — 12). Paris 1913. La Géographie, t. XXVII, p. 99.
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sidéré comme appartenant à la formation dite de l'Hecla-Hoek, de l'âo-e

silurien.

HoLTEDAHL et moi nous avons toutefois montré que toutes les roches

de l'angle nord-ouest du Spitsberg forment un ensemble unique, et que

les granits traversent aussi les roches que l'on comptait comme appartenant

au système de l'Hecla-Hoek. Leur âge est indubitablement prédévonien,

ou plutôt prédowntonien. La similitude entre cette formation et celle du

Nordland, en Norvège, est des plus frappantes.

A la fin de la période silurienne (l'âge downtonien), il y avait une

surface très inégale, et, dans la partie orientale du district sus-mentionné,

on a constaté dans les anciens enfoncements des dépôts downtoniens:

puissants conglomérats et grès (principalements verts) riches en restes

de poissons fossiles. Cette série de grès et de conglomérats a son prin-

cipal développement à Test de la Baie Red, ce qui fait que j'ai appelé ces

couches groupe de la Baie Red.

A l'est de la faille, on a jusqu'à la Baie Wijde, un district uniforme de

roches dont l'âge varie entre le downtonien et le dévonien supérieur.

Ces couches sont toujours inclinées; mais en quelques endroits elles sont

plissées: somme toute, leur inclinaison est dirigée vers l'est (de 15 à 20°);

et en conséquence les couches des plus anciennes se trouvent à l'ouest,

près de la faille, et les plus jeunes à l'est — à l'ouest de la Baie Wijde.

Dans deux localités, j'ai retrouvé les couches downtoniennes, d'une

part, au sud de la Baie Liefde et d'autre part, au nord du Glacier Hoff-

nung. En concordance avec ce dernier étage se présentent les roches

riches en poissohs fossiles, composées principalement de grès rouges

.appelées le groupe de la Baie Wood. Cette série est surmontée, en strati-

fication concordante par le groupe du Grey Hoek composé principalement

de schistes argileux à mollusques fossiles. En concordance avec ce dernier,

-apparaît un groupe à poissons fossiles, composé de grès gris et de

schistes argileux. Cest le groupe de la Baie IVijde, appartenant au dévo-

nien supérieur. La puissance totale de toutes ces couches est, d'après

Tnes observations en 1912, d'^environ 10 000™.

Le district dévonien est lui aussi délimité vers l'est par une faille;

les recherches de Nathorst ont prouvé qu'elle est d'âge précarbonifère

et qu'il en est probablement de même de la faille délimitant ce terrain

vers l'ouest, bien que l'on soit forcé d'admettre que là le sol a également

subi des mouvements à un âge beaucoup plus récent.

A la période crétacée ou à la période tertiaire, le terrain a été érodé

de façon à former une pénéplaine qui a été postérieurement soulevée de

ielle facon qu'il forme actuellement une plaine de 1200™ d'altitude au sud;
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mais cette altitude va en diminuant vers le nord où elle ne s'élève plus

qu'à 500™.

Sur cette plaine se sont déversées des coulees de lave venues du

sud, et qui, par suite d'une forte érosion, constituent des crêtes et des

sommets isolés. Près de la faille, on a constaté la présence de deux

volcans et d'une série de sources thermales, et entre la Baie Wood et la

faille occidentale, 10 embryons de volcans et sur plusieurs points différents

des dykes.

B. Les nappes de lave.

Topographie. La terre située entre la Baie Wood et la Baie

Wijde et à l'ouest de ce premier fjord forme, nous l'avons déjà dit, une

pénéplaine décidément inclinée vers le nord. Elle est découpée par de

profondes vallées séparées les unes des autres par des crêtes étroites,

atteignant presque toutes l'altitude de la pénéplaine. Ces vallées ont une

forme toute particulière. En partant du fjord, on trouve d'abord une

courte vallée principale; celle-ci se ramifie à son tour en deux ou plusieurs

vallées secondaires et ainsi de suite. On arrive ainsi à un type de vallée

large et court, composé de tout un système de petites vallées conver-

geant vers un même point. Le fond de la vallée a une faible pente vers

la partie intérieure des vallées secondaires — et celles-ci se terminent

par un fond à pic qui cependant ne forme que rarement un cirque véri-

table. Les crêtes qui séparent les vallées sont généralement étroites et

ressemblent à de grandes routes que l'on peut suivre sur une longueur

de plusieurs kilomètres. Par suite de la situation des vallées, les crêtes

ont leur largeur maximum près de l'embouchure des vallées principales.

Ici elles s'élargissent assez rapidement de facon à former des plateaux,

"quand il ne se présente pas de petites vallées indépendantes entre les

vallées principales.

Si l'on veut examiner le paysage du sommet de l'une des crêtes, on

n'obtient aucune vue d'ensemble: on voit les parois de séparation situées

à l'avant, comme, une série de coulisses situées les unes derrière les

autres; mais à une certaine distance, le paysage ressemble à une plaine.

Les vallées situées sur les deux côtés de la ligne de partage des eaux

pénètrent les unes entre les autres; ce qui donne à la ligne de partage

la forme d'un zigzag.

Les crêtes les plus hautes sont recouvertes de glaciers qui descendent

assez brusquement dans les vallées, mais finissent assez loin de la mer^



1914« No. 9. NOUV. OBSERV. SUR LE DISTR, VOLC. DU SPITSBERG DU NORD, 5

d'où l'on n'en voit généralement aucun. Il en résulte que ce district est

peu glacié.

Pendant l'expédition Isachsen de 1910, Holtedahl réussit à prouver

l'existence de toute une série de restes détachés de nappes de lave, situés

sur des crêtes séparant des vallées autour de la partie intérieure de la

Baie Wood. Ces gisements de lave prouvent que la pénéplaine en question

a été avant la formation des vallées, recouverte de coulées puissantes de

basalte à plagioclase.

Gisement de lave sur la M^« delaTable. Pendant mon séjour

de 1912, à la Baie Wijde, j'eus l'occasion d'examiner les environs de ce

fjord, d'une longueur d'environ 100 ^"^.

Je reconnus alors que la couverture de lave s'étend jusqu'à la Baie

Wijde où, sur une montagne à environ 79° 20' de latitude nord, j'ai

retrouvé un gisement de lave. Fort loin déjà dans le nord de la Baie

Wijde, on aperçoit cette montagne à sommet aplati, si caractéristique, qui

s'élève à pic de la côte ouest du fjord et que j'appellerai la Montagne de

la Table à cause de sa forme (PI. I). Sa partie inférieure est formée de

grès et de schistes argileux d'âge dévonien supérieur. Les couches sont

plissées et la direction est vers le nord. Elles sont coupées en travers

par la pénéplaine qui a ici une altitude de iioo".

Sur cette plaine repose une série de coulées de lave, qui se

séparent les unes des autres par leurs couleurs différentes et par des

scories interposées entre elles. Ces coulées ont une puissance au total

de 50 à 70™ (PL II, i).

La M'S' de la Table est entièrement plane au sommet. La surface

a approximativement la forme d'un triangle isocèle avec son sommet vers

l'est: Sa longueur est dirigée d'est en ouest et a environ 3^"^. Sa base

a I '^'"5. La plaine a par suite une superficie considérable. Cette plaine

a sa plus grande altitude vers l'ouest, 1165", sa plus basse vers l'est, à

1150"^ (hauteurs mesurées au baromètre). La surface est légèrement diffé-

rente en différents endroits. Par endroits, on a une surface bien nette

couverte de pierres dont la grosseur varie entre celle du poing fermé

et celle de la tête; la forme de ces pierres est le plus souvent arrondie.

En d'autres endroits, le sol est composé d'une masse argileuse prenant

parfois la forme d'un terrain polygonal. On trouve, disséminées sur toute

la surface, des pierres grandes et petites, anguleuses et arrondies, ayant

jusqu'à 2"^ de diamètre. En fait de végétation, il n'y a qu'un peu de

lichen et de mousse. Il n'y avait presque pas de neige sur cette plaine

(au 20 août) — il n'y avait que quelques endroits recouverts de masses

congelées. PI. II, 2 donne une idée de son caractère.
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Il est bien étonnant qu'on n'ait pu retrouver aucune trace de l'acti-

vité glaciaire sur cette plaine. Il n'est pas probable qu'un inlandsis l'ait

jamais recouverte.

Comme je l'ai dit, la nappe de lave est composée d'un grand nombre

de coulées. Du côté du nord-ouest, j'ai pu compter à la partie supérieure

de la coupe existant ici, 15 de ces coulées, ayant chacune i "" de puis-

sance et séparées les unes des autres par des masses rougeâtres de

scories d'un ou deux décimètres de puissance (voir la description pétro-

graphique p. 8). Tout à l'est, par-dessus le grès, une coupe mise à nu

était composée de 4 coulées dont les 3 inférieures avaient chacune 10'"

de puissance; celles-ci reposent par-dessous les 15 mentionnées plus haut

(description pétrographique p. 7). Nulle part la structure prismatique

n'était évidente; l'épaisseur des coulées était probablement trop faible pour

que cette structure pût se former.

La limite inférieure de la lave n'était visible nulle part; mais la partie

recouverte était si étroite qu'il ne pouvait pas y avoir de dépôt dépassant

un mètre d'épaisseur entre le grès et la lave.

La montagne la plus rapprochée au sud-ouest de la M^s de la Table

supportait aussi une couverture de lave avec une inclinaison vers l'ouest

ou le sud-ouest. Il semblait que l'inclinaison de cette couverture eût été

causée par une faille.

Ces deux restes de lave sont les seuls que l'on ait à l'ouest de la

Baie Wijde. Je n'en ai pas vu non plus, des sommets dont j'ait fait

l'ascension, et d'où l'on pouvait voir jusqu'à l'ouest de la Baie Wood.

Il est donc évident qu'ici à l'ouest de la Baie Wijde, nous nous trouvons

tout près de la limite orientale du district des laves. Ce qui le prouve,

c'est tout d'abord le petit nombre de ces gisements et de la faible puis-

sance de ces nappes (70°^ au maximum). A l'est de la Baie Wood,

Holtedahl a constaté que cette puissance était de 150°^. Ce qui le

prouve encore d'avantage, c'est la faible puissance de chaque coulée qui

ne dépasse pas 10'". Près de la Baie Wood, au contraire, la puissance

des coulées de lave est bien plus considérable, à en juger par la struc-

ture prismatique de ce point décrit par Holtedahl. 11 est donc clair que

le point où la lave a fait éruption doit être recherché au sud de la

Baie Wood.

Ce qui est remarquable, c'est qu'à l'intérieur de la presqu'île, entre

la Baie Wood et Wijde, on ne trouve aucun reste de lave. Mais ceci

est facile à expliquer par le caractère tout à fait particulier de ces vallées,

tel que je l'ai décrit plus haut. Les parois qui séparent les vallées les

unes des autres, sont, dans la partie intérieure de la presqu'île, si étroites



1914- No. 9. NOUV. OBSERV. SUR LE DISTR. VOLC. DU SPITSBERG DU NORD. 7

et si basses que, sur ce point, il est permis de présumer que les gise-

ments de lave doivent déjà avoir été enlevés par l'érosion.

. Composition pétrographique des laves. M. le professeur

V. M. Goldschmidt a soumis des roches de la M's de la Table à un

examen pétrographique. 11 m'a fait le communiqué suivant de ses résultats:

Ces roches se rattachent de très près aux basaltes à plagioclase

du Spitsberg, déjà décrits dans mon mémoire: Ueber einige Eruptiv-

gesteine von Nordwestspitzbergen. Vid.-Selsk. Skr, I. M.-N. Kl. 191 1, no. 9,

P- 3—7-

Basalte à plagioclase sur la surface de la montagne.

A l'examen macroscopique, on reconnaît l'existence de nombreux grands

cristaux d'olivine à couleur d'oxydation d'un éclat métallique dans une

pâte grise, dans laquelle on remarque des tablettes de plagioclase. Au

microscope, on voit le troisième des minéraux prédominants, une augite

d'une couleur violet-brun clair. Les plagioclases ont une structure zonale

nette; dans deux individus on a trouvé: noyau 57 "
^ An, enveloppe

42 "^

Q et noyau 63 "/q, enveloppe 45 ^ \,.

Coulée de lave no. 4 (la plus récente des coulées mentionnées p. 6).

Cette coulée se distingue déjà macroscopiquement par des agrégations en

forme d'étoile de tablettes de plagioclase de la grosseur d'un centimètre.

En outre, on voit des grains d'olivine atteignant jusqu'à ô™'"; ils sont

enduits de pellicules iridescentes de limonite. Les plaques minces montrent

que cette roche est un basalte à plagioclase. Il est composé de plagi-

oclase, d'olivine, d'augite et d'un peu de minerais de fer. L'olivine et le

plagioclase appartiennent à deux temps de consolidation successifs. L'augite

violet-brun forme une pâte entre les autres minéraux. Les grands indi-

vidus de plagioclase appartiennent au labrador basique, deux détermi-

nations ont donné 58 et 59 "
/q An. L'angle d'extinction de l'augite c : fi^

a été déterminé à 45" ; l'augite est positive, 2 T' environ 50—60". L'olivine

est souvent entourée d'une enveloppe d'un produit d'altération rouge.

Coulée de lave no. 3. Cette coulée se compose d'une lave grise

grenue qui, à l'examen macroscopique, montre des grains d'olivine dis-

séminés, d'une grosseur d'environ 2™"^; un des éléments constitutifs pré-

dominants est du plagioclase en tablettes d'une grosseur de i'""\ Ici on

trouve également que le plagioclase appartient à deux consolidations
;

dans un des gros cristaux de plagioclase on a trouvé 54 ^
^ An, dans

un des petits 38 "
q An.

Coulée de lave no 2. Cette lave est d'une couleur brun-violet, et

elle montre de nombreuses vacuoles. La masse principale de la roche

est presque niicrogrenue; cependant on voit ça et là des grains d'olivine
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d'une grosseur de i à 2™™ et plus souvent des tablettes de plagioclase

de la même grosseur. Au microscope, on voit que la roche est un des

basaltes à plagioclase ordinaire contenant de l'olivine et du plagioclase qui sont

de deux temps de consolidation différente et une pâte d'augite violet-

brun. L'olivine de cette roche est en surface fortement transformée

en limonite.

Coulée de lave no. i. Cette lave, assez microgrenue, de couleur

grise, contient des grains d'olivine d'une grosseur de i™"" et de toutes

petites tablettes de plagioclase. Les minéraux qui constituent cette basalte

à plagioclase à grains fins sont: plagioclase^ olivine, augite violet-brun

et un peu de minerai. Le plagioclase est zone, le noyau est plus riche

en anorthite que l'enveloppe.

Lave scoriacée provenant de la frontière entre deux

coulées (voir p. 6). La lave rouge est très poreuse et contient quelques

grands cristaux d'olivine, très peu de grands cristaux de plagioclase et

une pâte à grains très fins composée de plagioclase, d'olivine en surface

transformée en limonite, de pyroxene et d'un peu de minerai de fer.

Grès rouge métamorphisé par contact. L'échantillon examiné

provient des couches de grès situées immédiatement au-dessous de nappe

de lave, au coin est de la M^« de la Table. Le grès est plein de petites

écailles rouges de limonite qui entourent chacun des grains de minéral

élastiques.

Basaltes à plagioclase de Riesengebirge. A cet endroit, je

veux aussi mentionner les échantillons de lave rapportés par Hoel de

Riesengebirge. Les échantillons ont été pris dans la vallée au sud de la

montagne. J'ai examiné un échantillon de lave grise et un de lave noire

provenant de cet endroit: tous les deux sont nettement grenus.

Les roches contiennent du plagioclase, du pyroxene et un peu de

minerai de fer. Le plagioclase de la roche grise a été déterminé comme

étant un labrador basique (59 "/0 ^")- ^a couleur du pyroxene est sur

quelques parties d'un violet-brunâtre prononcé; il forme une pâte entre

les autres minéraux de la roche. Il semble indiquer le commencement

d'une série de transitions s'étendant des augites des basaltes à plagioclase

jusqu'aux titanaugites des trachy-dolérites. Il montre une dispersion

d'extinction prononcée, l'axe optique B montre une dispersion très forte

Q ^ V autour de la bissectrice }ig. L'augite a un faible pléochroïsme, les

couleurs varient entre des tintes jaunâtres et violet-brunâtre, en quelques

endroits, il y a de faibles traces de structure en sablier.«

Dimensions des nappes de lave. La M's de la Table est le plus

oriental des gisements de lave que l'on connaisse. Le M* Augusta-Victoria
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est le plus septentrional de tous, le Riesengebirge, le plus occidental, et

un sommet au sud-est du Glacier Hoffnung le plus méridional de tous.

Il en résulte que la couverture de laves doit au moins avoir recouvert un

district rectangulaire dont la longueur du nord au sud est de 50'*'^ et dont

la largeur d'est en ouest est égale à 40^'", et par suite présente une

surface de 2000 '^^". La puissance de la lave au 1\P AugustaA'ictoria,

a été trouvée par Holtedahl égale à 109"^. La puissance de celle de

la M*s de la Table est de 70 ". Ces deux gisements de lave sont situés

à la limite des nappes de lave.

Au ]\P Sorlie, situé plus au centre du district des laves, la puissance

est de 155'". Si l'on considère que sur tous les points, la puissance

moyenne des laves est de 100 ™, au minimum, nous avons ainsi affaire

à une masse de lave dégorgée d'au moins 200 '''"\ Mais la surface totale

des laves a probablement été au moins double et égale à 4000^™' — et son

cube au moins triple c. a. d. égal à 600 '^™^

Endroit de l'éruption des laves et leur âge. Nous n'avons

pas réussi à constater l'emplacement des canaux d'éruption de ces laves.

Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, il y a plusieurs arguments qui

sembleraient prouver que cette lave est arrivée du sud, de la région située

entre les Baies Wood et Wijde et les Baies Ekman et Dickson ou de

plus loin encore vers le sud. Ici on a des dykes considérables de diabase,

soit en dykes traversant les couches soit en dykes-couches.

Pendant l'expédition de 191 1, mon attention a été attirée par un dyke

de diabase recouvrant le sommet du M* Colosseum (haut de 5 à 600™),

situé à l'ouest de la partie intérieure de la Baie Ekman. Le diabase repose

sur les couches carbonifères presque horizontales et il est à considérer

comme un dvke-couche, quoiqu'il fasse maintenant l'impression d'être

une coulée. Du ]\F Colosseum la distance au gisement de lave le plus

rapproché est, il est vrai, de 50 '^™. Mais il peut y avoir plus loin vers

le sud, des gisements de lave que nous ne connaissons pas, et il semble

bien raisonnable que le diabase du M*^ Colosseum se soit continué vers

le nord comme un dyke-couche, suivant les couches carbonifères qui

témoignent une faible ascension vers le nord. A la fin le diabase est

sorti à la surface comme un basalte à plagioclase. La ressemblance pétro-

graphique des deux roches est aussi un appui à cette explication de l'ori-

gine du basalte.

Si cela est juste et que le basait constitue la roche de surface du

diabase, ils doivent être tous les deux du même âge. Le diabase traverse

les couches du système crétacé ; mais non les couches tertiaires (miocènes).

Les nappes de lave devraient alors être de l'âge crétacé ou de l'âge

tertiaire ancien.
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C. Les dykes.

I. Dyke à l'ouest de la Baie Wood.

J'ai réussi, en 1912, à trouver, au Spitsberg du Nord, une nouvelle

forme de l'activité volcanique: elle consiste en éruption de lave par des

dykes. Le premier dyke de ce genre a été trouvé sur la crête au nord-

ouest du Glacier Holîtnung à 950°^ d'altitude et à 2'^'" environ de la Baie

Wood. Ici affleure un grès rouge appartenant au dévonien inférieur avec

15'^' de pendage vers le NE. Celui-ci est. traversé par un dyke de i™ 50

d'épaisseur avec 50*^ de pendage vers l'ouest (PL Xlll, 2).

M"" Goldschmidt a examiné la roche au point de vue pétrographique.

Voici le résultat de son examen :

»A l'examen macroscopique, on voit une roche d'un noir-brunâtre et

microgrenue. C'est une roche filonienne appartenant à la famille des

camptonites, qui se rapproche beaucoup des roches d'épanchement de

trachy-dolérites.

Parmi les éléments noirs règne une amphibole brune, ayant souvent

un noyau de titanaugite ; on trouve aussi de la titanaugite qui subsiste

par soi-même. Les extrémités des cristaux de la titanaugite sont parfois

entourés d'ægyrine qui allonge les cristaux par croissance isomorphe. De

grands cristaux d'olivine sont tout, altérés en une agrégation de chlorite

et de carbonate. En outre, on trouve des lames de biotite. Les éléments

blancs sont du plagioclase en minces tablettes et une pâte incolore et

isotrope à réfraction très faible qui est probablement de l'analcime. «

11. Dykes à l'ouest de la Baie Wijde.

Par 79*^ 14' de latitude nord, à l'ouest de la Baie Wijde, se trouve

un îlot bas et arrondi de 1000°'' de longueur et de 500'" de largeur,,

rattaché au continent par trois digues. Sur cet îlot se trouve une hutte,

où ont demeuré pendant l'automne de 1912, quelques membres de l'xpé-

dition Schröder-Stra.nz. L'ilot est constitué de grès dévoniens verts et

rouges avec 30" de pendage vers le N 10^^ E. La direction des couches

de l'îlot forme environ ôo** avec celle des couches du continent adjacent,

où le pendage est de 10'^ à 15- vers SE. La partie orientale de l'îlot

est traversée par trois dykes situés à 40"^ environ les uns des autres.

La direction des deux plus occidentaux de ces dykes est de N lo*^^' E, celle

du dyke oriental est vers le N, tous ont un pendage à pic. Le plus

occidental et le plus oriental ont tous les deux une puissance de i "\.

celui qui est situé entre les deux autres n'a par contre que o'" 5. La
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formation de ces dykes se rattache suivant toute probabilité, aux mouve-

ments de l'écorce terrestre qui ont donné lieu à la différence de direction

des couches sur l'îlot et sur la terre ferme située tout près.

Composition pétrographique de la roche. M"" Goldschmidt

a examiné quelques échantillons de la roche de ces dykes; en voici le

résultat :

»Ces roches filoniennes sont très fortement altérées, probablement

par une action thermale postmagmatique. Ce sont des roches alcalines

basiques qui se rapprochent de très près des camptonites, un groupe de

roches d'épanchement qui, comme nous l'avons déjà dit, est représenté

dans la même province d'éruption (le dyke près du Glacier Hoffnung).

Les éléments noirs des roches sont: amphibole brune, titanaugite

(souvent avec une bordure d'amphibole brune), de la biotite qui est en

lames microscopiques et en grands individus visibles à l'æil nu (jusqu'à

2

—

3^*"l, de l'olivine (toujours altérée) et des minerais de fer. Les cristaux

de la titanaugite ont souvent une enveloppe (à l'extrémité des cristaux)

qui est composée de vraie ægvrine, indice certain que nous avons ici

affaire à des roches alcalines. Comme élément accessoire on a un minéral

qui ressemble au rhoenit et qui se trouve en individus très petits. Parmi

les éléments blancs, on peut déterminer avec certitude de minces tablettes

de plagioclase. Une pâte incolore isotrope se compose probablement

d'analcime. On trouve de l'apatite en aiguilles toutes ténues. Ces dN-kes

se distinguent entre autres choses les uns des autres par la proportion

réciproque de la quantité de ces minéraux.

Toutes les roches filoniennes de ce gisement sont très altérées, les

grands cristaux idiomorphes d'olivine sont tout-à-fait transformés en une

agrégation composée de minéraux appartenant aux chlorites et de carbo-

nates. La pâte des roches est également tout-à-fait pénétrée de carbonate.

Un autre minéral auquel l'olivine donne naissance est du muscovite.

Ces roches filoniennes sont évidemment alliées de près au roches

d'épanchement du M^ Sverre, du M^ Sigurd et du IM^ Halvdan. Les parties

les plus riches en amphibole des d\-kes, ressemblent beaucoup aux inclu-

sions à gros grains, riches en amphibole de la trach3'-dolérite du M*^ Halv-

dan (\'. M. Goldschmidt, \'id.-Selsk. Skr. L M.-N. Kl. 191 1, no. 9, p. 15). -<

Anciennes observations. Ces dykes ont déjà été mentionnés

par Blomstrand ^ géologue de l'expédition Torell au Spitsberg en 1861,

qui en parle comme suit (1. c. p. 13): .

1 C. W. Blomstraxd, Geognostiska iakttagelser under en resa till Spetsbergen år i86r.

Stockholm 1864. Vet.-Ak. Handl., vol. 4, no. 6.
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»En plusieurs endroits les couches ayant l'aspect du grès, sont tra-

versées par des dykes plus ou moins puissants de diabase, où les minéraux

cependant sont si peu clairement développés qu'il est difficile de décider

sans une analyse chimique complète, quelle est la roche qui constitue

réellement ces dykes. Sur une île assez grande, située dans le voisinage

de »Mitterhuk« (c. à. d. du Cap Petermann) où affleure un grès grisâtre,

comme roche dominante, les couches dont la direction est du N au S,

sont traversées par trois dykes parallèles dont celui du milieu, situé à peu

près au milieu de l'île, traverse celle-ci dans toute sa longueur«.

Il n'y a absolument aucun doute quand au fait de savoir si cette

description s'applique justement à l'îlot que je viens de décrire.

Age des d3'kes. . En ce qui concerne cette question, il en est de

même qu'au sujet des embryons de volcans (voir p. i8).

D. Les embryons de volcans.

I. Le M* Halvdan.

En 1910, j'ai vu cette montagne qui est visible à grande distance

de la Baie Wood (PL III, i), mais alors je n'avais pas le temps de l'exa-

miner de près. Mon assistant. Monsieur G. Watnelie a par contre visité

le rocher dont il rapporta des échantillons. La description qu'il a faite

du M' Halvdan est insérée dans le mémoire cité (Les nappes de lave etc.

p. 13). En 1912, je l'ai visité moi-même, et après l'avoir examiné j'en

ai levé une carte.

Je commence d'abord par quelques remarques sur la carte (Fig. i et

Carte II).

La station I est déterminée par relèvement sur les stations de triangu-

lation Augusta Victoria et sur une station à la partie orientale de la Presqu'île

des Rennes, ainsi que sur un cap fortement marqué à la côte est de la Baie

Wood. Je pris à titre de contrôle une quatrième visée sur un autre cap.

De la station I, je me livrai à un levé tachymétrique vers les stations II

et III et de là, plus loin encore autour du côté sud du rocher. Des

stations I et II, à l'aide d'un instrument universel, je levai une série de

points caractéristiques, et je pris des photogrammes de ces mêmes stations

ainsi que de la station 111.

Conditions topographiques. ,Le M*^ Halvdan est situé au côté

nord-ouest d'une vallée, Vallée Halvdan qui est dirigée vers le nord-est,

et se termine par un delta qui forme deux pointes à l'ouest de la Baie

Wood. La distance à la côte est de la Baie Wood est de 2''™ 3, la distance
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au Cap Kjeldsen est de lo^- 5. Par suite, le rocher est relevé inexacte-

ment sur la carte publiée dans Les nappes de lave etc. p. 7.

La Vallée Halvdan est bornée au nord-ouest par une crête, au nord-

ouest de laquelle se trouve une vallée parallèle à celle d'Halvdan. La.

ôtJ ^exe

3t MeSbS}

SiM o79/.'i

/foy

Fij Carte du Mt Halvdan, montrant la situation des stations photogrammétriques.

crête monte de la station I (631-6) à la station III (791^4), après quoi

elle s'abaisse vers le sud-ouest pour s'élever ensuite de nouveau. En bas

de la station III, s'élève le M^ Halvdan (PI. III, 2). Le rocher a une coupe

transversale oblongue, dont le diamètre maximum est de 245'": son dia-

mètre minimum est de 170-. L'altitude du point supérieur de la limite
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entre le volcan et le grès est de 761""' 7. De là, une crête transversale

conduit à la station III. L'altitude du point le plus bas de la limite est

de 569^4. Le sommet du rocher s'élève à 834°^. Du sommet qui est

relativement aplati, le rocher s'incline rapidement vers le nord, l'est et

l'ouest. Au sud, il y a environ 150 m. de descente verticale (PI. IV, i). Mais

ici, la limite du rocher en saillie ne forme pas la limite de la cheminée

d'éruption, attendu qu'à cet endroit, il a dû tomber une masse considé-

rable de lave, de telle sorte que la surface de la lave et du grès est

située maintenant à peu près sur le même plan. Cependant à la limite

des deux roches, la lave fait parfois un peu saillie au dessus du grès.

'Xv>(S
xx

X.X
XX Xx

/x\

X

^ X X
X X X

,
X X xx-x
X Kx:

Xx

."^^ ^\ XX,
/^ X \ x,X
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^^^^"^^X X X
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X K-,^xxxx
XX^^Xxxx

^ X X X

Kx xxj Trachy-
Ixxx x

] dolérite
Grès rouge; dévonien inférieur.

Coupe du M* Halvdan.

Rapport.s sur la limite entre la lave et le grès. Le grès

rouge environant le W Halvdan, a une faible inclinaison vers l'est. Les

couches gardent cette inclinaison jusqu'à la limite de la lave; l'éruption

volcanique n'a donc causé aucun dérangement des strates (Fig. 2). La

limite est très prononcée et peut très bien être observée à l'ouest du

rocher au point de 761,7. Près de la limite, la lave contient une grande

quantité d'enclaves de grès (PI. IV, 2). Là on trouve aussi de grands
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cristaux d'amphibole qui atteignent jusqu'à 5'''^^ de longueur. La surface

de la lave semble être adossée à la bêche et elle est parfaitement unie.

Au côté sud, où les parties internes de la lave sont mises à nu, on

remarque une belle structure prismatique.

Composition pétrographique de la roche. La lave est riche

en nodules atteignant la grosseur d'une tête. Ces nodules sont composés

principalement d'olivine et contiennent en outre du diopside, de l'instatite

et du picotite. Goldschmidt a examiné deux échantillons de la roche.

Voici le résultat de ses recherches :

»Trach3'-dolérite du AF Halvdan (marque A). La lave con-

tient de la titanaugite, des tablettes de plagioclase, d'olivine, quelques

octaèdres de magnetite et une pâte incolore composée probablement de

verre.

Les cristaux de titanaugite et de plagioclase accusent souvent une

belle texture fluidale.

Comme éléments étrangers qui, d'après toute probabilité, proviennent

des nodules à olivine-pyroxène, on peut mentionner un pyroxene diopsi-

dique clair, dont les grains sont corrodés et entourés d'une bordure de

titanaugite orientée parallèlement au pyroxene diopsidique, et des pseudo-

morphoses de pyroxene rhombique en olivine.

Trachy-dolér ite du M^ Halvdan (marque C). La roche con-

tient de la titanaugite, plagioclase, olivine, magnetite et une pâte incolore

à réfraction beaucoup inférieure à celle du baume de Canada, à biréfrin-

gence faible et irrégulièrement tachetée entre les niçois croisés. La roche

renferme, à quelques endroits, une quantité certaine d'un minéral ressem-

blant au rhoenit.

En fait d'éléments étrangers, on peut mentionner du p3Toxène rhom-

bique à enveloppe épaisse de réaction d'olivine nouvellement formée.

Dans les vacuoles on trouve des dépôts de calcédoine.

D'autres échantillons provenant du AP Halvdan ont une pâte vitreuse

indubitable.«

Conditions biologiques. L'effet que le M*^ Halvdan exerce sur

les conditions biologiques est très remarquable. Les montages composées

de grès rouges dévoniens sont très défavorables comme places de couvée

des oiseaux parce qu'elles n'oftVent pas des paliers et parois à pic, qui

rendent les nids inaccessibles aux renards. Le I\P Halvdan, au contraire,

qui fait saillie comme une île dans le district dévonien, offre des places

de couvées idéales et a attiré une foule de mouettes tridactyles {Rissa

tridactvla). Le fumier des oiseaux a créé autour du rocher une végétation

luxuriante pour le Spitsberg qui, à son tour, attire les rennes. Et en 1910
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et en 191 1, nous pouvions ici observer des troupeaux pâturants de rennes.

Les renards sont aussi attirés par les jeunes oiseaux tombant à terre en

grand nombre. L'activité volcanique a donc créé ici une riciie vie au

milieu des environs déserts.

II. Embryon de volcans au côté nord-ouest de la Vallée Halvdan.

A 2^"^ environ, en aval du M* Halvdan, on trouve dans la Vallée

Halvdan une masse de lave isolée faisant saillie au-dessus du grès et dont

la section transversale est ronde et le diamètre est de 10 *" environ. Cette

lave a la même composition que^ celle du M* Halvdan. Je n'ai pas pu

déterminer si cela est un embr3'on de volcans ou un bloc isolé.

m. Les Mamelons Harald.

Un peu plus rapproché du fjord que le dernier reste de lave, il y a

à l'autre côté de la vallée une série de petits embryons de volcans du

même type que le M*^ Halvdan. Je n'avais pas le temps d'examiner ces

embryons moi-même; je ne les ai vus que de loin, mais j'y ai envoyé

mon assistant, M. Watnelie. Il m'a donné le communiqué suivant de ses

recherches:

»Le plus grand des embryons de volcans est visible du fjord. Le

point supérieur de la limite entre le grès et la lave est situé à une

altitude de 705 *", le point inférieur a une altitude de 670 "^. Il fait ici

saillie au-dessous du grès avec une paroi verticale d'une hauteur de 5 ™.

Il est constitué de la même roche que la partie extérieure du M* Halvdan,

c. à. d. de trachy-dolérite qui est remplie d'enclaves de grès.

A une distance de 10 ^ au nord de celui-ci, est situé un autre embryon

qui a une altitude de 715 "^. Les autres embryons sont situés à une

distance de i à i ^"^ 5 au sud-ouest des susmentionnés: Un de ces em-

bryons est à une altitude de 520™; un autre est éloigné de 200°* environ

à l'ouest de celui-ci et a une altitude de 485™; à 20 "^ à l'ouest de ce

dernier est un troisième, à une altitude de 470 ^; à 20 ™ au sud de celui-ci,

il s'en trouve encore un quatrième, au sud duquel un cinquième à section

transversale oblongue se trouve à 20 ™ de distance, et enfin un sixième à

une altitude de 440 " et à une distance de 10 "^ au sud-ouest du dernier.

Tous ces embryons de volcans à l'exception d'un seul, ont une section

transversale ronde. Leur diamètre est très petit, 2 à 5™ seulement; mais

le premier mentionné a un diamètre plus grand. Ils sont tous constitués

de la même manière que le M*^ Halvdan, excepté le premier mentionné:

A l'extérieur, il y a de la lave contenant de grands cristaux d'amphibole.
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remplie d'enclaves de grès, tandis que l'intérieur consiste en lave à

nodules d'olivine«.

La lave est une trachy-dolérite. M. Goldschmidt en a examiné un

échantillon; voici ce qu'il m'en a communiqué:

N

A

o7/â

V70o o^SS

O
VW»

> o soo /000-

Fig. 3. Esquisse des Mamelons Harald.

»L'échantillon provient du mamelon de 485 ". Trachy-dolérite du

même type que celui décrit plus haut. Parmi les éléments constitutifs, on

peut spécialement mentionner de la hornblende basaltique brune qui se

trouve en gros cristaux (3 °™) qui dans la périphérie montrent une corrosion

prononcée et une formation nouvelle de minerai de fer et de petits

prismes bruns d'un minéral ressemblant au rhoenit. Des fragments de

spinell brun sont, comme ils le sont ordinairement, entourés d'une bordure

de magnetite. La roche montre des indices nets d'une action thermale

postmagmatique: les cristaux d'olivine sont en partie transformés en car-

bonate; dans les vacuoles de la roche il s'est déposé du calcite et de

l'analcime. Dans la pâte de la roche, on trouve également un minéral

ressemblant à l'analcime.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 9. 2
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Dans cette roche volcanique, on trouve des fragments d'un grès

calcarifère fortement métamorphisé, contenant entre autres du verre nou-

vellement formé.«

Age des embryons de volcans. Comme il ne se trouve aucune

roche plus récente que le dévonien inférieur, autour des embryons de

volcans, ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'ils sont de date

plus récente que le dévonien inférieur. Le parfait état de conservation

de la lave restée intacte, indique qu'ils sont de beaucoup plus jeunes que

l'ère paléozoïque. Le seul point de rapport que l'on ait d'ailleurs est la

ressemblance parfaite de leur lave avec celle du M* Sverre et du M* Sigurd.

Comme le premier est à coup sûr postglaciaire et le dernier certainement

plus jeune que les nappes de lave et probablement aussi postglaciaire,

il est raisonnable d'admettre également un âge récent pour les embryons

de volcans.

Phénomènes analogues supposés sur la terre de Fran-

çois-Joseph. Par Hjalmar Johansen, le compagnon de Nansen au pôle

nord, mon attention fut attirée sur le fait que l'on possède probablement

de pareils embryons de volcans sur la terre de François-Joseph. Dans le

voisinage du Cap Flora, il y a tout près de la mer une petite plaine,

tandis que la montagne s'élève en une pente très raide au-dessus de la

plaine. A la base de la montagne on trouve des dépôts jurassiques d'une

puissance d'au moins 500 à 600 '" au sommet desquels on a 500 à 600 "^

de basalte. Dans le rapport de Nansen sur son expédition, est reproduit

un bloc gigantesque de basalte qui a été dénommé Castle-rock ^. Le bloc

repose sur la plaine au pied de la pente raide. Il se peut que ce soit

un bloc détaché, tombé du haut de la montagne; mais il peut bien se faire

aussi que ce soit une cheminée d'éruption remplie par de la lave, ana-

logue à celle du M* Halvdan. Johansen dit qu'il a vu, à un autre endroit,

au milieu de la pente brusque composée de dépôts jurassiques, un pareil

anneau saillant, à coupe transversale ronde et composé de basalte. Il

n'est pas possible qu'on ait là affaire à un bloc tombé du sommet de la

montagne; il n'eût pas pu rester suspendu au milieu de la déclivité; par

contre, il est possible qu'on ait eu devant soi, un embryon de volcans.

Il y a, dans tous les cas, un phénomène digne- d'attirer l'attention des

expéditions futures dans ces régions.

Comparaison des embryons de volcans du Spitsberg avec

ceux de la Souabe. En ce qui concerne leurs caractères morphologiques,

1 Fridtjof Nansen, Fram over polhavet. Christiania 1897, t. II, p. 361.
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nos embryons de volcans ressemblent beaucoup aux embryons de volcans

de la Souabe qui ont été si exactement étudiés et décrits par Branca ^

Ici on a plus de 130 cheminées volcaniques dont la plupart sont

remplies de tuf. Leur diamètre varie de 30 à 1000 m. Les cheminées

traversent les strates horizontales du système triasique et du jurassique.

Elles ont toutes eu leur terminaison supérieure sur la plaine du Jura Souabe

en forme de niaar. Mais par suite de l'érosion du Jura il ne reste main-

tenant que très peu de ses maars intacts. On ne voit généralement que

les parties plus profondes des cheminées. Mais on trouve toutes les

formes transitoires entre les maars intacts et les cheminées remplies de

tuf et érodées jusqu'au niveau de la plaine au nord-ouest du Jura. Ces

formes transitoires se trouvent dans l'abrupt versant nord-ouest du Jura.

Tous les embryons de volcans trouvés au Spitsberg sont par leur

situation générale, analogues à ceux du versant nord-ouest du Jura

Souabe.

En Souabe, comme au Spitsberg, on a une plaine située à une grande

altitude, qui est attaquée par l'érosion. Mais au Spitsberg l'effet de cette

érosion a été plus grand qu'en Souabe. Les vallées pénétrent jusqu'à

l'intérieur de la plaine dont il ne reste plus que des crêtes étroites entre

les vallées.

Dans un endroit comme dans l'autre, les cheminées ont une section

transversale oblongue; leur diamètre et leurs proportions générales sont à

peu près les mêmes. Cependant, on ne trouve pas en Souabe des chemi-

nées aussi étroites que les plus petites des Mamelons Harald.

Si le tuf est plus dur que les calcaires jurassiques, les formes topo-

graphiques qui se sont produites dans les deux endroits sont d'une ressem-

blance frappante. Ce qui est surtout remarquable, c'est l'analogie entre

le Conrads-Felsen près d'Lnterlenningen et le M* Halvdan (PI. V et PI.

III, 2). Le premier est comme un modèle à échelle réduite du second. Le

Conrads-Felsen fait saillie à la frontière entre les Juras blancs y et à, mais

son sommet n'atteint pas l'altitude de la plaine du Jura Souabe. Le tuf

dont il est composé n'est pas aussi dur, comparé aux calcaires du Jura,

que la lave du M*^ Halvdan l'est par rapport aux grès dévoniens.

Formation des embr3'ons de volcans. On peut immédiatement

établir un trait principal dans la formation de ces embryons de volcans.

Leur existence ne depend mdlement des fissures de l'e'corce terrestre dans les

parties ouvertes aux observations.

ï W. BRA^XA, Schwabens 125 Vulkan-Embryonen und deren tufferfûllten Ausbruchs-

röhren; das gröfste Maargebiet der Erde. Stuttgard 1894 et 95. Jahreshefte d. Vereins

f. vaterl. Naturkunde in Württemberg, année 50 et 51.
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A 20 km. au sud du AP Halvdan, au nord-ouest du Glacier Hoffnung,

j'ai étudié une coupe des grès dévoniens depuis la grande faille qui sépare

les couches dévoniennes des couches prédévonienses jusqu'à la côte

est du fjord. A cet endroit, on a une suite de conglomérats et de grès

downtoniens, ainsi que de grès dévoniens sans une seule faille.

J'ai aussi étudié le côté nord-ouest de la Vallée Halvdan, depuis le

fjord jusqu'au M' Halvdan; mais là non plus, je n'ai pu découvrir trace de

faille. D'ailleurs les embryons de volcans sont dispersés si irrégulièrement,

qu'il n'est pas possible de les relier par des lignes de faille.

En ce qui concerne la formation des embryons de volcans du Spits-

berg, je suis de l'avis qui a été exprimé par M. Branca en ce qui concerne

la formation de ceux de 'la Souabe. Les cheminées sont dues à l'explosion

des gaz contenus dans le magma; mais les fissures n'ont joué aucun rôle

dans la pénétration des gaz dans les parties accessibles de l'écorce terrestre.

Il se peut bien qu'à une plus grande profondeur se trouvent des fissures

qui aient été suivies par le magma, jusqu'à un niveau relativement élevé.

L'altitude primitive de la pénéplaine, près du AP Halvdan, est de 11 00°*

et les embryons de volcans les plus bas sont situés à 440 ™. Jusqu'à

une profondeur de 700 °", la formation des embryons de volcans est donc

en tout cas indépendante des failles.

Comme on le sait, Branca considère toutes les cheminées de la Souabe

remplies de tuf ou de lave, comme étant d'une formation analogue aux

iiiaars. Moi aussi, je considère les cheminées remplies de lave du Spits-

berg comme étant des maars.

Il est vrai qu'au Spitsberg, contrairement aux quelques embr3'ons de

volcans de la Souabe, les parties supérieures, en forme d'entonnoir, font

défaut. D'ailleurs il est impossible de les trouver, ces embryons étant, ou

si anciens qu'ils ont débouché sur la pénéplaine, ou bien, plus récents

que les vallées, ils ont débouché sur les versants de celles-ci; mais dans

les deux cas, il ne sera pas possible de trouver de pareilles cavités, car

la pénéplaine est par trop découpée par les vallées et n'atteint qu'en peu

de points son altitude primitive. Dans le deuxième cas, un bassin pratiqué

dans un flanc de vallée serait bientôt rempli par des matériaux meubles,

provenant de la destruction des roches par les gelées. Mais une étude

approfondie des phénomènes rend très probable qu'on a là affaire à des

maars.

Ce qui milite en faveur de cette opinion c'est: 1°. Le grand nombre

d'enclaves qui remplissent la partie extérieure de la colonne de lave. Dans

un embryon, le plus grand des Mamelons Harald, la lave est, comme je

l'ai dit, fortement remplie de fragments de grès dans toute sa masse. Si
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par les cheminées, une quantité considérable de lave était arrivée à la

surface, celle-ci aurait complètement balayé les cheminées de telle sorte

que la lave qui est arrivée à la fin et qui est solidifiée dans la cheminée,

n'aurait contenu que très peu de fragments de roches sédimentaires. 2°. On

n'a jamais rencontré des nappes de lave de la même composition que la

lave des embryons de volcans. On n'a pas non plus trouvé en aucun

lieu des blocs détachés de la lave des embr3-ons, excepté dans le voisinage

immédiat des cheminées. 3°. Le diamètre, souvent petit des canaux de

sortie, nous fait considérer comme probable que l'on a eu affaire à cet

endroit, à des actions volcaniques sur une échelle relativement modeste.

A coup sûr, les preuves semblent ici moins évidentes que celles de

la Souabe pour qu'on soit aussi sûr d'avoir affaire à des maars. Mais,

dans tous les cas, on peut affirmer avec certitude que les produits vol-

caniques qui ont été transportés par ces cheminées se sont trouvés en

assez petite quantité, et qu'on peut par suite avec raison les qualifier

d'embryons de volcans.

En raison de ce que la partie des cheminées que l'on peut maintenant

observer, est remplie de lave, il est bien possible que la partie supérieure

des cheminées, enlevée par érosion ait été remplie de tuf. Mais même

au cas où toute la cheminée aurait été à l'origine remplie de lave, ceci

n'empêche nullement que nous ayons affaire à un maar, ce qui est bien

prouvé par les 3 maars de basalte de la Souabe: Eisenrüttel, Sternberg

et Dintenbuhl.

Les embryons de volcans du Spitsberg n'ont été, somme toute, étudiés

que fort peu. Si le M' Halvdan, vu du fjord ne s'était pas caractérisé

comme quelque chose de tout à fait à part et de bien particulier, ni lui ni

les autres embryons de volcans n'auraient été découverts. Seule, la Vallée

Halvdan a été examinée à fond. Aucune des autres vallées situées à

l'ouest de la Baie Wood n'a été soumise à des visites de géologues, ni

probablement même à celle des humains. Il est parfaitement plausible qu'on

trouve au Spitsberg même des cheminées pleines de tuf; mais à moins que

ce tuf ne soit en somme assez dur, il sera certainement difficile pour ne

pas dire impossible de les trouver. Il est certain qu'elles sont recouvertes

d'une épaisse couche de débris produits par la décomposition mécanique

des grès. Il est donc possible, d'après ce que l'on en sait, qu'au Spitsberg,

tout comme en Souabe, les cheminées remplies de laves soient plutôt

rares, tandis que celles qui sont remplies de tuf sont en grand nombre.
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E. Les volcans.

I. Le M* Sverre.

A la description de ce volcan, qui est le plus septentrional du monde,

fournie par moi dans le mémoire cité plus haut^, j'ai différentes additions

à faire:

Question du cratère. Dans le mémoire que je viens de mentionner,

j'ai interprété l'enfoncement situé à l'est de la montagne, comme étant un

cratère dont la paroi orientale serait enlevée par érosion (PI. VI). A l'appui

de cette opinion, il me reste à mentionner qu'au milieu de cette concavité

se trouve une masse de lave en forme de colonne ayant un diamètre

d'environ 150 "^. La structure de la lave est tantôt prismatique, tantôt en

forme de plaques. La lave contient de nombreuses enclaves de calcaire,

de micaschiste et de granit. Cette masse de lave forme le point de

croisement de tous les dykes visibles dans le cratère. On observe les

directions suivantes des dykes: E 10° N, E 10° S, E S E, S S W, WSW
N W et N 10° W.

Cubage du volcan et proportion entre les matières pro-

jetées et la lave écoulée. Le volcan peut approximativement être

considéré comme formant un cône oblique ayant à peu près 1 000 ^ de

rayon et 300 ^ de hauteur. Je suppose que le cratère puisse équivaloir à

peu près à la coulée de lave au nord-est du volcan. Le cubage du volcan

est alors d' environ 300 millions de mètres cubes ou o '^"^'3.

La proportion entre les masses projetées (bombes, lapilli et sables)

(PI. VII, i) et la lave écoulée (PI. IX) est très difficile à apprécier exactement.

D'après un jugement quelque peu superficiel, il y aurait lieu de croire que

les deux sortes de produits forment des quantités à peu près équivalentes,

un peu plus peut-être de la première catégorie.

Age du volcan. Dans notre mémoire sur les volcans, j'ai mentionné

l'existence de blocs granitiques sur le NP Sverre. J'en ai fait l'étude de

plus près en 1912. Ils sont plus nombreux qu'ailleurs au point 316

(voir la carte à la p. 19 du mémoire précité). Il parait que sur ce point,

on a affaire à une courte coulée de lave qui a submergé la moraine de

fond qui a été laissée par les glaciers de l'âge glaciaire. J'ai suivi cette

coulée jusqu'au bout. Au fur et à mesure qu'on s'approche du point

terminal, la quantité des blocs granitiques augmente, et près de son front

la coulée était pour ainsi dire remplie de blocs granitiques dont plusieurs

^ A. HoEL et O. Holtedahl, Les nappes de lave etc., I. c, p. 17.
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reposaient sur la lave, après avoir été mis à nu par l'érosion, les autres

faisaient plus ou moins saillie sur la lave dans laquelle ils étaient enfoncés

(Pi. VII, 2); enfin, on pouvait, en creusant la lave fendue par la gelée,

trouver des blocs qui étaient entièrement dans l'intérieur de la lave. Ces

blocs ne montraient naturellement aucune trace de métamorphisme de

contact, la lave s'étant trouvée très refroidie, au moment où les blocs y

ont été renfermés. Ceci est une preuve de plus montrant que le volcan

est postcrieur aux glaciers du dernier âge glaciaire.

Au nord-est du volcan, il y a aussi une courte coulée de lave. L'eau

de fusion provenant de la partie sud du Glacier Adolf a creusé ici de

profonds canyons, mettant à nu le profil, PI. XIII, i et PI. VIII, 2. Tout

en bas, on a la coulée de lave se terminant par un front à pic. Par dessus

celui-ci, on a les terrasses marines quaternaires, atteignant ici une altitude

de 47™ (conformément au 'nivellement de 1912^).

On voit donc que le volcan a fait des éruptions antérieures à la for-

mation de la terrasse de 47 "^. Le front abrupt de la coulée de lave

prouve cependant que ce dernier n'est pas de beaucoup antérieur à cette

terrasse. Il est probable qu'elle se soit terminée dans le fjord: elle a dans

ce cas été protégée contre l'érosion par l'eau d'abord et plus tard par le

gravier.

J'ai antérieurement mentionné aussi que quelques-unes des terrasses

marines sont composées alternativement de couches de gravier quartzeux

et de lapilli et de sable volcaniques. J'ai examiné de près une terrasse

située au sud-est du volcan: elle se compose de couches de matières vol,

caniques et de sable quartzeux. L'altitude de cette terrasse est suivant le

nivellement que j'ai effectué, de 24 "^ 5.

La coupe trouvée fut la suivante :

Mélange de sable quartzeux et de matières volcaniques . 50

Lapilli (diamètre 5 ™'") avec une certaine quantité de sable

volcanique 13

Sable volcanique . 12

Lapilli (diamètre 5 °^™) i
cm

Sable volcanique 19 c"^

Lapilli (diamètre 2 ^^) i

Sable volcanique 18

Lapilli (diamètre 5 ^«^) 5 cm

en»

cm

cm

cm

cm

1 Je n'ai pas déterminé la plus élevée des terasses marines ou des lignes de rivages; mais

à en juger, je l'évalue à 120 m environ.
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Sable volcanique 6 '^'^

Lapilli (diamètre 2 ™™) ^ ""^
5

Sable volcanique 21

Lapilli (diamètre 2 ™™) i

Sable volcanique 5 '^"^
5

Lapilli (diamètre 2 °^'") i ^"^

Terre gelée.

Un échantillon de la couche de 21 '""^ de sable volcanique a été

examiné par Goldschmidt. Il cribla cet échantillon et en retira un sablt

d'une grosseur de grain de o ™"^ 2. Il reconnut que ce sable était composé

essentiellement d'aiguilles et de granulations d'un verre brun où il retrou-

vait les formes déchiquetées spéciales au sable volcanique. Ce sable ne

peut donc pas avoir été amené à la position qu'il occupe par de l'eau

courante, mais il doit être tombé directement de l'atmosphère dans le fjord.

On arrive ainsi à ce résultat, que /e volcan a en des éruptions pendant

que se formait la terrasse de 24 "' j".

Nous pouvons maintenant résumer de la façon suivante tout ce que

nous savons de l'âge du volcan:

// est d'âge plus récent que la dernière période glaciaire, mais il a fait

des éruptions avant que se formât la terrasse, de 4-] "', et il en a fait qui

étaient contemporddnes de la terrasse de 24'" j.

Roches étrangères apportées par le volcan. J'ai mentionné

plus haut que, comme enclaves dans la lave et comme bombes, on trouve

du granit, du micaschiste et du calcaire.

En 1912, j'ai trouvé deux nouvelles bombes qui furent examinées par

Goldschmidt. Il m'en a donné les communications suivantes:

»L'une de ces bombes est constituée d'une norite fraîche et non

schisteuse. Il est très difficile de comprendre d'où elle tire son origine.

L'autre est composée de wollastonite qui est un calcaire transformé

par métamorphisme de contact. Les deux bombes .sont entourées d'une

mince couche de verre.»

II. Le M* Sigurd.

Son âge. On peut affirmer avec certitude que le M* Sigurd est

plus jeune que les nappes de lave. Sa base a une altitude d'environ 800 "^

au-dessus du niveau de la mer et le volcan repose directement sur les

conglomérats et les grès downtoniens (PI. X, i, et XIII, 2). On est amené

à conclure que la chronologie a été comme suit: La pénéplaine s'est formée
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et élevée jusqu'à 1 200 ™, la lave a recouvert la pénéplaine, les coulées

de lave ont été enlevées par érosion, l'érosion a continué en descendant

dans le grès et a écarté une masse de grès d'environ 400 "^ d'épaisseur;

puis arrivèrent les éruptions volcaniques qui eurent pour résultat la for-

mation du M* Sigurd.

Il ne semble pas que les crêtes des environs de ce mont soient

d'une altitude moins haute que la crête formant la base du ^P Sigurd,

la situation topographique des crêtes en question étant égale. 11 est donc

bien probable que ce volcan comme celui du i\P Sverre soient de l'âge

post-glaciaire. Tous les deux ont d'ailleurs la même situation par rapport

à la faille et leur composition consistant en lave et en tuf, est aussi la

même.

Le fait que le M* Sigurd a été, bien plus que l'autre, la proie de

l'érosion parait tout naturel; celui-là s'élevant à une altitude considérable

sur une crête étroite, tandis que le M* Sverre est sitiié dans le fond d'une

vallée.

Composition pétrographique de la roche. De son examen

pétrographique Goldschmidt m'a communiqué le suivant:

»Quelques morceaux de lapilli appartenaient exactement aux mêmes

types de trachy-dolérites que les roches du M* Sverre et du M* Halvdan.

Une description serait une répétition de ce qui a été dit ultérieurement de

ces roches: On trouve également ici les mêmes fragments de pyroxene

rhombique à bordure d'olivine de nouvelle formation. On trouve fréquem-

ment, surtout parmi les petits lapilli, des roches qui sont très riches en verre,

à formes dentelées, identiques à celles du tuf d'autres volcans.«

F. Les sources thermales.

I. Les Sources Jotun.

Au sujet des sources que j'ai décrites dans le mémoire cité plus haut

(1. c. p. 31), une carte a été levée au tachymètre, en 1912 (Carte IIIl.

La source du sud-est. Cette source est située à une altitude de

52 ™ 2 sur le point culminant du dépôt de tuf calcaire formant comme un

bouclier qui a une longueur de 65 ™, une largeur maximum de 53 °^ et une

épaisseur maximum d'environ 2 ™. Son extrémité inférieure est à une

altitude de 38 "^ 4 et son extrémité supérieure, à 49 ™ 9 à 52 ™.

Au-dessous -de la limite du tuf calcaire, indiquée sur la carte, la terre

est recouverte, sur une étendue considérable, par des débris de tuf cal-

caire.
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La source fournit 20 1. d'eau par minute. Un échantillon assez im-

portant, apporté en 191 2, a été soumis à l'analyse par le professeur dr.

E. Poulsson de Christiania. Quant au résultat de son analyse, il m'a com-

muniqué ce qui suit:

»Conformément à l'examen de la source du Spitsberg, qui a eu lieu

à rinstitut de Pharmacologie, cette source a la composition suivante:

Sur I kilo d'eau il 3- a:

Chlorure de sodium . . . i ^^" 276

Bicarbonate de sodium . , o §'"930

Bicarbonate de calcium . . oS'"3oo

Sulfate de calcium . . . 0^^156

Je dois ajouter que l'examen qui eut eu lieu alors, avait pour unique

but de s'assurer de la composition de cette source au point de vue médical

et que par suite, il ne rend pas compte de toutes les matières existant en

faibles proportions dans cette eau. J'ai déterminé la quantité de sels par

dessiccation à 180° de chlore, l'acide sulfurique, l'alcalinité évaluée en

Nao CO3, et le calcium. La somme des composants était conformément à

l'analyse de 2 ^''204 sur i kilo d'eau, tandis que par analyse directe, on

trouvait 2sr3^6. Il manque donc ici os'" 152 représentant probablement

de l'acide silicique, de la magnésie, etc. existant dans l'eau en faibles

proportions.

D'après cette analyse la source est donc alcaline et salce.<^

M"^ Ellen Gleditsch, Christiania, a examiné l'eau au point de vue de

sa radioactivité. Voici ce qu'elle m'a communiqué â ce sujet:

»J'ai fait évaporer 4 1. d'eau. Le résidu a été examiné au point de

vue de la radioactivité; mais je n'en ai pu constater. Le résidu a donc été

mis de côté pendant 4 semaines; s'il y avait eu la moindre quantité de

radium, l'intensité aurait atteint son maximum au bout de ce temps. Mais

même alors le résidu ne manifestait pas d'activité. Il n'y a donc pas de

radium dans l'eau.

Ces analyses ne disent rien sur la question de savoir si, oui on non,

l'eau à l'état frais' a des qualités actives. Une analyse de ce genre devait

se faire sur les lieux.«

La température de la source a été trouvée la même qu'en 1910, soit

24° 5 C.

La source du nord-ouest. Cette source a une altitude de 49 *" 2.

Le dépôt de tuf calcaire qui se présente aussi en cet endroit sous la forme
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d'un bouclier, a une longueur de 62 "', une largeur maximum de 58 ^ et

une épaisseur maximum d'environ i "^ 5. Son débit est si minime qu'il est

impossible de relever sa température.

Sur la carte sont rapportées 3 nappes de neige dont l'existence à une

si faible altitude, est difficile à expliquer. Elles ont toutes une surface voûtée

en forme de bouclier. La plus considérable a 2 ™ d'épaisseur au milieu,

[es deux autres ont une épaisseur de o"^5.

II. Les Sources Troll.

J'en ai levé une carte au tachymètre, en 191 2 (Carte I\'). Les sources

sont situées à 4 ''"^
5, au sud du M* Sverre, sur le flanc de la vallée, à l'est

du grand Delta Watnelie qui a une longueur de 5 ^"^ et une largeur qui

peut atteindre jusqu'à i
^"^

9. La carte s'étend vers le sud et le sud-ouest

jusqu'à la moraine du Glacier Karl. Dans le canyon à la limite méridionale

de la carte, il y a une rivière provenant de ce glacier. Comme point de

départ des altitudes, on a pris un point du delta dont l'altitude déterminée

au baromètre, est de 10 ''^

La limite des dépôts de tuf de calcaire n'est pas très distincte. Autour

des sources qui ont un petit débit ou qui sont taries, les dépôts sont rom-

pus en pièces par la gelée et plus ou moins ensevelis par la moraine du

fond.

Il y a trois groupes de dépôts de sources. Le plus grand, situé au

sud, a une longueur de 405 "\ sa largeur varie de 60 à 120 ™. Le groupe

intermédiaire a 210°^ de longueur, de 75 "^ à 1 10 °^ de largeur. Tandis

que ces deux groupes ont leur développement principal le long de la vallée,

le groupe du nord a son développement principal sur 85 ™ perpendiculaire-

ment à cette direction ; sa largeur varie de 27 â 43 ™ L'épaisseur des

dépôts ne dépasse guère 3™. Tandis que les dépôts calcaires des Sources

Jotun sont en forme de bouclier, les sources Trolls ont celle de bassins.

Comme on le voit, toutes les sources sont situées sur un palier de

terrain presque horizontal. Elles sont désignées sur la carte par des

chiffres romains de I à XVI. J'ai mesuré la température des sources et

fait encore, quelques observations que je veux mentionner ici:

Ah dépôt calcaire méridional, il y a 6 sources.

La Source no. I est ronde, son diamètre est de i °"
5, sa profondeur

de o "^5, son altitude de 26 ™ 8 et sa température de 25*^ C. (PI. X, 2).
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La Source no. II est oblongue, sa longueur est de i ™ sa largeur de

o "" 75, sa profondeur de o ""
3, son altitude de 27^2 et sa température

de 23O5 C.

La Source no. III est ronde, son diamètre de o "^ 2, sa profondeur de

o ""5, son altitude de 26 "' 4 et sa température de 18*^ C.

La Source no. IV a la plus grande étendue de toutes; elle est irrégu-

lièrement oblongue; sa longueur est de i r ™, sa largeur maximum de 7"^,

sa profondeur de 2 ^, son altitude au-dessus du niveau de la mer de

27"^!, sa température de 21^ C à la surface; quantité de bulles gazeuses,

probablement composées d'acide carbonique montaient ici vers la surface.

La Source V est ronde, son diamètre est de o*" i, sa profondeur de

0™ I, son altitude de 26^9 et sa température de 27 f* C. Autour de cette

source, il y a un dépôt calcaire en forme de cône, avec une ouverture au

sommet.

La Source VI est oblongue (PI. XI, i), sa longueur est de 3 "^, sa

largeur de 2 "" et sa profondeur de i™; son altitude de 25^8 et sa tem-

pérature de 26"^ C. à la surface: c'est la seule des sources qui ait un

débit considérable; on n'a pas mesuré ce débit, mais il est d'au moins

100 1. par minute. Aucune des autres sources n'a un écoulement visible.

Celle-ci s'écoule vers l'extrémité sud-est par un court ruisseau formant les

plus beaux des dépôts de tuf calcaire (PI. XI, 2). C'est cette source qui

dans le mémoire mentionné ci-dessus, est appelée la »3""^ des sources Troll«

et qui est représentée PI, VI, 2 et PI. VII, i et 2 — et à la fig. 5 du texte.

Les bassins situés à l'extrémité septentrionale du grand dépôt méridional

de tuf calcaire sont représentés PI. VI, i.

Au dépôt calcaire du milieu il y a 7 sources.

La Source no. VII est circulaire, a i "^ de diamètre et une profondeur

inconnue; son altitude est de 24'", sa température de 15'^ C. à la surface.

La Source no. VIII est oblongue et a une longueur de i "^ 5 et o"^ ^

de largeur; son altitude est de 25"^ i et sa température de 21° C.

La Source no. IX est circulaire, elle a 2 "^ de diamètre, son altitude

est de 25 "^ 5 et sa température de 18° C.

Les Sources X, XI, Xll, et XIII ont toutes quatre autour d'elles des

dépôts de tuf calcaire en forme conique avec une ouverture au sommet.

Les cônes ont un diamètre de i '", et de 0^50 à o°™75 de hauteur;

l'altitude est de 22 ™ 2 (le no. X) et la température de 18^ à 21 5 C. Elles

sont représentées dans le mémoire cité PI. Vlll, 2.

Au dépôt calcaire septentrional, il y a 3 sources.

La Source no, XIV est circulaire et a i "^ de diamètre, une altitude

de 24 ™ 8, et une température de 22 ^ C.
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La Source no. X\' est entourée d'un dépôt de tut' calcaire; elle a la

forme d'un cône droit tronqué, ouvert par en haut; le diamètre de sa

base est de i "\ celui de sa face terminale de o "^ 5, sa hauteur de o "^
3,

et son altitude est de 22 °^ 8, sa température de 21*^' C.

La Source no. XVI est entourée d'un dépôt de tuf calcaire ayant la

forme d'un cône droit, tronqué et ouvert par en haut; son diamètre à la

base est de i ™ 5, à sa face terminale, de o "^ i avec une hauteur de o ^^
5,

altitude de 20 '^ et température de 20° C.

Les matériaux qui entourent toutes ces sources doivent être en général

considérés comme des moraines de fond. Dans le mémoire mentionné ci-

dessus, j'ai indiqué sur la carte géologique ces dépôts comrrie étant des

dépôts marins quaternaires. Ceci est exact en somme, car la mer, ainsi

qu'il est prouvé par les terrasses situées à l'est du M* Sverre, a atteint

une altitude d'au moins 47 °\ Mais l'action de la mer sur les matériaux

grossiers des moraines a évidemment été si peu importante, qu'ils n'ont

pas perdu leur aspect original. Le caractère marin de ces matériaux a

d'ailleurs été eft'acé par le glissement du sol.

III. De l'existence probable d'une ancienne source.

A 4 ^™ au nord de l'extrémité septentrionale du Glacier Friederich

s'enfonce une petite baie. La grande faille qui suit le long de la Baie

Bock, dans la direction du nord-nord-ouest, pénètre sur la terre ferme au

sud de cette baie.

A 4—500 ^ de la côte sud de la baie, et à 400 ^ environ à l'ouest

de la faille, est situé un mamelon tout particulier (PI. XII), dont la forme

^appelle considérablement les dépôts des Sources Jotun. Il est en forme

de poire, avec sa pointe tournée en bas. Sa partie supérieure est située

à 95 "^ au-dessus du niveau de la mer, son extrémité inférieure à 75 ™.

Autour de lui, il y a un mur composé de gros blocs, analogue à celui de

la source du sud-est des Sources Jotuns, que j'ai décrit dans le mémoire

cité. Mais tandis que les dépôts des Sources Jotun sont composés de tuf

calcaire, ce mamelon est composé de matériaux de moraines : de blocs de

granit petits et gros, de calcaire et de grès verts et d'une masse de dé-

tritus relativement assez fins. Parmi ces pierres, il y en a plusieurs qui

sont entourées d'une mince couche de tuf calcaire exactement comme les

pierres entourant les Sources Jotuns: Je crois qu'ici, on a affaire à une

source tarie. Ce qui semble militer en faveur de cette opinion, c'est:

1°. Sa forme qui ressemble beaucoup à celle de la plus méridionale des
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Sources Jotuns. 2'^. Le mur de pierres entourant le mamelon. 3". La si-

tuation: a) L'altitude au-dessus de la mer est à peu près la même

que celle des Sources Jotuns. b) Cette situation est voisine de la grande

faille. 4°. Les pierres recouvertes de tuf calcaire.

Après que la source a été tarie, le dépôt de tuf calcaire a été

ultérieurement détruit par la gelée, et la terre gelée a fait sortir de terre

des pierres et autres matériaux de moraines qui se sont alors mélangés

avec les morceaux de tuf calcaire ^.

G. Relations existant entre les volcans et les sources

therniales par rapport à la faille.

11 est difficile de fixer d'une manière exacte où est située la grande

faille près de la Baie Bock. A l'ouest du fjord, il y a partout des roches

prédévoniennes, à l'exception d'une petite nappe de roches du groupe de

la Baie Red, à l'ouest du M*^ Sverre. A l'est de la Baie, par contre, il

n'y a que du grès rouge de dévonien inférieur du groupé de la Baie Wood.

Il faut donc admettre que la faille suit la Baie Bock, et à en juger par son

parcours au nord de la Baie Bock, assez près de la côte ouest. Elle coupe

probablement l'angle le plus saillant au nord-est du M*^ Sverre. Ici la roche

€St partout recouverte d'une épaisse moraine, de telle sorte qu'il n'est guère

possible de bien voir quelles sont les roches qui affleurent ici.

Nous voyons donc que ni le M*^ Sverre ni les sources thermales ne

sont situées sur la faille elle-même. Le M* Sverre doit être situé à peu

près à 2 '^"^ à l'ouest de celle-ci. Le même phénomène se présente aussi

pour le M*^ Sigurd. Ici la faille est mise tout à fait à nu au côté sud de

la montagne au nord du Glacier Hoffnung. La partie du volcan qui existe

encore est située à quelques centaines de mètres à l'est de la faille.

Quel est du reste le rôle joué par cette faille qui est certainement,

dans ses traits principaux, d'âge paléozoïque, c'est un point sur lequel il

n'est pas facile de se prononcer. Il ne semble pas bien certain qu'il ait dû

se produire ici dans l'âge quaternaire de grands afl'aissements qui aient pu

reculer le magma de bas en haut. Il serait plus probable d'admettre que

le magma ait été pressé en conséquence de l'affaissement du bassin de

l'Océan glacial, le long du socle continental, ainsi que L. von Post l'a ex-

ï Cfr. Bertil Högbom, Einige Illustrationen zu den geologischen Wirkungen des Frostes

auf Spitzbergen. Upsala 1910. Bull. Geol. Inst. Upsala, vol. IX, p. 41.
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posé dans son compte rendu des »Nappes de lave etc.« ^. Le long de la

faille en question, il y a eu en effet, divers points faibles, où la lave a

pénétré en montant vers la surface. Il n'est pas possible de nier en-

tièrement que la faille ait pu jouer quelque rôle dans les éruptions

volcaniques; pour cela, la situation du M* Sverre et surtout celle du

M* Sigurd dans le voisinage de la faille, est par trop prépondérante.

En terminant, je veux communiquer une observation faite par Anton

JöRGENSEN, capitaine d'un phoquier de Tromsö. Etant à l'ancre en 1910,

auprès de la P*® Welcome, lui et son équipage entendirent un bruit

comme celui produit par un moteur; ils aperçurent, en même temps, un

nuage blanc s'élever au-dessus de l'intérieur de la Baie Wood. L'air était

tranquille et clair, et il n'y avait point de brouillard. Ce phénomène fut

également observé par l'équipage d'un autre navire qui se trouvait à

l'ancre sur ce point.

^ L, VON Post, Vulkaner och varma käUor paa Spetsbergen. Et nytt moment i .Spets-

bergens geologi. Stockholm 1912. Populär naturvetenskaplig revu, année 1912, p. 49.
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Légende des planches et des cartes.

PI. I.

Fig. I. Vue prise d'une crête (altitude 980 m) à 24 km au nord de la Mtg de

la Table.

Tout à gauche, on voit le plateau du New Friesland composé de granit et mica-

schistes d'âge prédévonien et recouvert d'un inlandsis. Puis vient la Baie Wijde, à droite

de laquelle nous avons le terrain dévonien. La M^g de la Table, facilement reconnaissable

par sa surface plane, est située au fond et à droite de la ligne médiane du panorama. Le

plongement des grès et des schistes dévoniens supérieurs est, comme on le voit, vers l'est.

A la côte ouest de la baie on voit un des nombreux promontoires alluviaux triangulaires.

PI. IL

Fig. I. Vue prise d'une crête (altitude 800 m) au sud de la M^g de la Table.

On voit distinctement la discordance entre le grès dévonien supérieur avec plonge-

ment vers l'est et la coulée de lave.

Fig. 2. La surface de la M<^g de la Table est tout à fait plane, exempte de neige

et de glace et recouverte de pierres.

PI. IIL

Fig. I. Mt Halvdan vu de la Baie Wood. Au premier plan la Vallée Halvdan.

Fig. 2. Mt Halvdan pris de la station I (voir la carte p. 13).

PI. IV.

Fig. I. M* Halvdan pris d'un point situé à sud-est du mont.

Fig. 2. Partie externe du Mt Halvdan, près du point 761.7. On voit la lave remplie

d'enclaves de grès.

PI. V.

Fig. I. Conrads-Felsen près Unterlenningen en Souabe.

PI. VI.

Fig. I. M* Sverre, côté est. Au milieu, on voit le cratère dont la partie orientale

est détruite. A droite, une coulée de lave. Au premier plan, des terrasses marines qua-

ternaires.

PI. VIL

Fig. I. Coupe de tuf au côté est du M* Sverre, à une altitude de 200 °i. On voit

la stratification nette du tuf, les nombreuses bombes d'enstatite-diopside-olivine et, au-dessus

de l'homme, un bloc de granit.

Fig. 2. Bloc de granit émergeant de la lave au côté sud du M* Sverce, près du point

de 316 (voir la carte géologique dans Hoel et Holtedahl, Les nappes de lave etc.).

PI. VIII.

Fig. I. Parties saillantes de tuf et de lave sur le côté est du M* Sverre à 'une alti-

tude d'environ 400 na.

Fig. 2. Coupe d'une coulée de lave du Mt Sverre, recouverte de terrasses marines

quaternaires. La photographie est prise dans un canyon creusé par un ruisseau provenant

du Glacier Adolf, au nord du M* Sverre. Cfr. PI. XIII, i.
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PI. IX.

Fig. I. Dykes traversant la partie méridionale du cratère du Mt Sverre.

PI. X.

Fig. I. Mf Sigurd vu du Glacier Hoffnung. Cfr. PI. XIII, 2.

Fig. 2. Source I des Sources Troll. Au fond, on voit la moraine terminale du Glacier

Karl. La direction de la vue est vers le sud.

PI. XI.

Fig. I. Source VI des Sources Troll. On remarque le palier du terrain sur lequel

toutes les sources sont situées Dans l'eau on voit des algues. La vue est dirigée vers

le nord.

Fig. 2. Bassins de tuf calcaire de la Source VI des Sources Troll.

PI. XII.

Fig. I. Dépôt provenant probablement d'une ancienne source, au sud de la baie située

au nord du Glacier Friederich. La vue est tournée vers le nord-ouest.

PI. XIII.

Fig. I. Coupe géologique de la coulée de lave et des terrasses marines quaternaires

au nord-est du M^ Sverre. Levé tachymétrique par Hoel, construction par l'ing'énieur

Alfred Koller. Cfr. PI. VIII, a.

Fig. 2. Coupe géologique au nord-ouest du Glacier Hoffnung. On voit, à gauche, le

M* Sigurd situé près de la faille entre le calcaire cristallin prédévonien et le conglomérat

downtonien. Plus à droite on a le dyke composé de camptonite. Cfr. PI. X, i.

Carte I.

Carte du district volcanique du Spitsberg du Nord.

Carte II.

Carte géologique du M^ Halvdan. Le levé de la carte a été effectué par Hoel et la

construction, par l'ingénieur Alfred Koller.

Carte III.

Carte géologique des Sources Jotun. Le levé tachymétrique de la carte a été effectué

par Hoel et la construction, par l'ingénieur Alfred Koller.

Carte IV.

Carte géologique des Sources Troll. Le levé tachymétrique de la carte a été effectué

par Hjel et la construction, par l'ingénieur Alfred Koller.
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Errata.

Page II, ligne ii (du bas), au lieu de: muscovite, lire: talc.
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Hoel phot. 20 août 1912.

Fis:. I. Mtg de la Table.

Hoel phot. 20 aoiit 19 12.

Fig. 2. Surface de la JHg de la Table.
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Ellingsen phot. 5 août 1912.

Fisr. I. Mt Halvdan.

Hoel phot. 5 août 1Q12.

Fig. 2. Mt Halvdan.
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Fig. I. Mt Halvdan.

Hoel phot. 5 août 1912.

Hoel phot. 5 août 1912.

Fig. 2. Partie externe du Mt Halvdan.
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Hoel phot. 4 août 191 2.

Fig. I. Coupe du tuf sur le M* Sverre,

Hoel phot. 4 août 191 2.

Fig. 2. Bloc de granit sur le Mt Sverre.





Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1914. No. 9. PI. VIII.

Hoel phot. 4 août 191:

Fis;, r. Parties saillantes de tuf et de lave sur le M* Sverre.

Hoel phot. 4 août 1912.

Fig. 2. Coupe d'une coulée de lave du M* Sverre, recouverte de terrasses

marines quaternaires.
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Holtednlil phot. 14 août 191 i.

Fig:, t. Mf Siçtird.

And pilot. .; aMiit

Fie:. 2. Source I des Sources Tr





Vid.-Selsk. Skr. I. M.-X. Kl. 1914. No. 9. PI. XI.

H(iel phot. 3 août 191:

Fis:. I. Source VI des Sources Trol

Hoel phot. 3 août rgii

Fiar. 2. Bassins de tuf calcaire des Sources Troll.
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§ I.

In einer früheren Abhandlung^ habe ich die allgemeine Frage auf-

gestellt, ob zwei gegebene, durch Verzweigungen abgebildete Begriffe, die

auf verschiedene Weise definiert sind, einander äquivalent sein müssen.

Ich werde hier ein Problem über gesetzmäßige Veränderungen von

Zeichenreihen zur Sprache bringen.

Dieses Problem, das in gewisser Beziehung als ein Spezialfall des

eben erwähnten Problems aufgefafàt werden kann, ist auch für den all-

gemeinen Fall von unmittelbarer Bedeutung.

Da die angedeutete Aufgabe äufaerst schwierig und umfassend zu sein

scheint, mufe ich mich damit begnügen, die Frage nur stückweise und

fragmentarisch zu behandeln.

In einer im vorigen Jahre erschienenen Arbeit- habe ich schon eine

spezielle Frage über Zeichenreihen gelöst.

Bei dieser Gelegenheit werde ich nur einige einfache Fälle des

genannten allgemeinen Problems erledigen.

Auf die weitere Bedeutung von Untersuchungen dieser Art will ich

hier nicht einsehen.

§ n.

Es seien gegeben zwei Serien von Zeichenreihen :

Ai , A2 , A^ , • • •
, ^4,i

B,, B2, B,, ....
, B„

,

wo jedes Zeichen in jeder Reihe A und in jeder Reihe B einem Zeichen

einer Gruppe von gegebenen Zeichen gleich ist.

1 Die Lösung eines Spezialfalles eines generellen logischen Problems. (Christiania Viden-

skabsselskabs Skrifter, 19 10.)

^ Über die gegenseitige Lage gleicher Teile gewisser Zeichenreihen. (Christiania Viden-

skapsselskabs Skrifter, 191 2.)
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Für jeden Wert von k wollen wir ^4^ und Bk korrespondierende Reihen

nennen.

Erhält man die eine von zwei beliebig gegebenen Reihen P und Q
aus der anderen, indem man hier statt einer etwaigen Unterreihe A oder

B ihre korrespondierende Reihe schreibt, dann sollen P und Q ähnliche

Reihen in Bezug auf die korrespondierenden Reihen A und B genannt

werden.

Wir wollem dies durch die Figur

bezeichnen.

Die Reihen
a.4;,.j und aB],3

,

wo a und ,j Zeichenreihen bedeuten, sind also z. B. ähnliche Reihen.

Sind zwei beliebige Zeichenreihen A' und Y so beschaffen, dafà man

eme solche Serie von Zeichenreihen

Cj , Co ,
•• • •

, Cr

finden kann, dafà A' und C\, ferner C,- und I', und schliefalich C^ und

C/,+1 für jedes )i ähnliche Reihen werden, so dafe also:

x-^c^^c.^— ^ a -^ F,

dann sollen A' und Y in Bezug auf die korrespondierenden Reihen A und B
äquivalente Reihen genannt werden.

Wir wollen dies durch die Gleichung

bezeichnen.

Ist P ^^ Q, so wird auch

Ferner wird :

Ak-^Bk und .4;, = ^,.

Man kann sich nun die grofàe allgemeine Aufgabe (I) stellen:

(I) Bei beliebiger Wahl der gegebenen Zeichenreichen A und B eine

Methode zu finden, durch welche man nach einer berechenbaren Anzahl von

Operationen immer entscheiden kann, ob zwei beliebig gegebene Zeichenreihen

in Bezug auf die Reihen A und B äquivalent sind oder nicht.

Diese Aufgabe ist in folgenden zwei Fällen (a) und (b) leicht zu lösen.

a) Ak und B^ enthalten bei jedem Wert von k gleichviele Zeichen.



1914- No. 10. PROBLEME ÜBER VERÄNDERUNGEN VON ZEICHENREIHEN. 5

Wären hier zwei Reihen X und Y äquivalent, oder könnte man

solche Reihen Ci , Co, • • •
, Cr finden, daß:

Cq '"^ Cl '"^ Co '^ . . . .
-^ Cr ^^^ Cr+

wo Co und Cr+i beziehungsweise A' und Y bedeuteten, dann enthielten

ja zwei beliebige der Reihen C, die alle als verschieden betrachtet werden

können, gleichviele Zeichen.

r mufe folglich unter einer berechenbaren Grenze liegen, und die

Aufgabe ist hierdurch gelöst.

b) Ak ent/iä/i hei jedciii Wert von k mehr Zcichcti als B^.

Die Reihen A sollen außerdem so beschaffen sein, daß zwei beliebige

etwaige Unterreihen A^ und J, ei}ier beliebigen Zeichenreihe innner bei

beliebige/i Werten von p und q ganz außerhalb einander liegen müssen.

Wir setzen mit anderen Worten voraus, dafa keine Reihe A eine

Unterreihe einer anderen Reihe A bilden kann, während ferner zwei

beliebige etwaige Unterreihen A^ und A^ einer Zeichenreihe keinen

gemeinsamen Teil besitzen dürfen.

Unter einer irreduktiblen Reihe wollen wir hier jede Reihe, die keine

Unterreihe ^4 besitzt, verstehen.

Der Fall b) des erwähnten Problems läfst sich nun durch folgende

Bemerkung lösen :

Durch wiederholte Reduktionen einer beliebig gegebenen Zeichen-

reihe S, wo man bei jeder Reduktion eine Unterreihe A der gegebenen

Reihe oder von der durch die früheren Reduktionen aus ihr schon

erhaltenen Reihe durch ihre korrespondierende Reihe B ersetzt hat, kann

man nur eine einzige irreduktible Re/he erhalten.

Diese Behauptung mufs jedenfalls, wenn S nur ein einziges Zeichen

enthält, richtig sein.

Ist aber die Behauptung, wenn die Anzahl der Zeichen von 6' kleiner

als eine Zahl t ist, richtig, dann mufe sie, wenn die Anzahl der Zeichen

von S gleich / ist, ebenfalls richtig sein, was sofort zu sehen ist.

Ist nämlich >S hier irreduktibel, so ist ja die Sache klar. Ferner auch,

wenn -8' nur eine einzige Unterreihe A enthält, d. h.

wo das Zeichen :^^ die Identität bezeichnen soll. S kann dann nur auf

dieselbe irreduktible Reihe wie MBkX reduziert werden.

Schliefslich denken wir uns, dafa S auf zwei verschiedene Weisen

durch allmähliche Reduktionen auf die zwei irreduktiblen Reihen P be-

ziehungsweise Q reduziert ist.
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Auf die erste Weise sei S durch eine einzelne Reduktion zuerst auf

eine Reihe H reduziert, und H ferner nach einer Reihe von Reduktionen

auf F.

Auf die zweite Weise sei S durch eine einzelne Reduktion zuerst auf

eine Reihe K reduziert, und K ferner nach sukzessiven Reduktionen auf Q.

Sind die zwei erstgenannten Reduktionen mit einander identisch, d. h.

H^K, so ist die Sache sofort klar.

Im entgegengesetzten Falle können wir schreiben :

S= MAj,LA^N

H=MBpLAqN
K=MApLB,X

wo eine ödere mehrere der Reihen M, L und N gern fehlen können.

Aber H und Ä' lassen sich, da sie weniger Zeichen als t enthalten,

nur auf dieselbe irreduktible Reihe wie MBpLBqN reduzieren. D. h.

P~Q.

Da zwei beliebige ähnliche Reihen und also auch zwei beliebige äqui-

valente Reihen durch wiederholte Reduktionen der erwähnten Art nur auf

eine einzige irreduktible Reihe sich reduzieren lassen, ist hierdurch unser

Problem gelöst.

Statt des Problems (I) kann man folgende noch allgemeinere Fra^e aufstellen:

Indem P und Q zwei beliebig gegebene Zeichenreihen bedeuten in denen, jedes

Zeichen von jedem Zeichen der Reihen A und B verschieden ist, gilt es, eine Methode zu

finden, nach der sich immer entscheiden läßt, ob einige der Zeichen von P und Q durch

solche Zeichenreihen ersetzt werden können, dafs die auf diese Weise aus P und er-

haltenen Reihen P' und Q' äquivalent werden.

Man setzt dann voraus, daß einander gleiche Zeichen nur durch einander gleiche

Reihen ersetzt \verden.

Man kann das Problem (I) auch auf eine andere Weise verallgemeinern.

Könnte man die eine von zwei beliebigen Zeichenreihen P und O aus der anderen

dadurch erhalten, daß man hier statt einer Unterreihe A' eine andere Reihe B' schriebe,

indem A' und B' so beschaffen wären, daß man statt der Zeichen von zwei korrespon-

dierenden Reihen A und B solche Reihen schreiben könnte, daß A und B hierdurch in A'

beziehungsweise B' übergingen, dann könnten wir — mit einer neuen Bedeutung des

Wortes — P und Q als ähnliche Reihen rechnen.

In Übereinstimmung hiermit könnten wir äquivalente Reihen definieren und die Frage

stellen: wie man immer entscheiden könnte, ob zwei gegebene Reihen äquivalent sind, oder

ob man statt der- Zeichen zweier gegebenen Reihen solche Reihen schreiben könnte, daß

die dadurch erhaltenen Reihen äquivalent werden.

Wir wollen nun einen wichtigen Spezialfall des Problems (I) behandeln.

Wir wollen die Begriffe Ähnlichkeit und Äquivalenz von neuem

definieren.
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§ m.

Es bedeute R eine beliebig gegebene Zeichenreihe.

Zwei behebige Reihen sollen in Bezug auf B einander ähnliche Reihen

heißen, wenn man die eine aus der anderen durch Entfernung einer etwaigen

Unterreihe R erhalten kann.

Die Reihen
:SiRS und J/iV,

wo die eine der beliebigen Reihen J7 und ^V gern fehlen kann, werden

also z. B. ähnliche Reihen.

Sind P und Q ähnliche Reihen, wollen wir dies durch die Figur:

bezeichnen.

Sind zwei beliebige Reihen X und Y so beschaffen, dafe solche

Reihen Ci , Co ,
• • • •

, Cr existieren, dafa X und Cx , ferner Cr und Y und

schließlich C/, und Ch+i für jeden Wert von h ähnliche Reihen werden,

sodaß also

X^C^^Co^ ^Cr^Y;

dann wollen wir X und I' äquivalente Reihen in Bezug auf R nennen.

Wir bezeichnen dies, indem wir schreiben:

X= Y.

Äquivalente Reihen lassen sich also immer durch Entfernungen und

Einschaltungen von Reihen R ineinander überführen.

Ist

so wird auch
P-Q-

1st

A = C
und

B = C
,

so wird auch
A = B.

Sind X und Y zwei beliebige äquivalente Reihen, dann kann man

solche Reihen H und K finden, daß

Hq ^^ Hl '-^ H2 '-^ . • • '-^ Hp

Kq ^^ Kl ^^Ko^^ • • -^ Ä 3

,

wo
Hq^ X , Kq e^ I

und
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Während man immer Hr-\ aus Hr und Kg^i aus Kg durch Entfernung

einer Nullreihe R erhalten kann.

Hätten wir nämlich

A ^^ Cj '^ C2 '"^ • • • • '^ Cm ^^ I
wo z. B.

C<_i ^ xRyz

Ct ^^ xyz

Ct+i ^ xyRz

~ Ct-i ^ xRyRz ^ Ct+i ~ • • . .

bekämen wir auch

etc.

Man kann sich nun die grofee Aufgabe (II) stellen :

(II) Eine Methode zu finden, nach der man bei beliebig gegebenen R
immer nach einer endlichen Anzahl von Untersuchungen imstande sein wird

zu entscheiden, ob zwei beliebig gegebene Zeichenreihen in Bezug auf R
äquivalent sind oder nicht.

Das eigentliche Ziel unserer Abhandlung besteht nur darin, die Lösung

einiger Beispiele dieser Aufgabe zu geben.

Können zwei Unterreihen R einer Reihe niemals einen gemeinsamen

Teil besitzen, so ist — wie früher gezeigt wurde — die Sache klar.

Die Schwierigkeiten fangen erst an, wenn der umgekehrte Fall eintritt.

Können zwei Unterreihen R einer Reihe einen gemeinsamen Teil V
haben, so kann man schreiben :

R = CÜ=UD
oder

C^C{UD) = {CU)D'^D
oder

C = D.

Die Reihe R soll eine Nullreihe heifaen.

§ IV.

Unter T", wo T eine beliebige Zeichenreihe bedeutet, wollen wir eine

aus n Reihen T gebildete Reihe

TT T
verstehen.

T" soll eine Potenzreihe heifeen.
-

Sind X und Y zwei Reihen, die so beschaffen sind, daß

XY= YX,
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daiin giebt es eine solche Reihe 6, daß

Der Satz ist ja richtig, wenn X und I' gleichviele Zeichen enthält.

Dann mufs nämlich
X = Y

oder
e = x=Y
p = q =z l

Der Satz ist also richtig, wenn XY nur zwei Zeichen enthält.

Ist indessen der Satz richtig, wenn AI' weniger als ni Zeichen ent-

hält, muß er auch, wenn die Anzahl der Zeichen von XY gleich m ist,

richtig sein.

Enthält nämlich hier z. B. A' mehr Zeichen als 1', so bekommt man:

X= YZ
oder

{YZ) Y= XY — YX= Y(YZ)
oder

YZ= ZY
oder

Zi^er, Y=e^, x = ey+^

Enthält eine Reihe AA eine innere Unterreihe A, so können wir

schreiben :

Ä A

oder folglich

X ] y X
\

1

A ^ xij ^ yx

x = e\ y = 6\ .4 = 0"+'

Es bezeichne nun U^^ eine beliebig gegebene Zeichenreihe. Wir

können dann solche Reihen U , C und D bestimmen, dafa

L r-\ = CrC r = L r^r ,

WO Up bei jedem Wert von p die gröfate Reihe, für die man solche

Reihen Cp und Dp finden kann, daß

Lp-i ^ CpL p ^ UpDp
,
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bedeutet, während zwei Unterreihen Ur einer Reihe niemals einen gemein-

samen Teil besitzen dürfen.

Hat man

üo = CÜ= ÜB,

dann mufà U, was sofort zu sehen ist, einer der Reihen Ui , U2, , Ur

gleich sein.

Bedeutet S eine beliebig gegebene Zeichenreihe und U die größte

Reihe, für die man zwei solche Reihen C und D finden kann, dafe

oder

dann wird erstens

S=CU= UD

CS = CUD = SD
,

iiS ^ CC • • Ca ^ c a
,

wo die Reihe a entweder ganz fehlt, oder weniger Zeichen als C enthält.

Es existiert folglich eine solche Reihe ß, daß

C S

c

C=aß

D = ßa

S^ C"a ^ [aßfa ^ aßaßa aßa ^ a{ßa)^ ^ aD"

• U = [aßfa = aißaf-K

C wird die kleinste Reihe, bei der man eine solche Reihe D finden

kann, dafs

CS= SD.

Enthält u wenigstens ein Zeichen, wird niemals

aß = ßa .

Sonst bekämen wir:

ßS = ßaißaf= {ßaf^' = (0/^)"+' = {aßfaß = 8ß ,

wo ß weniger Zeichen als C enthält.
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Jede der Reihen

ßaS und aßa
,

wo a aus wenigstens einem Zeiehen zusammengesetzt ist, enthält nur eine

einzige Unterreihe ßa und nur eine einzige Unterreihe aß.

ß a ß

c \ d a ; b c
;

Enthält nämlich z. B. ßaß eine innere Unterreihe ßa , kann man

schreiben

a ^ ah ^hc

ß ^ cd ^ da
oder

^ = aßaßa aßa = {bc){da){bc){da){bc) {hc){da){bc) =
= b{cd)[ab){cd){ab)• {ab){cd){ab) c = bß'aßa • aßac =
^ aßaßa • • ac\d ab ^ aßaßa • • • • ac ßb

oder

S=bßW= JVßb.

Aber hier enthält ja hß weniger Zeichen als aß, was unmöglich ist.

Hierdurch ist zugleich bewiesen, data ßaß auch keine innere Unter-

reihe aß enthält.

Enthielte ferner aßa eine innere Unterreihe ßa, so bekämen wir:

a ß a

a '. b
\

c d a

ß

a ^ ab ^ da

ß ^ be ^ cd

oder

S= {da){bc){da){bc){da) {da)(bc){da) =
= d{ab){cd\{ab){cd) {ab){cd)a =
^ d [aßaßa aßa] ^
^ aßaßa aßa\b

oder

S^dJr=lVb.

Da d weniger Zeichen als aß enthält, ist dies aber unmöglich.

Hierdurch ist ferner bewiesen, daß aßa auch keine innere Unterreihe

ßa enthalten kann.
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Hat man
S=PN=NQ,

wo die Anzahl der Zeichen von P und Q nicht kleiner als die Anzahl

der Zeichen von aß und ßa ist, da gibt es folglich eine ganze Zahl m
zwischen und n , für die

K=a{ßar = {aßfa.

Um Ausdrücke für die zu der Reihe S gehörigen Reihen U zu

finden, können wir nun schreiben :

«i/ii«! = a2iß2a2T'

wo «j_i , wenn ^^q^p , weniger Zeichen als ß^Uq enthält, während

iiq für ^<iq^p— l größer als 1 ist.

Ferner soll Up für iip > 1 ganz fehlen, während «i (,i?i«i)"'"* die größte

Reihe, die zwei Reihen S, und aq{ßqa^ * die gröfae Reihe, die zwei

Reihen üq-ißg^iaq-i gemein haben können, bedeutet.

Je nachdem Up gleich oder größer als 1 ist, können wir nun be-

ziehungsweise Op oder ßp wie S behandeln u. s. w.

Bedeutet J/ eine beliebig gegebene Reihe und iV die größte Reihe,

für die man solche Reihen A' und Y finden kann, daß

ÄJ = XN=NY,
so wird

T = XNY= XM= MY

die kürzeste Reihe für die il/ die größte Reihe, bei der man solche

Reihen P und Q finden kann wird, daß

T = PM = MQ .

Man erhält hier

P=A^ Q~Y. .
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§ V.

Es seien in Bezug auf eine Nullreihe ??:

A, = B,

A. =-- B.

A, = Bu

(i)

wo zwei äquivalente Reihen A,, und B^ bei jedem Wert von h gleichviele

Zeichen enthalten. Man sieht gleich ein, dafe Ak und 5* gleichviele Zeichen

jeder Art enthalten.

Schreibt man statt einer etwaigen Unterreihe J;, oder Bh einer be-

liebigen Reihe S die andere dieser äquivalenten Reihen, so wird die auf

diese Weise gebildete Reihe T der Reihe S in Bezug auf B äquivalent.

Wir sagen, dafa T aus S durch eine homogene VcränderiDig nach

dem S\*steme (i) gebildet ist.

Zwei in Bezug auf B äquivalente Reihen T und S, die auch in Bezug

auf das Systeme (i) äquivalent sind, sollen parallele Reihen in Bezug auf

B und (i) heifeen.

Wir bezeichnen dies, indem wir schreiben :

S ^ T .

Sind zwei Reihen 5 und T in Bezug auf das System (i) einander

parallel, so existieren also solche Reihen Cq , Ci , Co, • • • •
, OCr+i, wo

Co und Cr^i beziehungsweise S und T bedeuten, data man die eine von

zwei beliebigen nacheinander folgenden dieser Reihen Cm und Cm+i aus

der anderen durch Umtausch einer etwaigen Unterreihe ^4^ gegen die

korrespondierende Reihe -B^ erhalten kann.

Kann man keine der Äquivalenzen (i) durch homogene Veränderungen

aus den übrigen ableiten, so sagen wir, dafs die Äquivalenzen (i| von-

einander unabhängig sind.

Können die Reihen
zB und Bz

,

wo B die Nullreihe bedeutet, für jedes Zeichen z durch homogene \'er-

änderungen nach dem S\'stem (i) immer ineinander übergeführt werden,

sodafs also

zB + Bz

dann sagen wir, dafs (i) ein vollstätidiges S3-stem von Äquivalenzen bildet.
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Jede Unterreihe R einer beliebige Reihe /S" läfet sich also hier durch (i)

in der Reihe S, ohne die Reihenfolge der übrigen Zeichen von ^S' zu

ändern, beliebig verschieben.

In diesem Falle bekommt man folgenden Satz.

Kann man eine Reihe u aus einer Reihe A und eine Reihe ß aus

einer Reihe B durch Entfernung einer Reihe R erhalten, während man a

und ß durch sukzessive homogene Veränderungen nach einem vollständigen

System von Äquivalenzen ineinander überführen kann, dann haben die

Reihen A und B dieselbe Eigenschaft.

Wir erhalten ja hier z. B.

A ^ Ra ^ Rß ^ B .

Hat ein von einer Nullreihe R abgeleitetes System von Äquivalenzen

die Eigenschaft, dafj in Bezug auf das System immer

A ^ B,
wenn

RA 4: RB
,

so sagen wir, dafà das System in Bezug auf R ein vollkommenes ist.

Ein in Bezug auf eine Null reihe R vollständiges und vollkommenes

System von Äquivalenzen hat also die Eigenschaft, daft in Bezug auf das

System immer
CR ^ RC

,

wo C eine beliebige Reihe bedeutet, während, wenn

RA ^ RB
immer

A ^ B.

Satz. Kann man eine Reihe a aus einer Reihe A und eine Reihe ß

aus einer Reihe B durch Entfernung einer Nullreihe R erhalten, während

in Bezug auf ein in Bezug auf R vollständiges und vollkommenes System

von Äquivalenzen:

A ^ B,
dann wird
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SO wird in Bezug auf ein in Bezug auf die Nullreihe i? vollständiges und

vollkommenes S_vstem von Äquivalenzen immer

C :^ D.

Denn

FC ^ CBhieBD.

Hat man in Bezug auf eine Nullreihe i? ein vollständiges und voll-

kommenes System von Äquivalenzen gefunden, dann lälat sich dadurch,

wie sofort zu sehen ist, unser Problem (II) leicht lösen.

Bedeutet nämlich -S' eine beliebige Reihe, dann kann man hier eine

solche Serie von Reihens3'Stemen

'^
> ^1 t ^1 >

• • •
) -^ r

bilden, daß bei jedem Wert von 2^ ^lle Reihen von Xp parallel sind,

während 6" einer der Reihen von Xq gleich ist. Ferner können die

Serien Ä^ so gewählt werden, dafa keine Reihe von Kr eine Unterreihe R
enthält, während man bei jedem Wert von jJ > eine Reihe von Xp+i

aus einer Reihe von Å^p durch Entfernung einer Unterreihe i? erhalten kann.

Schließlich sind die Serien X so gewählt, daß jede mit den Reihen

einer Serie X parallele Serie in dieser Serie X enthalten ist.

Entfernt man dann aus einer beliebigen Reihe einer Serie Xp eine

etwaige Unterreihe i?, dann erhält man dadurch bei beliebigem Wert von

p <^ r eine der Reihen von der Serie -.V^+i .

Wir sagen nun, dafs Xr das zu S gehörige irreduktible Reihensystem

bildet.

Unser Problem (II) ist nun hier durch die Bemerkung, daß ähnliche

Reihen und also auch äquivalente Reihen dasselbe irreduktible Reihen-

S3^stem besitzen müssen, erledigt.

Für ein vollständiges und vollkommenes System von Äquivalenzen

einer Nullreihe müßen auch äquivalente Reihen mit gleich vielen Zeichen

in Bezug auf das genannte System parallel sein.

Ob zwei Reihen parallel sind oder nicht, können wir aber nach einer

berechenbaren Anzahl von Prüfungen gewisser Art entscheiden.
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§ VI.

Es seien die zwei Serien von Zeiclienreihen

-^1 > -^2 ;

^1 ,
B2, , B,

wo Ap und Bp bei jedem Wert von p — wie früher — korrespondierende

Reihen genannt werden sollen, gegeben.

Zwei beliebige Reihen S und T heifeen in Bezug auf die k Paare

von korrespondierenden Reihen .4,, und Bp äquivalent, wenn es solche

Reihen Cq, C^, Co ,
• • •

, Cr, Cr+i , wo Cq und Cr+i beziehungsweise

.S' und T bedeuten, existieren, daf3 man Cqj^i aus Cq bei jedem Wert von

q durch Umtausch einer Unterreihe A oder B gegen ihre korrespondierende

Reihe erhalten kann.

Wir bezeichnen dies, wie früher, durch die Äquivalenz

Cq und Cq-\-\ heifàen wie früher ähnliche Reihen, und wir schreiben

Cq --^ Cq+\ '

Wir bekommen hier die Äquivalenzen:

A, = B,

A2 = B.

Ak = B,

Satz. Fangen Ap und Bq bei beliebigen Werten von 2^ und q nach

links immer mit verschiedenen Zeichen an und ebenso je zwei beliebige

der Reihen B, oder können wir schreiben:

«iPi = Ji = B^= yiQi

X2P2 = -^2 = B^^EE y^Q^

XkPk ^ Au= Bk=^ yjcQk ,

wo X und y solche Zeichen sind, dafs jedes // von jedem der übrigen

Zeichen y und x verschieden sind,^ und sind C, M, D und A" solche

beliebige Reihen, dafs in Bezug auf das System (2):

CM = DN,
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WO
C = D,

dann wird auch

M= X.

Wir brauchen hier nur zu zeigen, daß M und X, wenn

iM=^iX,

wo ^ ein beliebiges Zeichen bedeutet, immer äquivalent sein müssen.

Am bequemsten läßt sich mehr umfassend folgender Satz beweisen:

Sifid zM und zX, wo z ein einziges Zeichen bedeutet, zwei in Bezug

auf das System (2) äquivaletite Reihen, oder gibt es solche Reihen Ei, E.^,

• • • •
, Ep, daß

zM^E.^E, E^-^ zX, ....
(3)

dann kann man auch solche Reihen Fi , Fo, • • • •
, i^^ /inden, daß

M^Fi^F, ^F,^X, ....
(4)

während die Anzahl q der Reihen F nicht größer als die Anzahl p der

Reiften E wird.

Dieser Satz ist ja richtig, wenn

zM= zX , a.h. M= X.

Ferner auch, wenn

zM-^ zX, d. h. M ^ X.

Schliefàlich mufe der Satz auch richtig sein, wenn

zM ^ Ei^ zX
,

weil hier JJ^ X

.

Wir wollen nun voraussetzen, dafa der Satz immer richtig ist, wenn

Wir werden dann beweisen, dafe der Satz auch richtig wird für p = n.

Wir können dann schreiben:

zM - z,Ci ^ ZoCo --.•••. ^ ^„-lC„_l -. z„C,. - zX ....
(5)

wo jedes z ein einziges Zeichen bedeutet.

Ist z von jedem x und jedem y verschieden, so bekommt man

oder

J/ -. Ci -^ Co -^ . • • • -. Cn - .V .

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. Xo. 10. 2
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Ist eins der Zeichen ^\, ^2> ' ' ' '
> ^n, z.B.Zry gleich ^, so ist die

Sache auch ganz klar:

Denn hätten wir

dann existierten solche Reihen u und ß, daß

J/ '-^ «1 '-^ «2 '"^
• '^ «s '~^ Cr

Cr-^ ßx^ ß2------^ßt^ N,
WO

s + ^ ^ 72 1 .

Wir brauchen also jetzt nur den Fall, wo z ein x oder ein y be-

deutet, während jedes der Zeichen z^, z^i ' ' • •
> ^n in (5) von z ver-

schieden ist, zu betrachten.

Wäre z ein x, z. B.

Z ^ Xr

dann bekämen wir in (5)

Zi ^ Z2 ^ ' • • • ^ 2'n ^ yr

41 soll nämlich von z verschieden sein, d. h.

Hätte man ferner Zk^yr, während ^j+i von yr verschieden war

dann bekämen wir

^k+l ^ Xf ^ Z

was ja unmöglich sein soll.

Wir erhalten also hier

XrM '^ //r Cl -^ ^r ^2 -^ • • • • '-^ l/rC',, ^^ XrN
oder

Xr Fr M' r^yrQrM'^----^ yrQr N' ^ Xr Pr^' ,

wo
PrM'=M
FrN' = N.

Da aber hier

yrQrM' r^ IJrCo ^ ?/rC,._i ^ yrQrN'

kann man solche Reihen y finden, dafa

M/ ^ yi ^ y2 ^ • • • -^ y^ -^ N'
,
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WO
v^n — 2,

während also

Wäre schlieMich z einem y , z. B. //r, gleich, so bekämen wir aus (5),

oder

WO

Da

dann existierten solche Reihen d, daé

M' ^ô^-^ào-^ (J^ ^ -V
,

WO

während also

Hierdurch ist unser Satz bewiesen.

Es bedeute hier T eine solche beliebige Reihe, daß bei jeder Wahl

eines Zeichens z immer
zT = Tz .

Es bedeute ferner T' eine beliebige mit T äquivalente Reihe.

Ist dann
T' ^ ahc gh

,

wo '/, /', c,
, !!, h einzelne Zeichen sind, dann wird

T' ^ ahc • • gh = hc • • • gha .

Denn

a{abc • gh) = aT' = aT = Ta = T'n = {ahc • • • gh)a = a{hc-- gha)

oder
ahc • • gh = hc • gha .

Enthält also T n Zeichen, dann bilden n beliebige nacheinander fol-

gende Zeichen der Reihe TT eine mit T äquivalente Reihe.

Wir werden nun einige XuUreihen B, für die man ein vollständiges

und vollkommenes S\-stem von Äquivalenzen finden kann, nachweisen.
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§ VII.

Beispiel 1

.

Es sei eine Nullreihe R durch die folgenden Relationen definiert:

Xy = [X.^Y^^'^X^ = A'2 (FaXar

X, ={X,Y,TX, = X,{Y,X,r

Xr-, = [XrYr^Xr = X,(r,AT^

(6)

WO Yi, Y2, • • • •
, Yr und Xr verschiedene einzelne Zeichen bedeuten,

während r und jedes n eine beliebige ganze positive Zahl bezeichnet.

Hier wird also

E = {Xa\rX, = {X.Y.T'iX^Y^rX, eee . . .

.

. . . -EEE {X.Y.nX^Y^r • • • • (A^r/'-X, = .
• .

.

wo

wo

1 < i; < r .

Ferner wird auch :

B = X,{Y,X,r = X,{Y2X.^"^-{Y,X,r' EEE . .

•-•- = A;(r,A//' .... {Y,x\r{Y,x,r

Wir bekommen nun z. B

R=XiYi {x,Y,r-\\\

{xa\r''x. TiXi ZEE R
oder

X\Y, = Y,X,.

Mehr allgemein erhält man bei jeden der betreffenden Werte von

q >
R = {X,Y,r ... (Z,rpA,+JVi[(A,+,r,+,)'W'-'AV,]

[(X,+:r,+,r,+i-^Y,+i] IViX,+,(r,X,r^ .... {Y,X,f=R

oder man erhält die Äquivalenz:

(XiFi)"' •
• .

. (X,r,px,+ir,+i = r,+iX,+i(r,x,r' .... {Y,x,r .
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In Bezug auf i? haben wir also folgende r Äquivalenzen:

{X,l\rXoY, = Yao.iYiX,)'"

{X\Y,r{X2Y2rXsY, = YsX,{Y2X2r{Y,X,r (7)

Wir bemerken hier, daß A\ und i? nach links mit A% anfängt.

Fügen wir zu (7) alle möglichen Äquivalenzen

Bd = ÖR

wo Ô keinem der Zeichen Yi, Yo, ••, iV und A^ gleich ist, so bildet

das dadurch erhaltene S3-stem, welches wir durch H bezeichnen wollen,

ein in Bezug auf R vollkommenes System.

Wir werden nun beweisen, daß H in Bezug auf die Nullreihe R
auch ein vollständiges -System ist, oder daß in Bezug auf H immer

Rz ^ zR
,

wenn z ein beliebiges Zeichen bedeutet.

Wir brauchen dies aber nur zu beweisen für den Fall, daß z einem

der Zeichen Y^ , Y2, •• , i r oder Xr gleich ist.

Wir wollen jedoch zuerst beweisen, daß in Bezug auf H oder (7)

(XiTir . .

.
(X, Y,r'[x,+ir,+,j'" ^ ; i^+iX,,.,7"(rÄV'' • • • {y,x,t^ • • • (s)

wo m beliebig ist.

Der Satz gilt nach (7) für m^Q, q = l. Gilt aber der Satz für

q^li, m^O und für q = Ji , }>i = k , so gilt er nach (7) auch für

q^h , m ^k -\- 1

.

Denn

(XiYi)'" . .
. (x„r,r[X/.+irA+i;'"+\= {xa\r • • • {XnY,)[Xu^xYu^;;"x,+xYn+i +

+ ir;,+iZ;,+i;'"(rÄr--.(YiZirr,+iiv, ^

^ [ Yä+iX.+iJ'" 1^,4-iXä+i ( YäX,P .
. • ( YiXi)'" = •

[ Ya+iX^+ij^^+^ (YÄf" . .
. ( YiXir

(8) gilt also auch für q = h , m ^ n oder für q = k -j- \ , m = 0.

Hierdurch ist (8) bewiesen.
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Nach (7) und (8) erhalten wir nun :

Y,R = Y,X,{Y,X,r . .
. -{Y.X.r ^ {X,Y,r {X,Y,rX,Y, - RY,

XrR = Xr{XiY,r• {XrYrf^Xr + X,( Y.X.)"'" • • • (YiX^X,. = RXr

H ist also ebenfalls ein vollständiges System in Bezug auf li .

Unser Problem (II) ist demnach hierdurch für die genannte Nullreihe

R gelöst.

Die obenstehende Theorie behält ihre Gültigkeit, wenn Y\ ,
Yo, Yr

und Xr Reihen waren, die nicht ineinander eingreifen können.

Beispiel 2.

R ^ ab bc ab
,

wo a, b und c einzelne Zeichen bedeuten.

R ^ abbc [ab]

[ab] bcab ^^ R .

oder
abbc = bcab

oder
R ^ abbca [b]

[b]cabab = R
oder

abbca = cabab .

In Bezug auf das System

abbc = bcab \

abbca = cabah j

erhalten wir aber:

aR ^ a [abbc] ab = ab [cabab] = ab [abbc] a = abbcaba ^ Ra

bR^b [ahbca] b = [bcab] abb = abbcabb - = Rb

cR ZEE cab [bcab] = [cabab] bc = abbcabc ^ Rc .

Beispiel 3.

Es sei
'

R = äBäBA
,

wo .4 und B solche Reihen sind, daß ABA die größte Reihe, die zwei

Reihen R gemeinsam haben können, wird.

Ferner sei

ABA ~ ÜUU--- U= ?7"

wo U keine Potenzreihe ist, während U mehr Zeichen als A enthält.
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Hier wird also

U = äX = TA
oder

B = XU"-"Y.

Da AB= BA , erhalten wir

R = BAABA = XU"-'YAAXU"-'YA ^ XU'"-'

R = ABAAB = AXV-'-YAAXC'-'Y = r'"-'Y

oder

x= r.

Enthielte X mehr Zeichen als A , oder wäre

U = ACA
so bekämen wir

AC = CA .

Bezeichneten hier A und C einzelne verschiedene Zeichen oder Reihen,

die nicht ineinander eingreifen können, dann ist unser Problem (11) hier

durch die letzte Äquivalenz gelöst.

Beispiel 4.

R = x'^yx*'

wo X und y einzelne Zeichen sind.

Wir bekommen:

oc**y = yx"'

R = x-"y = yx^"

R = yx[x'^"-^\

[a;2"-i] xy = R
oder

was hinreichend ist.

xy = yx

Beispiel 5.

Es sei

R = x'^yx^'yx" x»yx" = x^iyx'^f = {x'^yfx"

n :> \
,
p'>\ .

Hier wird erstens:

x*^y = yx*^ .
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Zweitens erhält man also ferner:

j^(p+i)„_i. ^p _ ^
oder

V py^X = X\f .

Wir werden nun zeigen, dafe die Äquivalenzen

x'^y = yx'^
I

y X = xy^ )
P ,

(A')

ein vollständiges und vollkommenes System K in Bezug auf R bilden.

Erstens wird ja nämlich

XR ^ a-x'^+'^"/ 4: 3:^"+')"/:^ = RX

yR ^ yy'x''^'''^ ^ y^é'^^'^'^y ^ Ry .

Zweitens werden wir folgendes zeigen:

Sind in Bezug auf das System K, S und T solche beliebige Reihen, dafe

sodafe man also solche Reihen E finden kann, daß

zS- E^~ E2- - Er- zT
,

wo z ein beliebiges Zeichen x oder y bedeutet, dann wird in Bezug auf

K auch

Es gibt dann solche Reihen F, dafà

Durch die Figur

x~ r

bezeichnen wir hier, daß man Y aus X durch Umtausch einer Unterreihe

x'^y oder yx''^ oder yPx oder xy'^ gegen ihre korrespondierende Reihe

erhalten kann.

Der Satz gilt nun erstens, wenn

zS- zT .

Dann wird ja:

Zweitens gilt der Satz auch, wenn

zS -~ _£" ~ zT .
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Dann wird ja:

S=T.

Drittens gilt der Satz, wenn N sowohl als T nur ein einzelnes

Zeichen bedeuten.

Dann wird ja

S=T.

Wir setzen nun voraus, dafe der Satz immer richtig ist, wenn S

sowohl als T höchstens m Zeichen enthalten.

Ferner setzen wir voraus, dafa der Satz auch richtig bleibt, wenn S

sowohl als T m + \ Zeichen enthalten, während die Anzahl r der Reihen

E nicht größer als n > l ist.

Wir brauchen dann nur zu beweisen, dal3 der Satz auch weiter

richtig bleibt, wenn N sowohl als T aus m -f- 1 Zeichen gebildet sind,

während in der Entwicklung

2S - E^ - Eo - .
.

- Er - ^T

die Anzahl r der Reihen E gleich » -)- 1 ist.

Ist hier z. B.

so haben wir also:

xS ~ ^iCi ~ ^2^2 ~ • • •
~' .?„_iC„-|-i ~ xl ,

Wäre hier z. B.

^i = X

so bekämen wir

S ^C^T.

Im entgegengesetzten Falle erhält man aber:

xS ~ yC'i ~ yCo ~ • • • • ~ //C„_i ~ xT .

Ist hier

S=x"-'^yS', T = x"-Ujr
oder

S=yPS', T=yPr

so bekommt man beziehungsweise

xS = x»yS' ~ y[x''S') -••..- y{x«r) ~ x^yT' = xT

xS = xypS' ~ yiyP-'^xS') ~ • • • ~ yiy^-^xT) ~ xy^T = xT

In beiden Fällen erhalten wir

S' + T'

oder
S ^ T.



26 AXEL THUE. M.-N. Kl.

Wir brauchen also nur den Fall zu betrachten, wo z. B.

Wir bekommen dann:

xS = x'^yS^ ~ y{x''S^) -....- y[yv-^xT^) ~ xy^T^ = xT
oder

a^^S"! t if-^xT^.

Wir erhalten hier die Alternative:

yP-'xTi -....- ?/P-ia:(z/PT2) ~ ifP-^xT. -....- x»S^ .

In der ersten Alternative wird

x»yP-^T.2 ^ x"Si
oder

oder
Å' = x»-hjSi t x'^-'yPT. t yPx^-^T^ ^ yPT^ = T .

In der zweiten Alternative wird:

?/P-ia:Ti ~ . . . . ~ ifP-'x{x''-'7\) -....- a;''Åi

oder

xTi ^ yP^i'^^x»T3

Tx 4: x»-hjP^'i-^>Ts

S.^y'i^-'T,
oder

^ = a;'«-i?/^i t x^-hjiPT^ ^ yPx»-h/'i-'^-PTs + ^/^Ti = T .

Hierdurch ist der Satz bewiesen.

§ VIII.

Schließlich wollen wir ein paar Bemerkungen machen.

Bedeutet R eine beliebige Nullreihe, dann existieren drei Serien von

Zeichenreihen

Fl, P-Z,--- , P,n
'

••••(«)

Qi, Q2, ' , Q., ••••
iß)

El, B2, Rg, —
, Rn — iy)

mit folgenden Eigenschaften:

i) Pr und Qr sind — für jeden Wert von r — in Bezug auf P
einander äquivalent, und jede dieser Reihen enthält weniger Zeichen als P.
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2) Alle Reihen i?i , Bo, , B,,, von welchen die eine die Xull-

reihe R bedeutet, sind in Bezug auf die Äquivalenzen

Fl = Qi

Fo = V2
(à)

einander äquivalent.

3) Für jedes r enthält die Serie (/) zwei solche Reihen B,. und

Bq , daf3

Bp = FrU

wo c eine Zeichenreihe bedeutet.

4) Existieren für zwei beliebige Reihen Bp und Bq der Serie {/)

solche Zeichenreihen C , D und U , dafe

Bp = Cü
UD ~ Bq

dann bildet die Äquivalenz :

C = D

eine der Äquivalenzen von [ô).

Man sieht sofort ein, dafe alle Reihen (y) gleichviele Zeichen enthalten,

und ebenso Pr und Qr bei jedem Wert von r.

Wir werden nun zeigen, wie man die Reihen [y] und die Äquivalenzen

(d) nach und nach bilden kann.

Es bedeuten

Si , S> , , Sk

k Serien von Zeichenreihen B

Bx ,
Bo , ' • • •

,
B„^

Bl m, , Bl

Bi ,
Bo ,

• • •
,

B„j.

wo jedes B^ eine Zeichenreihe bedeutet, während

für jedes 6 die Serie Sß bedeuten soll.
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Ferner bezeichnen wir durch

-El , E2 , , Ek

h Systeme von Äquivalenzen

K =Q\ K =Q'l

Fl =Ql K =Ql

p^ = 0^ P' = 0''

WO jedes P und jedes Q eine Zeichenreihe bedeutet, während Eq bei

jedem Wert von 6 das System

P^ =Q^

bezeichnen soll.

Die Serie S^ soll nur die Nullreihe R enthalten.

Für jeden Wert von & wird Eß aus Sß und ferner Sß+i aus Eß

auf folgende Weise gebildet:

Enthielten erstens die System

S\ , S2,, Sß

zwei solche Reihen Rp und Rq, daß

Rp ^^ CTj

und
UD = Rq

wo C , D und TJ einzelne Zeichen oder Reihen bedeuten, dann würde

C = D

einer der Äquivalenzen von Eß gleich sein.

Für jede Äquivalenz

r ^ r

von Eß sollen umgekehrt bei jedem Wert von r in der Gruppe der

Serien Sx, S-2, ••• Sß solche Reihen Rp und Rq enthalten sein, daß:

Rp = P^U
r

UQ^^ = R,
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WO U ein einzelnes Zeichen oder eine Reihe bedeutet. Hierdurch ist Eß

vollständig definiert.

Schliefelich soll Sq^i von allen denjenigen verschiedenen Reihen

i?ö_,
, die mit allen Reihen B der Serien S^, So, , Sß in Bezug

auf die Äquivalenzen der Systeme Ei, E?, •• , Eß äquivalent sind,

gebildet sein.

Man sieht gleich ein, dafä Sß in Sß-i , und dafà Eß in Eß^i ent-

halten sind.

Man kann aber 6 so grotà wählen, dafs

Sß^i = Sß

und also auch:

^ö^i = ^6 •

Hierdurch ist unsere Behauptung bewiesen.

Aus dem System {ô) können wir nun ein S\'stem [e) voneinander

unabhängiger Äquivalenzen

A, = B,

Ao = Bo

Ai = Bk

so wählen, da6 man jede Äquivalenz in [S] aus [e] ableiten kann, während

man also keine Äquivalenz von [b] aus den übrigen herleiten kann.

(£) kann so gewählt werden, data die Anzahl k ihrer Äquivalenzen

am kleinsten wird. Ferner kann man (é) so wählen, dafà keine ihrer

Äquivalenzen durch eine andere mit weniger Zeichen ersetzt werden kann.

in [e) wird niemals

Är^Br
ferner auch niemals gleichzeitig

Ar ~ A,

Br = Bs

oder

Ar = Bs

Br = Ae .

Satz. Das System {&) enthält keine Äquivalenz von der Form:

TX= TY,

wo z. B. X den linken Anfang einer Reihe i?x der Reihen (/) bildet, d. h.

XW=R..
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Da die genannte Äquivalenz auch in {ô) vorkommen mufe, gibt es

solche Reihen ii'y, Bz und B/i in (/), dafe:

Ey = TXU
UTY=R^

Rf, = UTX

oder die Äquivalenz

UT = W
in [S] enthalten ist, oder

R, = XW = XUT
ÜTY^R,.

[e] enthielte aber dann die Äquivalenz

X=Y,
aus der man ja

TX = TY
ableiten kann.

Satz. Das System [e] enthält keine Äquivalenz von der Form:

SX = SY,

wo S das rechte Ende einer Reihe von [y] bildet.

Da die genannte Äquivalenz in [ö] enthalten ist, existieren ja solche

Reihen Rx, Ry, Rz und R/u in {y), daß:

Ry ^ oXlj

USY=Rz

Rx = KS
SXU=Ry

oder man erhält die Äquivalenz K = XT, die also in {ô) enthalten ist.

Schliefelich wird:

R^ = KS = XUS = Ru

Rz= USY.

{Ô) enthielte aber dann die Äquivalenz

X = Y,

was unmöglich ist.
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Satz. Sind

i?x = FC
und

UQ = By
,

wo Bjc und Ry zwei Reihen von (/) bedeuten, während also

P=Q
eine der Äquivalenzen von [S] bildet, dann wird in Bezug auf {ö) oder in

Bezug auf {e)

PR= EP
QR = RQ
CR = RF

wo R eine beliebige der Reihen (/) bedeutet.

Denn
PR = PRy = PUQ = RJ^ = R,P = RP
UR = UR^ == rpr = rQr=Ryr=RU.

Ferner bekommt man auch in Bezug auf U)

pr= i?x = Ry = UQ = rp.

Satz. Hat eine der Reihen P und Q in [ô], die wir mit C bezeichnen

wollen, die Form
C = yM

,

wo M den linken Anfang einer Reihe i?x der Reihen {y) bildet, dann wird

für jede beliebige Reihe R der Reihen (/) in Bezug auf {S):

XR = RX
MR = RM.

Denn ist D die zu C korrespondierende Reihe in {ô), dann gibt es

ja solche Reihen Ry und R, in (y), da6:

Ry = XMU
UD = R,

oder

R, = rxM

j/ir = R^
oder

rx = w
oder schließlich :

KR= NR^ = XMW = XMUX = RyX= RX ,

Ferner wird

MR = MR, = MUXM = MWM - R^^M= RM .
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Satz. Es bedeuten /?a, By, i?2 und Bfi vier beliebige verschiedene

oder nicht verschiedene Nullreihen R des Systems (/).

Ferner bedeuten M und N zwei Reihen, die durch Einschaltung von

Rz und Rfi in i?,; beziehungsweise Ry gebildet sind. D. h.

M=aR,b
N = cRfcd

wo
Rx = ab

Ry = cd .

Gibt es dann solche Reihen C , U und D, daß

UD = N
so bildet entweder

eine der Äquivalenzen von {ô), oder man kann aus C und D durch Ent-

fernung von Unterreihen R des Systems {y) Reihen erhalten, die in Bezug

auf [ö] äquivalent sind.

Indem das Zeichen ^ sich auf Äquivalenz in Bezug auf [ô) bezieht,

wollen wir folgende Fälle unterscheiden:

I. a = Ce c = ef

b = hi d = iD

gh = Rfi
oder

oder

oder

oder

f=h
Rx = Celli = Cefi

efiD = Ry

C = D.

a = Ce c = ef

D^hd
R, = fg

gbh = Rfi

f = bh

Rx = Ceb

ebD = ebhd= efd = Ry

C = D.
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3. a = Cce
,

d = (ßD

Ru EE ef

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

oder

e = g

i»'x = Cceh = Ccgh

cghD = Ry

C = ae
,

D = gd

Rg = ecf

fbg = Ru

ec = hg

R^ = ah

hgf = ecf = R^

a ^ gf

Ru = fbg= fee

cd=Ry

fe = d

C ^ ae^ gfe = gd = D .

h = gh
,

c = fg

C = ae
,

D ^ id

Rs=ef
fgd = Ry

e = gd

Rx = agil

hi = Ru

ag = i

C ^ ae== agd = id ~ D .

c = fbg

C = ae, n = gRud

R.= ef

fbgd = Ry

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.X Kl. 1914. No. 10.

D-
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oder

oder
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oder

oder

oder

e = hgd

C = ae = abgd =-- Iixf/'l

D = gRfid .

h =. ecf

C = aR,e
,

D^gd
E^ = aecf

fg = R>'

aec = fj

D = gd = aecd = aeEy

C = aRzC .

bEEef, c = fg

C = aR^e
,

D = gRfd

Rx = aef

fgd = Ry

ae = gd .

I. Mai 1914.

Äxel Thue.

Gedruclct 18. November r9T4.
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D.'er eine von uns^ hat schon kurz über eine Reise nach Bossekop

(Finmarken) im Vorwinter 191 2— 13 berichtet. Gleichzeitig damit wurden,

wie dort erwähnt, auf dem neu errichteten Haiddeobservatorium und auf

Vegards Station in Bossekop parallaktische Nordlichtphotographien für

Höhenbestimmungen nach dem Störmerschen X'erfahren- aufgenommen,

deren Ergebnisse wir im folgenden mitteilen werden.

Die Methode ist schon in der erwähnten Arbeit von Stormer aus-

führlich beschrieben worden. Eine Beschreibung braucht deshalb hier

nicht wiederholt zu werden — wir beschränken uns daher auf einige

Angaben über die gegenseitige Lage der Stationen und einige Bemerkungen

betreffs der instrumentellen Ausrüstung.

Das Haiddeobservatorium liegt auf dem Halddegipfel etwa

4,5 km. vom Kaatjord entfernt und 907 Meter über dem Meeresspiegel.

Geographische Breite cp = 69° 56' 21"

— »

—

Länge X = 22° 55', 8 E Gr.

Die Station in Bossekop (»Aurora Borealis« genannt) hatte eine für

Nordlichtbeobachtungen vorzügliche Lage auf einer Höhe in der Nähe des

staatlichen Telegraphen- und Telephonamts. Trotzdem ihre Höhe über

dem Meer nicht mehr als ca. 30 m. betrug, konnte man wegen der großen

Entfernung der Berge von der Station aus wirklich den ganzen Himmel

bis zum Horizont überblicken.

Geographische Breite 69° 57' 48" N
—»— Länge 23° 15', 3 E Gr.

^ L. Vegard: Photographische Aufnahmen des Nordlichtspektrums etc. Phys. Z. S. 14,

p. 677, 1913.

2 C. Stormer: Bericht über eine Expedition nach Bossekop etc. Vid.selsk. skr. No. 17.

Kristiania 191 1.
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Die gegenseitige Lage der Stationen geht aus der Karte Fig. i hervor.

Die Verbindungslinie der beiden Stationen (die Basislinie g) hat eine

Länge von 12,6 km., und die Richtung ist durch die folgenden Werte

von Höhe {/iq) und Azimut {ûq) gegeben.

\ /'0 = -^ 4°» 07

/ ^7o
= i8o°+78 [E 12° N]

\ //0 = 4°. 07

i «0 = 78°

Haidde —¥ Bossekop

Bossekop —^ Haidde

Fig. I.

Die Basislinie hat eine ganz günstige Länge.. Sie ist etwa dreimal

so groß als die von Stormer früher ^ benutzte. Dagegen war ihre Rich-

tuno- (E—W) ungünstig; denn wie bekannt, haben die durchaus häufigsten

Nordlichter die Form von Bogen, die in der Richtung der magnetischen

Parallele gehen. Auf den Bildern wurden diese Bogen beinahe ihrer

1 Seitdem wir unsere Observationen abgeschlossen haben, hat Prof. Stormer (1913) eine

noch gröfsere Basislinie zwischen Bossekop und Store Korsnes (27 km.) benutzt.
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Längsrichtung entlang verschoben und wenn — was oft der Fall ist —
die Bogen keine deutliche Ouerstruktur zeigen, wird man nicht »korre-

spondierende Punkte« angeben können. In der Tat ist hierdurch die

Möglichkeit für brauchbare parallaktische Bilder sehr stark beeinträchtigt

Auf dem Observatorium auf dem Halddegipfel waren die parallaktischen

Aufnahmen auch oft durch Nebel oder gewaltige Stürme verhindert. Da-

gegen waren die Wetterhältnisse in Bossekop günstiger.

Die Telephonleitung zwischen den beiden Stationen bestand aus drei

Teilen.

1. Die Leitung von dem Haiddeobservatorium nach Kaafjord bestand aus

unisoliertem Draht, der direkt auf den Boden gelegt war.

2. Die Reichstelephonleitung von Kaafjord nach Bossekop, die durch

liebenswürdiges Entgegenkommen des Herrn Telegrapheninspektors

Bruun — Hammerfest — von 7^/0 Uhr Abends bis 9 Uhr Morgens zu

unserer \'erfügung gestellt wurde.

3. Eine kurze Leitung vom Telegraphenamt bis zur Station in Bossekop

(etwa 200 Meter) war aus dünnem ^ Militärdraht« errichtet.

Sowohl der »Militärdraht« wie auch die Telephonapparate waren

uns in liebenswürdigster Weise vom Armeedepot in Kristiania und vom

Reichstelegraphenamt in Hammerfest überlassen.

Hauptsächlich wegen der schlechten Isolation der Haidde—Kaafjord-

Leitung war das Telephonieren oft mit Schwierigkeiten verbunden, und

besonders war das Anklingeln häufig unmöglich. Dagegen konnte man

ganz gut hören. Man mußte sich deshalb so behelfen, daft man für das

Telephonieren vorher bestimmte Zeiten verabredete.

Die photographischen Apparate, die zu Xordlichtaufnahmen benutzt

wurden, waren mit Ernemannschen Kinostigmatlinsen (Brennweite 5,2 cm.,

Öffnung 4 cm.) versehen. Die Gröfte des Bildes betrug etwa 4 cm. im

Durchmesser.

Die Linsen waren jedoch wegen der grotàen Lichtstärke nicht genau

korrigiert, sodafe die Sterne besonders am Rande des Bildes nicht scharfe

Punkte gaben.

Außerdem hatte der Apparat auf dem Haiddeobservatorium noch den

Fehler, dafs der zentrale Teil des Bildes überhaupt nicht vollkommen scharf

eingestellt werden konnte. In einiger Entfernung vom Zentrum bekamen

wir dagegen ein durchgängig scharfes Bild. Die Empfindlichkeit für Sterne-

abbildung wurde hierdurch allerdings etwas verringert ; es zeigte sich aber,

data auf den benutzten Bildern die helleren Sterne ganz deutlich heraus-

kamen. Diese Unscharfe wird jedoch nicht die Genauigkeit der Parallaxe-

bestimmune merklich herabsetzen können. — An einem Abend (3. Dezember)
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kam jedoch am Observatorium eine andere einfache Versuchskamera, mit

zwei Pathé-Frères-Linsen, zur Anwendung. Der eine von diesen beiden

Apparaten war mit einer besonderen Linse versehen, wodurch man eine

sehr beträchthche Zunahme der Lichtstärke, jedoch auf Kosten der Rand-

schärfe, erhielt.

Bei den parallaktischen Aufnahmen wurden ausscWiefàlich »Ultra rapid «-

Platten von Hauff benutzt.

Über das Auftreten des Nordlichts.

Zur Übersicht mag der folgende Auszug aus dem, vom i. Assistenten

am Observatorium, Aabakken, geführten Nordlichtjournal für die betrachtete

Periode wiedergegeben werden. Wir geben die Zeiten nach astronomischer

Berechnung an. [o^^ = 24*^ = Mittag, 12*^^ = Mitternacht. Mitteleuropäischer

Zeit].

November.

8. Von ii'^^ an etwas Nordlicht. Um Mitternacht wurde der nördliche

Himmel immer mehr bedeckt.

9. Ein wenig Nordlicht von ca. ii^l^^ an. Orkanartiger Sturm verhinderte

das Photographieren.

10. Von 5^ an Nordlicht, teilweise intensiv.

Nachdem Telephonverbindung hergestellt war, trat Nebel ein,

11. Nebel.

12. Wolken, kein Nordlicht beobachtet.

13. Von 7'^ an schwache, ruhige Bogen und lichtschwache Draperien.

14. Teilweise kräftiges Nordlicht. Wegen Nebel bekamen wir nur ein

paarmal Gelegenheit, parallaktische Aufnahmen zu machen. Etwa 14^^

gänzlich bedeckt.

15. Ein schwacher, diffuser Schein gegen Norden. Etwa 10^2^ auch ein

schwacher Bogen unter dem großen Bären.

16. Den ganzen Abend über bedeckter Himmel,

17. Bedeckt fast den ganzen Abend.

Kein Nordlicht bemerkbar.

18. Schneesturm den ganzen Nachmittag. Etwa 11'' wurde ein schwaches

Nordlicht gegen Norden bemerkt.

19. Schwacher Nordlichtschein gegen Norden.

20. Schneesturm.

21. Etwa lo*^ etwas sehr schwaches Nordlicht gegen Norden. Später

nichts.



1914- No. II. HÖHENBESTIMMUNGEN DES NORDLICHTS. 7

22. Etwa 4^ wurde eine Xordlichtdraperie gegen Norden bemerkt. Später

kein Nordlicht bemerkbar. Mondschein.

23. Unbedeckter Himmel, kein Nordlicht, Mondschein.

24. Etwas bedeckt, kein Nordlicht.

25. Fast völlig wolkenfreier Himmel, kein Nordlicht.

26. Schneesturm.

27. Schneefall und bedeckt.

28. Wolkenfrei ; Mondschein, kein Nordlicht.

29. Fast wolkenfrei. Sehr schwaches Nordlicht etwa 7^.2'^ bemerkt, später

nichts.

30. \'öliig bedeckt.

Dezember.

1. Unbewölkter Himmel, kein Nordücht.

2. Schneesturm. In Bossekop Nordlicht hinter den Wolken bemerkt.

3. Von etwa 7^ 2^ an ein schwaches Leuchten gegen Norden, das nach

und nach an Stärke zunahm. Von 9^ an erstreckte sich ein mächtiger

Bogen über den ganzen Himmel, beinahe durch den Zenit, verschwand

aber schnell im E und Zenit, hielt sich jedoch längere Zeit im Westen.

Später parallele, nicht besonders lichtstarke Bogen und einige sehr

ruhige, diffuse, »wolkenartiges Flecke.

4. Schwaches Nordlicht etwa 8*^. Später nur sehr diffuser Schein.

5. Ein wenig Nordlicht bemerkt. Neblig.

6—7. Ganz kräftiges Nordlicht; wegen Abwesenheit vom Observatorium

wurden keine Parallaxephotographien aufgenommen.

8. Bedeckt, kein Nordlicht hinter den Wolken bemerkbar.

9. Etwa 7I 2^ ein grofeer und kräftiger Bogen. Später flammte das

Nordlicht mit Regenbogenfarben kräftig auf, wonach der Bogen sich

in Draperien auflöste. Etwa 9*^ bildeten sich aufs neue einige Draperien,

die jedoch schnell wieder verschwanden. Etwa 8^ ..^ %\-urden einige

schwache Nordlichtstreifen zwischen dem grofeen Bären und den

ZwilHngen beobachtet, die fortwährend verschwanden, um wieder von

neuem gebildet zu werden.

Der Bogen hielt sich lange am Himmel. Etwa 2^ (am 10.) war er

noch bemerkbar, jedoch nur sehr schwach.

10. Ervva 4^ 2^ ein schwaches Leuchten gegen Norden, das später in einen

Bogen, der stundenlang tief unten am nördlichen Himmel stand, über-

ging. Etwa 8^ Wellenbewegungen entlang des Bogens. Regenbogen-

farben. Einige Draperien \\-urden ebenfalls gebildet. Etwa 8^ o^ wurde

das Nordlicht sehr diffus. Später nur ein sehr diff'user, schwach leuch-
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tender Bogen. (Die eine Serie Parallaxephotographien, 4 Stück, beim

Entwickeln leider verunglückt.)

11. Vom Eintritt der Dunkelheit an schwaches Nordlicht im Norden be-

merkbar. 6*^ 20—40 abwechselnd etwas kräftigere Erscheinungen, Bogen

und Draperien. Später ein kräftiger, diffuser Schein über dem nörd-

lichen Himmel, obere Grenze bei Polaris.

Etwa 10^ 15™ wurde ein Bogen im Norden neugebildet, der nach

und nach an Stärke zunahm. Einige Draperien von kurzer Dauer

erschienen ebenfalls. Der Bogen verschwand bald, und der ganze

nördliche Himmel bis zum Zenit war von einem diffusen Schein be-

deckt. Schwach leuchtende Bänder durch den Zenit von E—W.
12. Schneesturm (Orkan).

13. Schwaches Leuchten früh am Nachmittag 4 diffuse Bänder (das eine

sehr schwach) auch südlich vom Zenit bis zu den Pleiaden. Später

etwas wechselnde Formen, jedoch hauptsächlich diffusen Charakters

bis 9^45™, als das Nordlicht plötzlich kräftig aufflammte.

[Da die Telephonverbindung in Unordnung gekommen war, bekamen

wir keine brauchbaren Doppelphotographien.]

Das kräftige Nordlicht verschwand wieder nach etwa ic Minuten.

Später nur ein diffuser, aber verhältnismäfaig kräftiger Schein über

dem ganzen nödlichen Himmel.

14—17. Völlig bedeckt.

18. Ein schwacher, ruhiger Bogen Nachmittags und Abends. Nur ein

paar schwache Draperien etwa 8— 8^/2^^ Mondschein.

19— 20. Mondschein, kein Nordücht bemerkbar.

21— 30. Einige Abende kräftiges Nordlicht [zuweilen in Bossekop beob-

achtet und aus den magnetischen Kurven ersichtlich] jedoch immer

so spät Nachts, dafe es am Observatorium nicht bemerkt wurde.

31. Ein schwacher Bogen am Abend tief am nördlichen Himmel.

Januar.

1. Ein schwacher Bogen tief am nördlichen Himmel von 7*^ an. Etwa

8^/2^ wurden schwache Draperien bemerkt, später nur ein ruhiger

Bogen.

2. Etwa 7^/2^^ erhoben sich von Westen zwei ganz kräftige Bogen.

Später veränderte sich das Nordlicht etwas, jedoch behielt der nörd-

liche Bogen seinen Charakter.

Ein schwacher Bogen hielt sich den ganzen Abend.

3. Schwaches Nordlicht den ganzen Nachmittag, etwas kräftigere Er-

scheinungen etwa 3''

—

3V2^'- Ungefähr 9'^ begann ein kräftiges Auf-
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flammen. Anfangs ein schmales, lichtschwaches Band vom östlichen

Horizont bis zum Zenit. Dieses Band wurde nach und nach stärker

und erreichte schliefelich den westlichen Horizont.

Dann erfolgte ein ganz aufserordentlich kräftiges Aufflammen in

Regenbogenfarben.

Das Nordlicht bewegte sich vom nördlichen, durch den Zenit etwas

zum südlichen Himmel hinüber.

Leider bekamen wir erst nach dem kräftigsten Aufflammen eine

parallaktische Aufnahme um 9** 24™. Ein paar Minuten später war nur

ein diffuser Schein über den ganzen nördlichen Himmel zurück-

geblieben.

4. Etwa 7^0*^ ganz kräftige Draperien und Bogen. Sie nahmen schnell

an Stärke ab, sodals keine parallaktischen Aufnahmen (nach 7^ o^t

gemacht werden konnten.

5. Den ganzen Abend bedeckt.

6. Ein verhältnismäßig kräftig leuchtender Bogen wurde etwa 7^0'*

beobachtet. Dieser hielt sich längere Zeit ruhig; etwa 9^ 2*^ war er

jedoch sehr lichtschwach. Etwa 17^ wurde im Norden noch ein

schwacher Bogen beobachtet.

Die Berechnung der parallaktischen Photographien.

Die Formeln, nach denen die Berechnung ausgeführt ist, sind früher

von Prof. Stormer entwickelt und so ausführlich in seiner oben erwähnten

Abhandlung »Bericht usw.« beschrieben, sodaß wir in dieser Hinsicht nur

auf dieses Werk hinzuweisen brauchen.

Doch werden wir die dort gegebenen Berechnungsformeln zusammen-

stellen, indem wir genau dieselben Bezeichnungen anwenden.

Auf der Fig. 2 bedeuten b und c diejenigen Punkte, wo die Richtung

von A nach b und einem betrachteten Punkte, — entweder einem Stern

oder einem Punkte im Nordlicht — -

die Himmelskugel trifft. Z bedeutet

den zu A gehörigen Zenitpunkt und

P den Nordpol der Himmelskugel.

Die Berechnung fällt in zwei Teile.

Der erste Teil besteht darin, die Ver-

schiebungsrichtung samt // und a für

die verschiedenen Punkte im Nordlicht

zu bestimmen. Fig. 2.
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Der zweite Teil besteht darin, aus der ausgemessenen Parallaxe die

Höhe und Lage des Nordlichts im Räume zu bestimmen.

Wir werden zuerst die Formeln aufstellen, die bei der Berechnung

zur Anwendung kommen.

Wie leicht zu ersehen ist, geschieht die Verschiebung längs des größten

Kreises durch c und b.

Die Verschiebungsrichtung wird daher von dem Winkel ß zwischen

dem Deklinationskreise durch c und dem gröfeten Kreise durch c und b

bestimmt.

Wir haben dann zur Bestimmung von ii :

(.1 = 1 — k . . . . (i)

wo l den Winkel zwischen dem Höhenkreise durch c und dem größten

Kreise cb, und k den Winkel zwischen dem Höhenkreise und dem

Deklinationskreise durch c bezeichnet.

Die Richtung des Deklinationskreises

wurde durch eine Reihe Positions-

bestimmungen der auf den Kopien

vorkommenden Sterne festgestellt.

« und ß Fig. 3 seien zwei Sterne,

deren Deklination und Rektaszension

bzw. öl , 0-2 und Qi ,
qo sind.

Die zwei Winkel Bi und B^ und

der Abstand a zwischen den Sternen

werden dann aus den folgenden Formeln berechnet, wobei wir den Winkel

aPß mit /\q bezeichnen.

fig- 3-

Bo . Ôy-\-ô., ÔI — Ô2—=" = sm ;:— sec

B,-^B,

2

ài + ôo

Jq

cosec
ôi — ôo Jq

tsr
2

und te
By — B, Bi-\-B.. ål — ô.>= cos ;; sec tg

Mit Hilfe dieser Formeln kann man eine Tabelle über By , Bo und a

für die verschiedenen Sterne berechnen.

Herr Professor Stormer ist so liebenswürdig gewesen, uns eine von

ihm früher berechnete Tabelle über diese Gröfsen zu überlassen, sodafs nur

für einige Nordlichter eine Berechnung bei uns nötig gewesen ist.

Wir werden nun zu den Formeln für X und k zurückkehren. Zu

ihrer Bestimmung haben wir die Breite der Station A und die Deklination

und den Stundenwinkel des Sternes c.
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Hieraus kann erstens die Höhe // des Sternes c über dem Horizont

bestimmt werden, indem

sin // = sin rp sin à + cos rp cos ô cos /

und wenn h gefunden ist, wird a aus

cos è sin /

sm a =
berechnet.

Als Kontrolle können wir

cos //

cos a cos /t = -T- cos (}r< sin cî -|- sin rp cos ô cos i

anwenden.

k und Â finden sich aus den Formeln:

, sin a cos rp sin / • cos rp

sm k =
^^

—- = -.
—'-

cos cos /i

cotar X = -f- tg //0 cos // -|- sin // • cos (a — ^o)

sin (a— ao)

(3)

•<4)

•(5)

.(6)

.(7)

Der zweite Hauptteil der Berechnung besteht darin, aus der aus-

gemessenen Parallaxe die Höhe des Nordlichts zu bestimmen. Wir setzen

voraus, dafs der Parallaxenwinkel ausgemessen ist.

Bezeichnen wir den Abstand von A bis C mit r, die Länge der

Basislinie AB mit g und den Winkel zwischen der Richtung von A bis

C und B mit «, so erhalten wir aus Fig. 4 a

g • sin (// -f P)

sin p
.(8

Fig. 4 b.
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Weiter ergibt sich für die Höhe H des Punktes C über dem Meeres-

spiegel Fig. 4b:

H = iWTWT^- R • . • • (9)

oeer angenähert

^^^'^2{R-\-y)^2{R +y) [R -ty + iW+y^ + x']'
"" ^

wo

X = r cos h \ , .

\
(10)

und jV = r sin // )

Das letzte Glied in der Formel (9') kann für .r < 1000 km. und die

zwei letzten Glieder für :v: < 80 km. ausgelassen werden, wenn man sich

mit einer Genauigkeit von V2 l^"""- begnügt.

Für den Abstand zwischen A und dem Punkte auf der Erdoberfläche,

der C im Zenit hat, ergibt sich

^'"* = Äfi/
••••"'

und als

D = RS .... (11')

ergibt sich angenähert, indem wir sin 6 anstatt Ö setzen :

Hier bedeutet B den Winkel zwischen den zwei Erdradien, und D
den geodätischen Abstand.

Der letztere Ausdruck für D kann mit einer Genauigkeit von 1 km.

für .r <C 600 km. angewendet werden.

Bemerkungen hinsichtlich der numerischen Berechnung.

Die Berechnung haben die zwei Verfasser unabhängig voneinander

ausgeführt.

Vegard hat eine Rechenmaschine benutzt, während Krogness, in

Ermangelung einer solchen, sich eines großen Rechenstabes, und wenn

es die Genauigkeit erforderte, der Logarithmen bediente.

Es besteht auch ein Unterschied in der Berechnung des Winkels u

zwischen der Richtung von A bis b und c. (Vgl. Fig. 2 und 4 a).

Wie aus der Figur leicht ersichtlich ist, wird u aus:

cos u = sin //q sin // -\- cos ho cos // cos {a -7- ciq)
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bestimmt, was voraussetzt, daß man die Höhen und Azimuten der ver-

schiedenen Punkte kennt. Vegard hat diese für die betreffenden Punkte

des Nordlichts direkt bestimmt, indem er den Unterschied in Höhe und

Azimut zwischen diesen Punkten und einem naheliegenden Sterne, für

den diese Gröfsen berechnet worden sind, ausmifet.

Krogness hat dagegen zuerst u für den Stern berechnet, und hieraus

findet er // für die verschiedenen Punkte im Nordlicht direkt durch Aus-

messung längs der Verschiebungsrichtung.

Mit der Kenntnis dieses Winkels hat der Letztere auch zur Bestimmung

von / anstatt der Formel (7) die einfachere

. . sin \a — ao) ,sm A ^ -. cos //0
sm II

benutzt.

Ferner ist zu bemerken, daß Krogness Haidde und \'egard Bossekop

als Station A gewählt haben.

Die Ausmessung der Parallaxe ist auch nach zwei verschiedenen

Methoden ausgeführt worden.

Der eine von uns (Vegard) bediente sich des Störmerschen \'erfahrens,

indem er mit Hilfe eines Projektionsapparats das Bild der einen Platte auf

ein Stück Papier projizierte, soda6 1° auf der Platte in der Regel i cm.

auf der Zeichnung entsprach.

Dann wurden die Grenzen des Nordlichts und die photographierten

Sterne aufgezeichnet.

Die zweite Platte wurde in den Projektionsapparat hineingesetzt, und

dieser dann so eingestellt, dalà die entsprechenden Sterne zur Deckung

gebracht wurden.

Krogness benutzte eine direkte Ausmessung auf den photographischen

Kopien. Der Mafestab mufete hier auf jeder einzelnen Kopie mittels des

Abstandes verschiedener mitphotographierter Sterne bestimmt werden.

Die X'erschiebungsrichtung wurde in beiden Fällen auf den Figuren

aufgezeichnet und die Parallaxe längs dieser ausgemessen ^

Bei der Ausmessung der Parallaxe kann auch die Deformation des

Bildes sich geltend machen.

Wenn sich nämlich kein bekannter Stern nahe dem Punkte, dessen

Parallaxe ausgemessen werden soll, finden lä6t, und dieser außerdem am

Rande des Bildes liegt, so kann die Deformation eine beträchtliche Wirkung

ausüben.

1 Stormer hatte uns liebenswürdigerweise seinen Projektionsapparat zur Verfügung gestellt,

wofür wir ihm hierdurch unseren besten Dank aussprechen möchten.
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In unserem Material haben wir es nur einmal, nämlich am ''*7i2. -P^»

für nötig befunden, auf die Deformation Rücksicht zu nehmen.

Die Ausmessungen und Berechnungen Vegards ergaben als Deforma-

tionskorrektion der Parallaxe -;- o°,2 und diejenigen von Krogness -i- o°,3.

Ergebnisse.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Tabellen I und II zu-

sammengestellt. Tabelle I enthält eine Reihe von Hilfsgröfeen — unter

anderem die Winkel k, "k und n — , die zur Bestimmung der Parallaxen-

richtung auf der Platte nötig sind.

In Tabelle II sind Höhe und Azimut, der gemessene Parallaxen-

winkel und der daraus gefundene Abstand D und Höhe H des Nordlichts

angegeben.

Zu jeder Aufnahme gehören drei Figuren — nämlich die zwei Parall-

axenbilder Platte I und II und eine Wiedergabe der von Vegard mittels

des Projektionsverfahrens aufgezeichneten Konturen des Nordlichts. (Fig.

5—19)-

Die Aufnahmen von Bossekop sind mit einer völlig durchgeführten

Linie, die von Haidde mit einer gestrichelten Linie, gezeichnet.

Auf jeder Zeichnung sind einige Sterne sowie die berechneten Punkte

des Nordlichts angegeben.

Die von Vegard gewählten Punkte sind mit den römischen Ziffern

I, II etc., die von Krogness gewählten mit den arabischen i, 2 etc. be-

zeichnet.

Die Genauigkeit der Höhenbestimmung hängt ganz und gar von der

Genauigkeit der Parallaxe ab. — Die Genauigkeit der Parallaxenbestimmung

hängt wieder von der Güte der Aufnahmen und Schärfe und Lage des

Nordlichts ab.

Wir müssen deshalb die möglichen Fehler der Parallaxenbestimmung

in jedem Falle schätzen.

Zu jedem Wert der Parallaxe ist der geschätzte mögliche Fehler hin-

zugefügt. Diese Zahlen sind nicht als wahrscheinliche Fehler, sondern

vielmehr als eine obere Grenze des möglichen Fehlers zu betrachten.

Die entsprechenden Fehler in D und H lassen sich einfach berechnen

und sind in Tabelle II angeführt.
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Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-X. Kl. 1914. No. 11.
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Besprechung der Ergebnisse.

Was uns bei den Höhenbestimmungen besonders interessiert, ist die

Höhe des unteren Randes und die obere Grenze des Leuchtens.

Der untere Rand ist bekanntlich im allgemeinen sehr scharf, ihre Höhe

ist gut bestimmt und läßt sich unter günstigen Anvisierungsrichtungen ganz

genau feststellen.

Nach oben dagegen besitzt das Nordlicht keine scharfe Grenze, sondern

das Leuchten verschwindet ganz allmählich mit steigender Höhe.

Eine genaue photographische Bestimmung dieser Grenze läfet sich

deshalb wohl kaum durchführen ; auf der Platte bekommt man nur die

obere Grenze des photographischen Eindruckes. Die auf photographischem

Wege bestimmte Grenze gibt nur einen Minimalvvert derselben an.

Diese Eigentümlichkeit der Nordlichtstruktur hat der eine von uns in

einigen früher veröffentlichten Abhandlungen ' zu erklären versucht.

TABELLE III.
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In Tabelle III sind die aus unseren parallaktischen Aufnahmen be-

rechneten oberen und unteren Grenzen zusammengestellt.

Es geht aus den Zahlen hervor, dafa die Nordlichter mindestens bis

zu einer Höhe von etwa 200 km. auftreten können — , wahrscheinlich liegt

die obere Grenze der Sichtbarkeit aber noch höher.

nach Spitzbergen

(ca 900 km)

w

N
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Bemerkenswert ist, daß sämtliche Nordlichter ihre untere Grenze

ziemlich genau in derselben Höhe haben (etwa loo km.). Die Unterschiede

der meisten Höhen sind nicht größer als die möglichen Fehler.

Die geographische Lage der gemessenen Punkte der Nordlichter geht

aus Fig. 20 hervor.

Die Lage ist auf einer Tangentialebene durch unseren Observationsort

angegeben.

An jedem Punkte ist die untere Grenze des Nordlichts angegeben ^

Wir sehen, dafs die verschiedenen Höhenmessungen ganz bedeutenden

Unterschieden der geographischen Breite entsprechen.

Die gefundenen Höhen der Nordlichter dagegen zeigen keine regel-

mäßige Variation mit der geographischen Breite, — oder innerhalb der

Reichweite unserer Observationen sind die unteren Grenzen der Nord-

lichter von der geographischen Lage annähernd unabhängig.

Ein Vergleich zwischen den von uns gefundenen Höhen und den

früher von Stormer auf photographischem Wege gefundenen zeigt insofern

gute Übereinstimmung, als auch Stormer die meisten Nordlichter in einer

Höhe von 100— 120 km. gefunden hat.

Jedoch findet Stornier gröfaere obere und kleinere untere Grenzen,

als wir sie gefunden haben.

Er findet, daß das Leuchten in Höhen bis über 350 km. auftreten

kann, hi dieser Verbindung möchten wir hier hervorheben, daß die Nord-

lichter von denen wir hier parallaktische Bestimmungen haben, nicht zu

den kräftigeren gehören. — Er ist wohl möglich, daß man bei besonders

kräftigen Erscheinungen sowohl bedeutend größere wie auch niedrigere

Höhen bekommen kann. Die Periode, in der Stormer seine Beobachtungen

angestellt hat, war auch — wie es scheint — besonders reich an kräftigen

Erscheinungen.

Als untere Grenze findet Stormer aus den Messungen in Bossekop

etwa 40 km., hebt aber ihre große Unsicherheit hervor. Diese geringe

Höhe ist nur ein paarmal gefunden worden, und die parallaktischen Auf-

nahmen, aus denen sie berechnet wurden, gehörten auch nicht zu den

besten; außerdem betrug die Basislinie nur 4,3 km.

Es scheint uns, daß wir erst dann solche niedrige Höhen mit Sicher-

heit annehmen können, wenn sie bei einer größeren Basislinie und ganz

scharfen parallaktischen Aufnahmen gefunden werden.

In demselben Winter, in dem unsere Observationen ausgeführt worden

sind, hat auch Dr. Kurt Wegener (vom 20. Dez. bis 7. Febr.) an dem

1 Die Zahlen sind die Mittelwerte der von den beiden Verfassern ausgetührten Bestim-

tnuneen
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deutschen Observatorium in Spitzbergen photographische Höhenbestim-

mungen des Nordlichts gemacht.

Die Resultate seiner Messungen, die kürzlich veröffentlicht worden

sind ^, stimmen besonders gut mit unseren Beobachtungen überein.

Er findet, »daß die Höhe des stärksten Leuchtens bei den Bändern

sehr konstant bei iio— 130 km. Höhe liegt, und dafs einzelne, steil ein-

fallende Strahlen, sowie die steilen Draperie-Strahlen bei 80 km. Höhe mit

ihrer maximalen Leuchtkraft in die ,\tmosphäre hineindringen. Eine Höhe

unterhalb 80 km. kann aus keinem der Parallaxenbilder mit Sicherheit fest-

gestellt werden.« Wie bekannt liegt bei den meisten Nordlichtern das

hellste Leuchten sehr nahe an dem unteren Rande. — Wegener nimmt

an, daf3 man die niedrigste Höhe, bis zu der die Leuchterscheinung über-

haupt hinabdringt, noch etwa 10 km. tiefer als für die hellste Stelle

annehmen kann.

Da die von Wegener gemessenen Nordlichter gewöhnlich mehrere

hundert Kilometer nördlicher als die von uns berechneten liegen, zeigt

uns auch ein \'ergleich unserer Resultate mit denjenigen von Wegener,

dafà die Höhe der unteren Grenze im Durchschnitt nicht wesentlich mit

der geographischen Breite variiert. Dies gilt natürlich nur erst in der

nächsten Umgebung der Nordlichtzone. Wenn Nordlichter auf viel süd-

licheren Breiten auftreten, können sie vielleicht durchschnittlich in anderen

Höhen liegen. Das Beobachtungsmaterial ist besonders für niedrigere

Breiten zu gering, um eine Variation der Nordlichthöhe mit der Breite zu

erkennen. Eür niedrigere Breiten sind bis jetzt nur ein paar Nordlichter

von Stormer gemessen worden, nämlich die Nordlichter vom 22. Eebr.

und 8. April igii. Das erste war ein Bogen, der auf einer Breite von

ungefähr 60° lag und eine Höhe von etwa 150— 160 km. gab. Das andere

war draperieförmig und lag auf einer Breite von 63— 64°, und für den

Mittelwert der unteren Grenze findet man 85—90 km.

Diese für niedrigere Breiten gefundenen Höhen fügen sich in den für

die Nordlichtzone gefundenen Höhenbereich gut ein; aber die Anzahl der

Beobachtungen ist, wie erwähnt, zu gering, um sichere Schlüsse über die

\'ariation mit der Breite zu ziehen.

Es ist auch zu berücksichtigen, daß die Höhen mit der elfjährigen

Sonnenfleckperiode möglicherweise variieren können. Demnach wäre es

vielleicht zu erwarten, dafs in einem Maximumsjahr die Nordlichter tiefer

liegen als in einem IVhnimumsjahr.

1 Das Deutsche Observatorium in Spitzbergen I. Schriften der Wiss. Ges. in Straft-

bürg, 1914.
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Zuletzt möchten wir an dieser Stelle denjenigen Herren, die uns bei

diesen Messungen in verschiedener Weise wertvolle Dienste geleistet haben,

den Herren Telegrapheninspektor Bruun in Hammerfest, Telegraphenarat-

vorsteher in Alten Feyling, cand. jur. Schiander-Larsen, Postmeister in

Bossekop Puntervold, den Assistenten am Observatorium Aabakken und

HoEL, sowie Herrn stud. real. H. Solberg, der eine Reihe der Berech-

nuno-en ausgeführt hat, unseren verbindlichen Dank aussprechen.

Gednu'kt 6. Januar 1915.



Vid.-Selsk. Skr. I. M.-X. KI. 1914. Xo. PI. I.
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P'remlagt i den mat.-naturv. klasses møte den 20de november 1914.'

Le chapitre I du présent traité est la traduction exacte d'un manuscrit déposé, en li

par l'Etudiant Kr. Birkeland, pour être conservé.

Le Secrétaire Général,

A. W. BRØGGERS BOKIRYKKEKI A-S



lin 1888 l'Etudiant Kr. Birkeland déposa un petit fascicule ayant

pour titre: »Principes d'une méthode énumérative de la géométrie« et

destiné à être conservé dans les Archives de la Société des Sciences de

Christiania. C'était un résumé de recherches qu'il avait faites à l'aide

d'une méthode qu'il avait inventée comme étudiant en mathématiques

à l'âge de 18 ans. Son excellent professeur était alors le géomètre

Dr. Elling Holst.

L'intention de M. Birkeland était, le plus tôt possible, d'élaborer

complètement la méthode et de publier un grand travail sur la géométrie

énumérative.

Il n'en fut cependant pas ainsi. Comme tant d'autres jeunes savants,

il s'adonna à l'étude de l'une puis de l'autre matière, sans obtenir d'autres

connaissances que celles qui lui permettaient d'avoir un aperçu à peu près

clair da problème choisi — il trouvait que le temps lui manquait pour

rien publier. Ceci provenait aussi en partie de ce que, vivant dans des

conditions difficiles, il se trouvait déjà alors obligé de se charger d'un

poste fatigant de professeur dans une école.

Après 26 ans, M. Birkeland a pensé qu'il serait possible de sauver

une partie de ces travaux non terminés de mathématique, de physique et

de physiologie, dont quelques-uns sont considérés par lui comme ses meil-

leurs travaux. Pour commencer, il s'est attaché son aide dans les sciences

mathématiques, M. Th. Skolem, qui, d'une part, a, principalement à lui seul,

rassemblé les parties principales des divers anciens fascicules de M. Birke-

land, et d'autre part a considérablement augmente le nombre des appli-

cations de la méthode.

Plus tard, M. Skolem poussera certainement plus avant ces travaux.

Ces recherches communes sont imprimées comme chapitre II dans le

présent exposé, alors que le chapitre I contient la reproduction exacte
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dudit petit fascicule remis par M. Birkeland aux Archives de la Société

des Sciences. Une seule modification a été faite: une petite proposition

auxiliaire a été entièrement supprimée comme superflue.

Le petit fascicule de 1888 n'avait pas été_ composé avec l'intention

d'être publié exactement dans la forme où il se trouvait. Mais comme il

peut, suivant les circonstances servir de document de priorité, il est

naturellement important qu'il ne subisse absolument aucune modification.

CHAPITRE I.

Principes d'une méthode énumérative de la géométrie.

Pour être plus court, nous désignerons, dans ce qui suit, la figure

géométrique qui est définie d'une manière déterminée dans un problème

par rapport à certaines courbes données dans le plan, par »/^ résultat

défini par les courbes données«.

Ex.: les normales doubles d'une courbe K seront >un résultat défini

par Ä«.

En outre, on entendra par nombre primitif d'une figiire géométrique

un nombre qui, pour un agrégat entier de figures géométriques uniformes,

est égal à la somme des nombres de chaque figure particulière.

Ex.: l'ordre et la classe d'une courbe sont des nombres primitifs,

l'ordre et la classe d'un système de courbes compris comme une courbe

étant égal à la somme de l'ordre et de la classe des courbes particulières.

Il en est par contre autrement du nombre, p. ex., des points doubles.

Lorsque deux courbes Ä'i et K-i doivent être comprises comme une

seule courbe, cette dernière est désignée par (Ä'i -)- K-i).

Le problème que la géométrie énumérative se propose de résoudre

est de trouver des nombres qui se rapportent à un résultat défini par des

courbes données. Il s'agit alors principalement de trouver quelles sont les

fonctions des nombres de Plücker des courbes données qu'est un nombre

cherché.

Il existe — comme on sait — entre ces dernières, 3 équations distinctes,

de sorte qu'il n'est nécessaire d'étendre les recherches qu'à 3 des 6 nombres

ordinaires de Plücker.

Les propositions qui vont être présentées ici gagneront en simplicité,

si l'on choisit 3 quelconques des 4: ordre, classe, nombre des rebrousse-

ments et des inflexions.
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Nous appellerons ces 4 nombres de Plücker les »nombres spéciaux de

Plücker«, et nous faisons remarquer que ce sont justement ces nombres-ci

qui sont, parmi tous les 6, les nombres ->primitifs«.

§ I. Nombres qui sont une fonction du l"" degré des nombres

spéciaux de Plücker des courbes données.

Supposons que les courbes données soient K^ • • Kr , et le résultat

défini par elles R, et que les nombres de Plücker des r courbes différentes

soient indépendants les uns des autres.

vS/ l'on rcDiplacc maijitenant une des courbes, p. ex. Ki , par une nouvelle

courbe Kr , et si le resultat R' ainsi deßni de nu'nie nmnière, avec R, est

identique au resultat que Fon obtient lorsque l'on remplace K\ par Ki -f- Ki- ,

tout nombre primitif se rapportant à R et pouvant être exprime par les

nombres de Plücker des courbes aura la forme:

T=Ppi, + Qpu^^Sp:^.

F, Q, S sont indépendants de p,pi,pi^, et ces derniers indiquent 3 quel-

conques des nombres spéciaux de Plücker pour la courbe À'.
.

Si / parcourt toutes les valeurs entre 1 et r, et si les conditions établies

sont remplies, on pourra donc poser:

T =2_jA,j . . . k pi, pij • prk .

où i i • k parcourent indépendamment l'un de l'autre les nombres 1, 2, 3.

Aij . . . jt
sont des nombres constants ou des expressions d'ailleurs

dépendantes du problème.

Dans les problèmes spéciaux appartenant à cette classe, on peut donc

poser de suite la forme générale du nombre cherché, et déterminer les

constantes par des cas simples particuliers du problème donné, p. ex. en

choisissant comme courbes données des sections coniques, etc.

§ 2. Nombres qui sont une fonction du 2^ degré des nombres

spéciaux de Plücker des courbes données.

On suppose de nouveau que les courbes données sont A'i • • • Kr et le

résultat défini R, de même que les nombres de Plücker des r difterentes

courbes continuent à être indépendants les uns des autres.
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Le cas peut alors se presenter que le resultat défini pour un système

{Ki-\- Kl'), outre les résultats R et R' correspondants à [Ki) et [Ki] chacun

séparément, contienne également un résultat Rg produit par les svstémes

{K\S et {K}') entre eux, et dont le nombre correspondant peut être déterminé

suivant le § i.

Nous voulons démontrer que, dans ce cas, tout nombre primitif se rap-

portant à R peut s'écrire:

V k

i, j, k étant indépendants l'un de l'autre et parcourant les nombres 1, 2, 3.

^S^Aijpiipi- est le nombre se rapportant à Rq et pouvant être déterminé

suivant le § i.

Si / peut parcourir les valeurs de 1 à r, T sera une fonction entière

de pli (/= 1, 2 • • • r et i =1,2, 3), où chaque pu n'existe qu'au ler ou au

2« degré, et où les coefficients sont indépendants de pu.

§ 3-

On pourrait maintenant se procurer graduellement des nombres appar-

tenant à des problèmes de plus en plus difficiles de la même manière

qu'en passant du § i au § 2.

Or l'on peut indiquer un principe géométrique direct pour trouver

la nature de la fonction T des nombres spéciaux de Pliicker.

On peut en eftet donner, jiar induction, une démonstration du principe

général suivant:

S/ un résultat R, défini par les courbes K\- • • Kr, en ce qui concerne

la courbe Ki, est entièrement déterminé par ni éléments distincts (points ou

tangentes), tout nombre primitif se rapportant à R et dépendant des nombres

spéciaux de Pliicker de la courbe Ki, sera en général une fonction du nf""'

degré de ceux-ci.

Posons, en effet, qu'à la courbe donnée Ki on en ajoute une nouvelle

Kl' ; on pourra alors, sur la courbe {Ki -\- Kr) répartir ainsi les /// éléments:

D'abord tous les ni éléments sur la courbe Ki seulement,

puis ;// — 1 sur Ki et 1 sur ÄV

enfin tous les ni éléments sur la courbe Kr seulement.

Suivant la démonstration par induction, on peut établir d'après cela

une identité de fonction qui conduit à la détermination du caractère de la

fonction T.
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Nous avons vu que les propositions précédentes ne traitent que de

nombres primitifs.

On peut démontrer que tous les nombres qui se rapportent à une

figure géométrique, peuvent être déduits des nombres primitifs.

On aura remarqué que les formules générales, qui sont déduites dans

ce qui précède, perdent leur validité, si l'une ou l'autre des courbes don-

nées est un point ou une ligne droite, car alors les formules de Pliicker

implicitement employées deviennent inutilisables. Si toutefois un problème,

où une courbe donnée est un point — considéré comme lieu géométrique

de lignes droites — ou une ligne droite, a tout de même un sens, on peut

se servir de ces cas simples pour déterminer des constantes, lorsqu'on

considère le nombre cherché comme fonction de tous les nombres de

Pliicker.

Il est en effet possible, à l'aide des identités de fonction que l'on

obtient en considérant les S3'stèmes (Ki), (ÂV) et {Ki -\- ÅV), de trouver

comment r/iacn/i des nombres de Plücker doit se comporter dans une

fonction cherchée T.

Cependant il est facile de comprendre que la difficulté provenant du

grand nombre de constantes que l'on a, l'emporte en général de beaucoup

sur l'avantage que l'on obtient à pouvoir considérer les deux cas simples:

point ou ligne droite, comme des courbes données.

Toutefois il y a des exemples où cette manière de procéder a ses

grands avantages, savoir pour les problèmes où, d'une manière ou de

l'autre, on peut indépe)idat)imeitt des formules de Pliicker.^ démontrer que

le nombre cherché ne dépend que de certains des nombres de Pliicker.

Une méthode auxiliaire pour trouver quels sont les nombres de Pliicker

qui entrent naturellement dans un problème donne consiste à poser le pro-

blème dans la forme analytique ainsi que l'on devrait le résoudre, puis à

examiner quelles sont les quantités littérales qui entrent dans les exposants

dont le nombre cherche est compose.

Car chaque nombre du genre dont il est ici question ressort — avec

certaines réductions — du degré d'une équation résultant de léUnnnatu^n de

variables dans un système d'équations.

Les nombres réducteurs qui figurent peuvent de nouveau être ou

immédiatement donnés ou encore des degrés de certaines équations

résultantes.

Nous allons prendre quelques exemples et montrer comment les opé-

rations se font.
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Ex. Cherchez l'ordre du Heu géométrique des points d'où la somme

des carrés de «i normales à la courbe Ki, cco à la courbe K2 etc., Or à la

courbe Kr est constante. On trouvera le nombre égal à un produit:

:i) T=2 Y\
Ni (iV,— l)...(A^,-.a,+ l)

1. 2...av

ou en resume: T=2Yl

où Ni est le nombre de toutes les normales qui peuvent être tirées d'un

point à la courbe K,.

On pose maintenant dans la forme analytique le problème dont le but

est de chercher le lieu géométrique. Comme il n'est toutefois question ici

que de montrer le procédé, nous nous contenterons de 2 courbes données

Kl et K2 dont l'ordre et la classe sont iiii, fi^ et /«2» "2, en établissant

également que a^ = ao = \.

Les équations des courbes Ki et K.2 étant respectivement /\ = o et

/"2 = o> et {xi Vi), (.Vo yo) étant les coordonnées des pieds des normales

sur les courbes respectives K^ et Ko,

{x,y) étant le point mobile du lieu géométrique cherché,

nous avons alors à poser les systèmes d'équation suivants:'

(a)

Fi
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Toutes ces courbes ainsi obtenues ne peuvent pas entrer en ligne de

compte, une ligne droite passant par un point singulier n'étant pas

considérée comme une normale.

Ayant maintenant vu que tout aussi bien l'ordre de la courbe com-

posée déterminée par les S3stèmes d'équation (a) (b) (c) que des courbes

dont nous ne devions pas tenir compte, ne dépend que de /;/i ///o, mais que

le nombre des courbes extraites est dépendant de )i\ ii.>, l'ordre cherché

doit en conséquence être dépendant de /;/i n^ iii-> u.,.

Nous allons maintenant passer à la démonstration proprement dite

de la validité de la formule (i).

Ceci est une démonstration par induction, qui réclame que l'on ait

démontré que l'ordre T, lorsque cq = ao = • «,. = 1 est:

l.r

La démonstration en est effectuée par la détermination directe de

constantes, en choisissant comme courbes données des points et des

lignes droites.

On va démontrer maintenant que la formule (i) est applicable à

ai-\- \, c'est à dire lorsqu'on prend «/ -|- 1 normales à K, , en supposant

que la formule est applicable à ui et à toutes les valeurs inférieures.

Nous pouvons toutefois, au sujet de la validité de la formule, lors de

la démonstration, admettre que le nombre des courbes d'où l'on prend

ai ou un plus petit nombre de normales est indéterminé, pourvu toutefois

que le nombre des courbes d'où l'on prend un plus grand nombre de nor-

males que ai, est un nombre invariablement déterminé.

Si maintenant l'on remplace la courbe Ki par la courbe Ki', et si l'on

donne aux ordres correspondants aux s^'stèmes [Ki -f- Kr), [Ki) et [Ki-)

la dénomination de ^Kt-^-Kr > ^Ki ^^ ^Kr ^ ^^ obtient, lorsque les

ai -f- 1 normales sont réparties sur [Ki -f- Kr):

^Ki^Kv ^ ^Ki + ^Â'r +

+^'11 (;!')[(;:f)(t)-(/iO("'
1. (/-1). (l~i).r -

le facteur concernant Ki et Kr se trouvant posé en dehors du produit total.

On peut démontrer que le nombre T peut être déterminé avec deux

constantes indéterminées. En introduisant, au lieu de Tj^^ , l'expression

que l'on devrait avoir, si la formule donnée est juste, et en examinant si

l'identité ci-dessus est réalisée, on trouvera que tel est bien le cas à l'aide

de la proposition d'EuLER concernant les coefficients binômes. Or, comme
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on l'a indiqué, cela n'est pas suffisant ; nous devons examiner si les deux

constantes arbitraires sont exactement déterminées. Ceci s'obtient en pre-

nant comme courbe Ki une courbe dégénérée où a/ -[- 1 est le plus grand

nombre de normales que l'on puisse y mener. Cela doit être fait de

deux manières. Dans ce problème, le plus facile est de choisir d'abord

<xi -\- \ points, puis «/ points et une ligne droite.

Comme second exemple nous nommerons:

Ex. Cherchez l'ordre du lieu géométrique des points, d'où la somme

de «X normales à K^ etc., Ur à Kr est constante.

On trouvera le nombre cherché:

i) lorsque Zor, est un nombre impair:

^ = 02"'
(^

2) lorsque JT«, est un nombre pair:

et i^-n^-'a. -/:^:; -n
l.r \ ^T / I.»-

OÙ ;/, est la classe de la courbe K,.

La dernière réduction a lieu à cause de la ligne droite infiniment

éloignée.

Si l'on pose a,= iV,, on obtient dans les deux cas:

La continuation des recherches a pour but de mettre en évidence

comment a (nombre des éléments qu'on enlève aux courbes données) se

comporte en général dans la fonction T.

Christiania, 7 Décembre 1888.

CHAPITRE IL

§ 4. Classification des nombres géométriqiies.

Lorsqu'un nombre A' est défini par certaines courbes K\, Ko .... Kn,

on peut indiquer cela en posant

Si l'on considère deux courbes algébriques Ä' et Â" ensemble, comme une

courbe, nous la désignons

/v + À''.
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En appliquant ces dénominations nous pouvons établir une classification

des nombres géométriques de la façon suivante.

On dit qu'un nombre A^ est primitif ou de prriuirrc rsp/'cr par rap-

port à une courbe AT,-, lorsque l'équation

= N{A\,K,,- -, a;,- • • ,Kn)+N{Ku-. .,Kr\- • •
, KJ

a toujours lieu. On peut d'ailleurs, plus commodément, poser cette équa-

tion ainsi:

N{Kr -f AV) = N{Kr) -f iV(AV),

le nombre A' étant, au total, désigné d'une manière suffisamment claire par

le symbole TV (AV), tant que l'on ne modifie pas les autres courbes dont

dépend A^

On voit qu'une fonction linéaire homogène quelconque de nombres

qui sont primitifs par rapport à une certaine courbe est aussi un nombre

primitif par rapport à cette même courbe.

On dit d'un nombre No qu'il est de seconde espèce par rapport à la

courbe AV, lorsque une équation de la forme

7Vo(AV + AV) = A^(AV) + N, (AV, AV) -j- A2(AV)

a toujours lieu, A^i(A'^, K/) désignant un nombre qui est primitif tant par

rapport à AV que AV-

En général nous disons qu'un nombre AV est de /'espèce //, par rapport

à une courbe AV, lorsque une équation de la forme

N„(AV + AV)= A„(AV) + AV,-,,i (AV AV)

+ A„_2,2(AV, Kr')^ h N,,n-x{Kr, AV) + N,,[Kr')

a toujours lieu, Nj,^q[Kr, K/), où /> -f r/ = fi, désignant un nombre qui est

de l'espèce p par rapport à Kr, et de l'espèce q par rapport à AV.

Exemples: L'ordre et la classe d'une courbe sont primitifs par rapport

à la courbe. Il en est de même du nombre des rebroussements et des

inflexions. Le nombre des points d'intersection de 2 courbes est primitif

par rapport à chacune d'elles. Il en est également ainsi du nombre des

tangentes communes.

Par contre le nombre des points doubles d'une courbe est un nombre

de seconde espèce par rapport à cette courbe. Car si l'on considère une

courbe A'i + AV, composée de 2 courbes AV et AV, le nombre des points

doubles de cette courbe sera égal au nombre des points doubles de AV +
le nombre des points doubles de AV + le nombre des points d'intersection
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de Kl et Ä'o- Le dernier nombre est toutefois primitif par rapport tant

à Kl qu'à K2.

Le nombre des tangentes doubles d'une courbe est naturellement aussi

de seconde espèce par rapport à ladite courbe.

Le nombre des courbes d'une famille de courbes dépendantes de //

paramètres, en contact n fois — c'est à dire en contact en ;/ points différents

— avec une courbe donnée, est d'espèce // par rapport à la courbe.

§ 5. Théorèmes généraux.

Parmi les 6 nombres de Plïicker, l'ordre, la classe, le nombre de

rebroussements, le nombre d'inflexions, le nombre de points doubles, et le

nombre de tangentes doubles, les 4 premiers, comme on l'a déjà dit, sont

primitifs; mais pas les 2 derniers. Les 4 premiers seront ci-après dénom-

més les nombres spéciaux de Pliickcr.

Théorème i. 67 //// iio)iibrc N, défini par certaines courbes, est pi-iniitif

par rapport à une certaine courbe K, et s'il est seidonent dépendant des

nombres de Pli'icker de cette courbe, tant que les autres courbes dont N dé-

pend éventuellement ne se trouvent pas modifiées, le nombre N est une fonc-

tion linéaire lionwgène des nombres spéciaux de Pliicker de cette courbe K.

Comme il existe toujours entre les 4 nombres spéciaux de Pli'icker une rela-

tion linéaire homogène, N doit être une fonction linéaire homogène de j

d'entre eux, p. ex. de l'ordre, de la classe et du nombre de rebroussements.

Démonstration: ;;/, étant l'ordre de la courbe, ;/, sa classe et s, le

nombre des rebroussements, le nombre est alors — par suite de l'hypo-

thèse et de la relation générale entre les 4 nombres spéciaux de Plïicker,

— une fonction de ;;/, n et s .•

.V= /(/;/,;/, 5).

En outre, d'après l'hypothèse, N est un nombre primitif Par conséquent,

l'équation fonctionnelle

f{mi -f m.>, ni -f //o, .s'i
-\- s.,) ==f(mi, n^, Sy) -\- f{mo, ii-i, s.>]

subsiste pour ' toutes les triples de valeurs uiy, ny, si et m.^, no, s-,, qui

sont possibles pour les courbes algébriques.

C'est maintenant une proposition connue, qu'une fonction qui satisfait

à cette équation pour toutes les valeurs de nii, ni, Si, m.,, no, s.,, est une

fonction linéaire homogène. Cette proposition ne peut toutefois pas,

rigoureusement, être appliquée ici sans autre façon ; car ce ne sont pas

tous les systèmes de 3 nombres, m, n, s, qui peuvent être l'ordre, la classe
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et le nombre de rebroussements d'une courbe algébrique. Comme les

conditions auxquelles ces nombres sont ici soumis consistent essentiellement

en certaines inégalités, on trouve cependant à priori qu'il est bien juste

que la proposition conserve sa validité. Il est toutefois nécessaire, pour

écarter tout doute, d'établir une démonstration indépendante de ladite pro-

position. Ceci peut se faire de la manière suivante:

Au lieu de ///, ;/, 5, comme variables indépendantes, nous introduisons

trois autres nombres, .v, y, z, définis par les équations

.V == ;;/— )i

2y = Il — 3s

Nous écrivons iV =/(;;/, //, 5) = rp {x,y, 2).

Il est alors évident que, pour toute courbe algébrique quelconque, .v, v

et z seront également des nombres entiers; car /i — Ss est toujours un

nombre pair, comme le montre la formule de Plücker

/i = /;/ [iH — 1) — 2(/— 35,

où (i est le nombre de points doubles. Par contre, il n'est pas nécessaire

que .V ou y soient positifs.

Pour une ligne droite, ;;/ ^ 1, ;/ = 0, s = 0, d'oii .v = 1, v = 0, z =0.

Pour une section conique ;;; ^2, n = 2, 5 = 0, d'où .v = 0, jy = 1, z = 0.

Pour une courbe du 3e ordre avec rebroussement, ni=o, n = 3, 5=1,

d'où .V = 0, V = 0, ^ = 1.

Admettons d'abord que la courbe considérée est telle que chacun des

nombres est positif ou zéro. Si nous remplaçons alors la courbe donnée

par une figure algébrique qui consiste en .v lignes droites, y sections

coniques, et en z courbes du 3e degré avec rebroussement, on remarquera

que les nombres .v, y, z ont la même valeur pour cette figure que pour la

courbe donnée, et par conséquent, le nombre A' sera le même pour cette

figure que pour la courbe donnée. Or l'emploi réitéré de l'équation fonc-

tionelle

r/)(-Vi + x.^,y^ +y.,, z^ .-\- øo) = -yr (.vi,^i, ^i) + (p [-^'i, y-i, ^2)

donnera évidemment pour résultat que

A^ = rp {x,y, z) = (p (1, 0, 0) .v -f cp {0, \,0)y ^ cp (0, 0, 1) z.

On aura ainsi démontré que A^ est une fonction linéaire homogène de

.V, y et z, dans tous les cas où .v et y sont tous deux positifs.

Supposons maintenant que y est, il est vrai, positif pour la courbe

considérée; mais que .v est négatif= — .v'. Nous pouvons alors ajouter
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à la courbe donnée .v' lignes droites; nous obtenons ainsi une courbe

composée, pour laquelle le nombre x est = 0, tandis que y et z ont les

mêmes valeurs que pour la courbe donnée. Il en résulte que

rp{0,y, z.) = cp{\, 0, 0)y + cp{x,y, 3),

ou, en d'autres termes, que

iV = rp{x,y, z) = cf{0,y, z) — cf{\,0, 0)x'.

Or d'après ce qui vient d'être démontré,

<r{0,y, ~) = fiO, 1, 0)^ -f rp{0, 0, 1) z,

et l'on obtient donc

N =fp{\, 0, 0) .V + rp{0, 1, 0)y + rf{0, 0, 1) z.

Nous pouvons démontrer de même que cette formule conserve sa

validité, lorsque y est négatif ou lorsque x et y sont tous deux négatifs.

N est donc toujours une fonction linéaire homogène des nombres .r,

y et z. Or il est évident que

<jp(l, 0,0) =/(1,0,0), ,/>(0, l,0)=/(2,2,0), r/)(0,0, l)=/(3,3, 1),

et si l'on introduit les valeurs de .r, y, z, exprimées par ;;/, n et s, on

obtient:

;V = /(1, 0, 0) m -{- (i/(2, 2, 0) -/(1. 0, 0)) ;/ -f (/(3, 3, 1) - f/(2, 2, 0))s.

L'exactitude de la proposition se trouve ainsi démontrée.

Naturellement il peut arriver que, dans beaucoup de cas, un problème

cesse d'avoir une signification pour certaines courbes spéciales, p. ex.

lorsqu'on a une ligne droite ou d'autres courbes spécialement simples. Si

l'on cherche, p. ex., le nombre d'inflexions d'une courbe, il est évident

que ce problème n'a aucun sens pour une ligne droite. Le nombre des

tangentes doubles ne signifie non plus rien pour une droite. Il peut être

question de savoir si la proposition précitée continue à être vraie enTde

tels cas. Il 'n'est guère possible de donner d'une manière absolument

générale une réponse à cette question, vu qu'il s'agit naturellement de

savoir quelles sont les courbes exceptionelles. 11 n'est cependant pas diffi-

cile de démontrer que la proposition- conserve sa validité, même si l'équa-

tion fonctionelle

/(/«1 + lllo, //1 + II-,, Si + So) =f[lllx, III, Si) -\-f{llh, lli, So)
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n'est pas applicable, lorsque iii^ ou ;;/o est égal à 1, ou, en d'autres termes,

que le nombre considéré cesse d'avoir une signification, lorsque l'on a

affaire à une ligne droite.

En effet, on peut alors introduire 3 nombres .v, y, z, définis par les

équations

X = 2ni n — -^ s

y = 6^

z= // — ///.

Puisque n -\- s = m {m — 1)— 2d— 25 est toujours un nombre pair,.

.V, y, z seront toujours des nombres entiers. Pour une section conique,

;;/ = 2, }i^^2, s^ 0, on obtiendra .v = 1, y = 0, = 0. Pour une courbe

du 3e ordre avec rebroussement, ;;/ ^3, /? = 3, 5 = 1, on obtiendra .v = 0,.

y=\, s = 0. Pour une courbe de 3e ordre avec point double, /// = 3,

;/ = 4, 5 = 0, on aura x ^0, y = Q, z=\. En procédant de la même

manière que ci-dessus, on peut alors démontrer que

/K ;/, 5) =/(2, 2, 0).v +/(3, 3. 1)^ +/(3, 4, 0)5,

ou, en introduisant les valeurs de .v, v, z, que

/(;;/, ;/, 5) = (2/(2, 2, 0) -/(3, 4, 0));;/ -f- (- |/(2, 2, 0) +
+/(3, 4, 0));. + (- 1/(2, 2, 0) +/(3, 3, \))s,

de sorte que / est une fonction linéaire homogène de m, n, s, aussi dans

ce cas.

Dans la plupart des problèmes de la géométrie énumérative, lesdites

exceptions ne se présenteront pas.

Théorème 2. Un iio)iibre N, défini par certaines courbes Ki • • Kr et

étant une fo)iction de leurs nombres de Pliicker, et primitif par rapport à

chacune d'elles, peut s'exprimer ainsi:

2y=^2^A,j...k pMpij prk ,

lorsque pu pour i= 1,2,3 indique j des 4 nombres spéciaux de Pliicker

de la courbe Ky) poj pour j = 1,2,3 indique les j mêmes nombres de la

courbe K-i , etc.

L'addition doit s'étendre sur toutes les combinaisons des nombres-

/", /, • • k, chacun des nombres pouvant avoir les valeurs 1, 2, 3.

L'exactitude de ceci est bien claire, vu que, par suite du théorème

précédent, N est une fonction linéaire homogène aussi bien des nombres

pu que p2j etc. Nous pouvons toutefois établir également une démonstration.
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exacte. Supposons que la proposition est vraie pour les r courbes, A'i, • • • AT,-,

et nous allons démontrer qu'elle est vraie pour les r + 1 courbes, Ä'j, • • • AV,

Ar + 1 .

D'après l'hypothèse, on a alors, pour le nombre iVdesr-hl courbes,

^'= 2j ^'J k{pr+\,i)pupîj • prk ,

chaque coefficient Aij...k devant alors être une certaine fonction des

nombres spéciaux de Plücker ^^+1,^^= 1» 2, 3) appartenant à la courbe

AV+i. Le nombre A' devant toutefois être également primitif par rapport

à la courbe A^+i, on a

/i A,j ... A- (pr+ 1,;+ pr- Ij) pU pîj ' ' • prk =

= Zj-^O-- k{pr +\,i) pu Pij • • • prk-h ^^ Aj . . kipr + hl)Pu p2j ' ' ' prk

ou

2 {Aij...k{p/+lJ-^pr + l,l) - Aj...k{p,'^u) —

Ay..
. k{pr + 1,l))plip2j • • prk =

pour tous les choix de pr-\-\,i et pr + \,i qui sont possibles pour les

courbes algébriques. Si maintenant, pour au moins un choix des nombres

pr+\,i et p'r'+\j , au moins une des expressions

Aij . ..k{p/+l.t-\-pr + \,l) Aij. . . k{p/+\,l) Aij.. .k(pr + i,l)

devenait différente de zéro, on obtiendrait évidemment une relation entre

les nombres de Plücker appartenant aux r courbes, A'i • • • A',-, qui se

trouverait être vraie pour un choix arbitraire de ces courbes. Si alors on

choisissait et maintenait les nombres de Plücker appartenant à A'o • • • AV,

il resterait une équation linéaire entre les nombres de Plücker appartenant

à Kl . Comme il n'est ici question que de 3 d'entre eux, p. ex. l'ordre,

la classe, et le nombre de rebroussements, il n'existe aucune relation de

ce genre. Par conséquent il faut que pour tous les choix des indices

i, J • k
,

^ij . . . kipr^ \,l + Pr + 1,/) A,j . . . k{pr+i.t) — ^0 • • • k{pr + l l) = ^,

et qu'il en soit ainsi pour tous les choix des nombres p/+i,i et pr + ij-

Mais alors, d'après ce que nous avons démontré, Aij...k est une fonction

linéaire homogène. Il en résulte que

A,i...k{pr-iA)= y j.Aii...k.lPr + hl,

et qu'en introduisant cela, on obtient

^V = ^ ^y . . . k,l pMplj • • Prkpr + i,l ,
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et l'on a ainsi démontré l'exactitude de la proposition pour les r -|- 1

courbes. La proposition est donc vraie dans toute sa généralité.

Théorème 3. Si un nombre N est de 2^ espèce par rapport à une

courbe K et une fonction des nombres de Plïicker de cette courbe, de manière

que nous puissions poser

ni, étant l'ordre, ;/, la classe et s, le nombre de rebroussements, la fonction f
est du 2« degré.

Démonstration : Le nombre A^ étant de 2« espèce, on a l'équation

fonctionnelle

/2 ('"1 4" ^^h} fh + 'h< ^\ + s-i) =
/2 ('«l> ^'1; ^1) +/> <'"2. >hy S->) -f /1,1 ('^'l, ni, Sx ; «/9» «2) st),

où /1,1 indique un nombre qui est primitif par rapport aussi bien à la

courbe avec les nombres ni^,n^,s^ qu'à la courbe avec les nombres nio, n-i, s.>.

Considérons maintenant une fonction gi(m,n,s), définie par l'équation

gx (m, n, s) =/> (m, n, s) — ^/l'i ''''> "> ^'< '"> "' •^'•

Nous obtenons alors

^1 Uni -\- nio, ni -\- no, Si + 52) =f {nii, ni, Si) -h /2 {m-i, m, 5.^) +
4-/1,1 ("'1, «1, Si ; m.2, ;/2, ^2) — \ (/1,1 {nii, ni, Si ; mi, ni, si ) +
-h/i-i ("'1. 'h. Si ; nto, n-2, s.>) +/1,1 imo, n^, s^ ; nii, ni, Si )

-\-

~t~/i>i (^h> n-i, So ;
m.), no, So) )

.

On remarque, en outre, en changeant mi,ni,Si et nio, no, So de place

dans l'équation fonctionnelle de fo, que

/1,1 (ni.^,n.,,s^; m^, «,,5, ) =/1,, (w^, w^, Sj ; m,,, n^,s.^.

On aura par conséquent

giim^ -h ;y/2, ;/i
+ «2,5i +5^)=/2 (m,, Wl,5^)—

—
t/i'I ('^'i-'^.'^i ; "'i. "\^s^ )-\-f^{m^,n^,s.^) — \f^,,^ (m.>,n^,s^ •,m^,n^,s^)

= ^1 ('''1. ^hySi)-\- gx (m.^,n^,s.^).

Or, d'après ce qui a déjà été démontré, ^1 est alors une fonction

linéaire homogène, g\. f^{m,n, s) se trouve exprimé ainsi:

/._> (;//, n, s) = \fi,x ("h n, s; m, n,s)-\- g^ (m, n, s).

La proposition se trouve ainsi démontrée. On voit que f., est la

somme d'une fonction homogène du 2« degré et une fonction homogène

linéaire.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1914. No. 12. 2
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Il en résulte en outre qu'un nombre A'^ qui est primitif par rapport à

certaines courbes Ä', ... K^, , mais du 2^ espèce par rapport à certaines

autres courbes K.^' . . . Kg , doit être une fonction homogène du ler degré

des nombres spéciaux de Plücker appartenant aux courbes K^ . . . A',, , mais

une fonction du 2e degré des nombres spéciaux de Plücker appartenant

aux courbes äV • • • Kq , si toutefois le nombre ne dépend que des nombres

de Plücker. De plus, la fonction ne contient pas de membre qui soit

indépendant des nombres de Plücker de A'/ . . . Kq.

Cette méthode de démonstration peut également être employée pour

prouver l'exactitude des propositions correspondantes concernant les nombres

d'espèces supérieures. Mais elle devient bientôt très compliquée pour les

nombres d'espèce élevée, et il vaut alors mieux procéder d'une manière un

peu différente.

Théorème 4. Si nu nombre N est de l'espèce p par rapport à une

courbe et une /onction des nombres de Plücker de cette courbe, de manière

que nous puissions poser

y ^fp^Jn, n,s),

/p est une /onction du degré p.

Démonstration : Nous pouvons d'abord considérer le cas le plus simple,

savoir celui où le nombre N ne dépend que des nombres d'ordre et de

classe. Np (m, n) étant un tel nombre d'espèce p, si l'on remplace la

courbe d'ordre m et de classe n par un système de /;; lignes droites et

de n points, Np(m,)i) se trouvera exprimé comme suit:

P-\

,V,(;;/,;/) = .V,(l,Oj
(7) + .V,,(0,1| (;') + V 7V,_,, „ (1,0; 1,0) (»') +

1

,,-1 v-\

+ S ^^-> ''••^' ^'^^ ('") (") + S ^>'-r,r{^A; 0.1) a) +
1 1

p-1 p-ï',-1

+ E S ,

^p— .—.,-,.-. ^l'O' 1'*^' i'*^'
(3) +

1

+ vV,.,,i.. .!.,)( 1,0; 1,0; . . . 1,0) (»;) + .V,.!..... up)( 1,0; 1,0; ...1,0; 0,1) (;^,) (;') +
+ ^V,., i(,„(0,l;0,l; ...; 0,1)

(;;),

lorsque les indices indiquent de quelle espèce est le nombre en question

N par rapport au courbes diverses dont il dépend. On trouve ce déve-

loppement du nombre Np (m, n) par l'emploi réitéré de l'équation fonc-

tionnelle

Np{m^ -\- ni.^, //j + '^2,' = ^V,,
(;;/i,

n^) -\- A^;,-i,i {m ^,11^; m.,, n.^)-\- •

H- 7V:,^_i (;;/i, ;/,; m ,, n^)-^- Np(m,-,, n.,).

On voit alors que N est une fonction du degré p des nombres ;;/ et ;/.



1914- No. 12. UNE MÉTHODE ÉNUMÉRATIVE DE LA GÉOMÉTRIE. I9

Considérons maintenant le cas où le nombre ne peut pas s'exprimer

comme fonction de l'ordre et de la classe seulement, mais parfaitement

comme une fonction de l'ordre, de la classe, et du nombre de rebrousse-

ments. Nous pouvons alors introduire de nouveau les 3 nombres .v, y, z,

définis par les équations

X = m — ;/

y=z\n — \s

s = s

de façon que le nombre ^V devienne une fonction fppix, y, z). Si tout

d'abord la courbe est telle que les nombres .v, jy et s soient tous positifs,

nous pourrons remplacer la courbe par un système de x lignes droites,

de y sections coniques, et de z courbes du 3e degré avec rebroussement.

Nous obtiendrons alors, par suite de l'équation fonctionnelle de çpp, que

(fp
puisse s'exprimer comme une somme, de la façon suivante:

fp,{x,y, z) = r/>p (1,0,0) .V + r/)p (0,1,0)^ + cp^ (0,0,1 U +

+ y\ r/>,_,, ,(1,0,0; 1,0,0) (0 + V r/)p_,,„ (1,0,0; 0, l,Oj
(|) {y) -h

1 1

+ 2rp_.,„fO,l,0;0,l,0)(^) + 2^r/,_,. J1,0,0;0,0,1)(^)(^) +

;>-l p-1

+ 2 f/>P-,,„ (0,1,0; 0,0,1) (y) (0 +y] r/,,_,, ,,(0,0,1; 0,0,1)
(^) +

1 1

p-l p-»'l-l

+ S s Vp-r,-r.„r„rJ^'^,^->hO,0; 1,0,0) (f)-^

1
"^

1
''^

+ rpr,, ,(p,fl,0,0; 1,0,0; . . .; 1,0,0)© +
-f r/,,,....,i(p>(l,0,0; ..., 1,0,0; 0, 1, 0) (^ji^) (^)

4-

+ r/'M.... HP, (0,0,1; 0,0,1; . . . ; 0,0, 1 ) g).

rpp est donc une fonction du degré p en .v, y et z, en tout cas pour toutes

les valeurs positives de ceux-ci. Il est cependant bien clair que cette

fonction conserve aussi sa forme pour les valeurs négatives. Ceci peut

également être démontré de la manière suivante: Soient .v, _)', et z les

nombres appartenant à une courbe K, x ou y ou tous deux étant négatifs,

tandis que .v', y , z sont tous positifs et appartiennent à une autre courbe K' .

Le nombre appartenant à la courbe K -\~ K' pourra s'exprimer comme

une somme de la manière suivante:

rPp {K+ Ä") = cp^ (K) + fpp_,^, (
Ä-, Ä") + ryn,,_,., (K, Ä") +

+ cp,^p^,{K,K')+fpp{K').
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Or rp [K -\- K') est naturellement une fonction des 3 nombres .v -f- .v',

y ~^y'
< ^ H"

^'
> ^^ sorte que le second membre de cette équation, lui aussi,

doit être symétrique par rapport aux deux séries de variables x, y, z et

x',y',z'. Mais alors rf^{K) doit provenir de fp (K'), si l'on remplace les

lettres marquées par les lettres non marquées. Par conséquent l'expression

ci-dessus de (pAx,y, z) continue à rester exacte, même si quelques-uns des

nombres .v, y et z sont négatifs.

La proposition ainsi démontrée peut aussi s'exprimer comme suit:

Un nombre, défini par certaines courbes K^ . . . Kp et pour chaque

valeur de I de l'espèce //^, par rapport a la courbe K^ fl = 1,2, .... pj, est

une /onction du degré ;/, des nombres spéciaux de Pli'icker appartenant

à K,, — en supposant naturellement que le nombre ne dépende de rien

autre que des nombres de Plücker des courbes.

Une remarque ayant de l'importance en ce qui concerne la classi-

fication, établie dans ce qui précède, des nombres géométriques, ainsi que

les propositions énoncées, est que, au lieu de courbes, c. à d. de systèmes

de points dépendants d'un paramètre, on peut considérer n'importe quels

autres systi'mes algébriques de figures géométriques. Pour de tels systèmes

quelconques, on peut établir la même classification des nombres, c. à d.

définir les nombres primitifs, nombres de 2^ espèce, etc. On peut en outre

établir des propositions analogues à celles établies ci-dessus pour les

courbes. L'exemple le plus simple de nombre étant toujours primitif à

chacun de deux systèmes donnés de figures géométriques, est le nombre

de figures communes. C'est ainsi que le nombre des sections coniques

communes à un système de sections coniques dépendant d'un paramètre

et à un système dépendant de quatre paramètres, est un nombre primitif

par rapport à chacun de ces systèmes. Ce nombre des sections coniques

communes se trouve être (Voir Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie,

p. 287):

X = /it (^ u'-' /2 _ ,/4 ) _|_ ,, (,/4 _ I
,,'2 ,,'2)

^

OÙ 1.1 et V sont respectivement le nombre des sections coniques dépendantes

d'un paramètre, qui passent par un point donné, et le nombre de celles

qui sont en contact avec une ligne droite, tandis que /«'* et u''^v'' in-

diquent, pour les sections coniques dépendantes de quatre paramètres,

respectivement le nombre de celles qui passent par 4 points donnés, et

de celles qui passent par 2 points donnés et touchent 2 lignes droites

données. Les nombres (t,r étant, tout comme ß
'^

, u - v '^

,
primitifs par

rapport à chacun le leur de ces systèmes de sections coniques, et le

nombre .r l'étant également par rapport à chacun des systèmes, on aurait
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pu prédire que .v devait être une fonction linéaire homogène autant des

nombres a, v que des nombres u ^
, fi- v-, à condition que l'on sût que

.V était une fonction de ces nombres seuls.

§ 6. Applications des théorèmes.

Comme l'on peut, dans chaque problème de la géométrie énumé-

rative, décider d'avance de quelle espèce est le nombre cherché, on peut,

d'après les propositions énoncées dans ce qui précède, établir la forme

générale du nombre. Il restera cependant toujours certains coefticients

que l'on devra déterminer d'autre façon. Pour en arriver à cette déter-

mination, il faut alors, en général, avoir recours à d'autres méthodes de la

géométrie enumérative ; mais on peut toujours entreprendre cette détermi-

nation de constantes en choisissant des courbes spécialement simples,

et c'est en ceci que consiste l'importance de la méthode que nous illustrons

dans ce quit suit.

Nous verrons un exemple très simple de l'application de cette méthode,

si nous essayons de déduire les formules ordinaires de Pliicker. Comme

on peut, p. ex. considérer comme sûr que la classe d'une courbe doit être

déterminée par son ordre, son nombre de points doubles et son nombre

de rebroussements, vu que ce n'est que ces points singuliers qui diminuent

le nombre des tangentes que l'on peut tirer à la courbe d'un même point,

on peut alors trouver la relation existant réellement, si seulement l'on

connaît les propriétés de la ligne droite, de la section conique et de la

courbe du 3" ordre avec rebroussement.

Désignons par d le nombre de points doubles, /// étant l'ordre, //, la

classe, et 5, le nombre de rebroussements. Comme nous savons que <•/

est un nombre de 2e espèce, d doit être une fonction du 2e degré en w,

>i, s; posons d = d ii/i, )i, s). Nous obtenons alors:

dim y
-j- ni.,, iij^ +//.,, 5 , -{- So) = d iiii^, ii^, s ^) -\- d iiii.^, // .j, s.^) -+- m

1
'" o ,

parce que le nombre des points d'intersection de 2 courbes d'ordres nl^

et ;;;., est ni^ ni.,.

D'après le théorème 3, il faut alors que

dim, II, s) = -|- d^ ini, n, s).

où dy i ni, II, s] est une fonction linéaire homogène de ;;/, n, s. Nous

pouvons donc poser

r/, (/;/, //, 05) = ani -\- bn -\- es .
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Les coefficients a, b, c peuvent maintenant être déterminés en considé-

rant une ligne droite, une section conique et une courbe de 3e degré

avec rebroussement.

Pour m = 1 , ;/ = 0, 5 = nous avons c/ = et aussi pour ;;/ = 2,

n = 2, s = (} et pour ;;/ = 3, ;/ =: 8, 5=1.
En opérant les substitutions, on obtient les 3 équations

,
1

« + 2 =

2r/4- 2/^-f- 2 =0

D'où l'on obtient

^a + '^h-\-c+ ^ =0

1,1 3

2
^'-~2 ' = -2-

La formule générale sera donc

,
;« (jii — 1) « 3

5
2 2

ou si l'on veut

u = m iiii — 1 )
— 2(/— 35,

soit la 1ère formule bien connue de Pliicker.

On peut également, à l'aide de cette méthode, trouver la 3« formule

de Pliicker, qui donne le nombre des points d'inflexions, si seulement l'on

connaît ce nombre pour la section conique, la courbe de 3e ordre avec

point double et la courbe de 3e ordre avec rebroussement. Le nombre

des points d'inflexions étant primitifs, on a nécessairement

/ = (I III -\- un -^ es .

Pour m ^ n = 2, 5 = nous avons / = 0. Pour ;// = // = 3, 5=1
nous avons / = 1. Pour /// = 3, « = 4, 5 = nous avons / = 3. On

obtient donc les 3 équations:

2a + 2/; =
3ff + 3/; + 6-=l

3rt+4/; = 3.

Il en résulte que

a = — 'i /> = 3 r = 1

.

La formule générale sera donc

/ = — 3 /;? -j- 3 // -|- 5

ou
3 /;/ -)-/== 3 n -\- s

,
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formule qui correspond à elle-même par le dualisme. Si l'on introduit ;/ =
;;/(;// — 1 )

—
• 2d — ds, on obtient

/ - ^mim — 2)— i6d — 85

qui est la 3e formule de Plücker.

Dans la suite, nous allons montrer Tapplication de la méthode à une

série d'autres problèmes de contact.

Problèmes de coiitact.

Problème i. Une formule d'importance fondamentale de la théorie

du contact des courbes est celle qui donne le nombre des courbes dé-

pendantes d'un paramètre, qui sont en contact avec une courbe donnée.

Ce nombre étant primitif, on doit pouvoir l'exprimer ainsi:

N — am -\- bn -\~ es.

Nous pouvons en effet considérer comme tout à tait sûr que ce nombre

est seulement déterminé par les nombres de Plücker. Ce ne sont, en effet,

que les points doubles et les points de rebroussement qui réduisent le

nombre des courbes en contact, que l'on a pour une courbe qui, considérée

comme lieu de points, n'a pas de singularités. En raisonnant comme suit,

on peut démontrer que le nombre est indépendant du nombre de rebrousse-

ments, 5.

Soit a le nombre de courbes de la famille qui passent par un point

donné, et v le nombre des courbes qui sont en contact avec une ligne

droite. Supposons qu'une courbe de l'ordre /;/, de la classe n et ayant 5

rebroussements varie vers une forme limite, à laquelle il se présente un

nouveau point double, de sorte que la courbe est alors de l'ordre m, de la

classe (/? — 2) et a un nombre de rebroussements s. Par ce point double

passent alors a courbes de la famille; mais chacune de celles-ci doivent

être comptées deux fois, chacune d'elles désignant en réalité deux courbes

coïncidentes, de même manière que 2 tangentes sont coïncidentes en un

point double. Le nombre des courbes de la famille qui passent par un

point double est donc égal à 2. Chacune de celles-ci coupe la courbe

considérée en deux points coïncidents, sans être des courbes en contact.

De même manière, '\ii courbes de la famille passent par un rebroussement,

c. à d.: lorsque nous faisons varier des courbes de l'ordre ;;/, de la classe

;/ et avec 5 points de rebroussement vers une forme limite, où il se

présente un nouveau point de rebroussement, 3« des courbes qui étaient

antérieurement en contact passeront par ce point de rebroussement. On a

en même temps obtenu une courbe d'ordre /;/, de classe n — )) et avec

5 -\- 1 points de rebroussement.
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Nous aurons donc les deux équations:

am + ô (« — 2) -|- C5 = am + bu -\- es — 2^<

<•?;// -h b{n — 3) -f- c (5 -|- 1 ) = am -\- bn -{-es — 3/(

dont le résultat est

b = ^i c = 0.

Comme c = 0, le nombre est donc indépendant du nombre de re-

broussements. Quant au coefficient a, il exprime simplement le nombre

des courbes de la famille qui touchent une ligne droite. Ce nombre, nous

l'avons appelé ci-dessus v, et nous exprimerons donc le nombre cherché ainsi:

N = vm -|- ////.

On peut naturellement déterminer aussi tous les 3 coefficients de la

formule

TV= atn -\- bn -[- es

en trouvant le nombre N dans 3 cas simples, p. ex. quand la courbe est

une ligne droite, une section conique ou une courbe du 3e degré avec

rebroussement. Nous allons montrer, dans ce qui suit, comment cela peut

s'eff'ectuer; mais, pour simplifier les choses, nous supposons tout d'abord

que les courbes de la famille de courbes donnée sont des courbes ordi-

naires considérées comme lieux de points, — ce qui n'empêche naturelle-

ment pas qu'un nombre fini d'entre elles ait des points singuliers •— et

qu'il n'existe aucune courbe dégénérée dont une partie soit une courbe double.

Supposons que les courbes soient d'ordre /. Le nombre de celles de ces

courbes qui passent par un point donné peut être appelé (.1 comme ci-

dessus.

Désignons par L une ligne droite. Pour trouver combien de courbes

touchent L, nous pouvons nous servir du principe de correspondance de

Chasles. Par un point arbitrairement choisi sur L, passent ii courbes,

coupant, chacune, L en t— 1 autres points. Il se produit alors sur L une

correspondance /H/ — 1) à f.i\t — 1 ), d'où il s'ensuit que le nombre de

coïncidences est égal à 2u(t — 1 ). D'après les suppositions faites, une

telle coïncidence ne peut se produire que du fait qu'une courbe touche L.

Le nombre des courbes en contact est donc

,. = 2^i(t — 1).

Soit K une section conique. Une telle courbe étant également du

genre 0, le principe de correspondance de Chasles peut aussi lui être

appliqué. Par un point arbitraire sur A' passent // courbes de la famille,

coupant, chacune. A' en 2/— 1 autres points. On obtiendra donc sur A'
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une correspondance (,"(2/

—

l), u(2t— 1)) avec 2ui2t— 1) coïncidences.

Le nombre des courbes tangentes est donc

2« (2^— 1)=2j'4- 2«.

Pour une courbe C^ de 3e ordre et de 3e classe, le principe de

Chasles peut également être appliqué. Par un point arbitrairement choisi

sur cl passent /ti courbes, coupant, chacune, C\ en 3/— 1 autres points.

On obtient donc ici une correspondance comptant 2// (3^ — 1 ) coïncidences.

Le nombre des courbes tangentes sera donc

2« (3/— 1 )
— /<-= 3v-f- 3/<,

un nombre u de coïncidences provenant de ce que u courbes passent par

le rebroussement. Nous obtiendrons donc les 3 équations suivantes pour

déterminer a, b et c:

a ^ V

a -\- b '^ r ^ fi

Sa -\- Sb ~\- c = Sv -\- S^i.

D'oîi provient

b^ u c= 0.

La formule sera donc

lY = )';;/ -\- un.

Par conséquent le même résultat qu'antérieurement.

Si toutes les courbes de la famille possèdent des points doubles ou

des rebroussements, ceux-ci composeront une courbe C^. Il pourra en

outre se trouver dans la famille des courbes dégénérées avec des courbes

doubles comme parties. Toutes ces courbes doubles peuvent être com-

prises en une courbe Co. La courbe Ci, tout aussi bien que la courbe Co,

coupera une ligne droite en un certain nombre de points. Le nombre v

de courbes tangentes à une ligne droite ne sera donc plus 2«(/ — 1); mais

nous aurons

j' = 2iL{t— D — -/-1 — /2,

xi coïncidences provenant de l'intersection de la ligne droite avec C\, et

y.., coïncidences de l'intersection de la ligne avec la courbe Co. Le nombre

de points d'intersection d'une courbe d'ordre /// avec Ci sera maintenant

m fois plus grand que le nombre de points d'intersection d'une ligne droite

avec Cl, et de même le nombre des points d'intersection d'une courbe

d'ordre /;/ avec Co, sera /// fois plus grand que le nombre des points

d'intersection d'une ligne droite avec Co- Par conséquent, pour une courbe
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d'ordre ;//, y.i ni coïncidences proviendront de l'intersection avec Ci,ety.oin

coïncidences de l'intersection avec Co. Nous obtenons donc, en posant

2uif— l)-=v',

V = v' — xi — y.o,

et le nombre de courbes tangentes à une courbe d'ordre /// et de classe // sera

v'/// -|- //// — y.iiii — y.2iii = vin + an.

Cette formule continue donc à rester vraie aussi dans ce cas.

A l'aide de la proposition ainsi démontrée, on peut aussi trouver

facilement le nombre de courbes d'une famille de courbes dépendantes de

p paramètres touchant chacune de p courbes données, dont les nombres

d'ordre et de classe sont respectivement {nii, ni), {nio, no), • • •
( ;/;^, w^,).

Le nombre sera en effet:

où les indices /, _/, k prennent, indépendamment l'un de l'autre, les

valeurs 1, 2 et oîi </r,i =///»•, ^r, 2 = '/, et où (J,j...k désigne le nombre des

courbes de la famille qui touchent autant de lignes droites qu'il y a de

nombres 1 parmi les nombres /, /, • • k, et qui passent par autant de

points qu'il y a de nombres 2 parmi les nombres i, j, • • k.

L'exactitude de ce qui précède ressort immédiatement du théorème 2,

puisque le nombre est primitif par rapport à chacune des p courbes, pourvu

toutefois que l'on sache qu'il est déterminé seulement par les nombres d'ordre

et de classe des courbes. Or ceci est absolument certain ; car, si l'on

considère les courbes dépendantes d'un paramètre (en deçà de la famille des

courbes données dépendantes de /> paramètres) qui touchent la lère^ la 2e • • •

la(r — 1 )'"% la(r4- 1)'"% • • -, la />'"* courbe, le nombre de celles de ces

courbes qui touchent en outre la courbe r"" sera, d'après ce qui est dé-

montré plus haut, indépendant du nombre de rebroussements de cette

dernière et seulement déterminé par ;;/,• et «r- Comme ceci s'applique à

chaque r, de 1 à />, le nombre considéré est donc une fonction seulement

des nombres d'ordre et de classe des courbes.

Problème '2. Essayons de trouver le nombre de courbes, dépendantes de

2 paramètres, qui ont un contact de deuxième ordre avec une courbe de l'ordre

;;/, de la classe n et ayant 5 rebroussements. Pour simplifier les choses, nous

ne considérons que le cas où les coiu-bes de la famille qui possèdent des

points singuliers ne dépendent que d'un paramètre et nous supposons que,

parmi celles des courbes de la famille qui passent par un point donné,

il ne s'en trouve aucune qui soit dégénérée de telle manière qu'il se pré-
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sente des courbes doubles. Soit a le nombre des courbes de la famille

qui passent par 2 points donnés, et / l'ordre des courbes.

Le nombre cherche étant primitif, il doit, par suite du théorème i.

être de la forme

A'= ail! -\- bu -\- es.

Les coefficients a, b, c s'obtiennent en déterminant .\' pour une ligne

droite, une section conique et une courbe de 3e ordre avec rebroussement.

Soit L une ligne droite. Par deux points arbitraires sur L passent

n courbes, dont chacune coupe L en t ^ 2 autres poirjts. Si l'on main-

tient immobile l'un des 2 points choisis, on obtiendra donc sur L une

(^f.i[t
— 2), u{t— 2)) correspondance avec 2u(t — 2) coïncidences. Par

conséquent il passe par un point arbitraire sur L '2uU — 2| courbes, qui

touchent L en un autre point. Comme nous l'avons vu dans le problème

précédent, le nombre de courbes passant par un point en dehors de L et

touchant L sera 2//I/ — 1). Si l'on pose maintenant

,. = 2u{f— \),

on voit donc que, par un point P sur L, il passe r — '2u courbes qui

touchent L en un point different de P.

Par contre, si l'on choisit un point donné sur L comme point de

contact ou — en d'autres termes — si l'on choisit 2 points consécutifs

sur L, il passe par ces points a courbes de la famille de courbes donnée,

et chacune de ces courbes coupe L en / — 2 autres points. A un point de

contact correspond donc /H/ — 2)=— — u autres pomts.

On voit ainsi que les courbes tangentes à L définissent une corre-

spondance entre les points sur L, vu qu'à chaque point simple d'inter-

section donné correspond r — 2u points de contact, tandis qu'à chaque

point de contact donné correspond — a points d'intersection simples.

Le nombre de coïncidences dans celte correspondance doit donc être

y 3
V — 2u -(- -. — u =.-.»' — 3«.

Ceci est le nombre des courbes a3'ant un contact de deuxième ordre

avec L. La valeur du coefficient a est donc

3
a = V — au.

Soit K une section conique donnée. En un point donné sur A tou-

chent (il courbes de la famille donnée, et chacune de ces courbes coupe
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K en 2/ — 2 autres points. Par conséquent à chaque point de contact

correspond 2« U — \]^v points d'intersection simples. Inversement, il

passe par chacun de ces points un certain nombre de courbes tangentes

à K. Nous pouvons trouver ce nombre de la manière suivante :

Par 2 points sur K passent ,u courbes, dont chacune coupe A' en

2/— 2 autres points. Si l'on maintient immobile l'un des 2 points, on

déterminera donc une correspondance ayant 4</ (/ — Ij = 2j; coïncidences;

c. à d. par un point arbitraire sur K passent 2v courbes tangentes à K
en un autre point. A chaque point d'intersection simple correspond donc

2j' points de contact.

Les courbes de la famille donnée qui sont tangentes à Â' produisent

donc sur K une (v, 2^) correspondance ayant Sr coïncidences. Le nombre

des courbes ayant un contact de deuxième ordre avec K est donc 3v.

Ceci peut servir à la détermination du coefficient b\ nous obtenons en

etfet :

3ï/ — 6.« + 2/^ = "àv,

d'où

b = 3«

.

Considérons maintenant une courbe C3 , c. à d. une courbe du 3e

ordre, de 3'' classe avec un rebroussement et un point d'inflexion. En un

point donné de C3 touchent /< courbes, dont chacune coupe C3 en 3/—

2

autres points. Par conséquent à chaque point de contact correspond

/<(3/ — 2) points d'intersection simples.

Par 2 points de C\ passent a courbes, dont chacune coupe C\ en

3/ — 2 autres points. Si l'on maintient immobile l'un des deux points, on

obtiendra donc une correspondance ayant 2/<(3/ — 2) coïncidences. Or

toutes ces coïncidences ne proviennent pas du contact; car il passe ,«

courbes par le point fixe et le rebroussement. Par conséquent il passe

par le point fixe 2^« (3^ — 2) — u courbes tangentes.

Dans la correspondance produite par les courbes tangentes, corre-

spondent donc à chaque point de contact /«(3/ — 2) points d'intersection

simples, tandis qu'inversement correspondent à chacun de ces points

2ul3/ — 2) — ^i points de contact. Le nombre des coïncidences sera donc

9
um — 2 ) + 2,a ( 3/ — 2) — n = ^v ^ 2,« .

Or il existe, dans la famille, a courbes qui sont tangentes à la tangente

de rebroussement au point de rebroussement. Chacune de celles-ci coupe

aussi C3 en 3 points infiniment voisins entre eux, mais en général il
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n'v a pas de contact d'ordre 2. Le nombre des courbes ayant un contact

de deuxième ordre avec C3 sera donc

-^ '' + ." •

Le coefficient r peut maintenant être déterminé. Nous obtenons

Iv — 9// + 9a+r = |-v+//.

d'où c = /<

.

La formule générale sera donc

3X= (— V — 'au]m 4- 3,"'/ + lis .

Comme on le voit, cette expression n'est pas seulement linéaire et

homogène par rapport à ;;/, ;/, 5, mais aussi par rapport à 1.1, v. C'est

justement comme il faut que ce soit; car le nombre des courbes ayant un

contact d'ordre 2 n'est pas seulement primitif par rapport à la courbe

donnée, mais également par rapport à la famille de courbes donnée.

Exemples: il Que la famille de courbes dépendantes de 2 paramètres

soit les sections coniques qui passent par 3 points donnés. On a alors

u = 1 et V = 2, conformément à la formule v = 2«(/ — 1), / étant ici = 2.

Le nombre de celles de ces sections coniques qui ont un contact d'ordre 2

avec une courbe donnée, sera

3« -J- 5 ^ 3w; -|- /

,

/ étant le nombre d'inflexions de la courbe.

2) Que la famille de courbes donnée soit les sections coniques qui

passent par 2 points donnés et touchent en outre une ligne droite. On a

alors u = 2, r = 4, et le nombre des sections coniques ayant un contact

d'ordre 2 avec une courbe donnée sera conséquemment juste le double du

nombre du cas précédent; il sera donc

6;/ + 25 = 6;;/ + 2/.

Par contre la formule générale trouvée ne peut être immédiatement

appliquée aux sections coniques qui passent par un point donné et touchent

en outre 2 lignes droites données, car il se trouve en eftet des lignes

doubles parmi celles de ces sections coniques qui passent encore par un

autre point donné. Une conséquence du dualisme est cependant que le

nombre de sections coniques ayant un contact d'ordre 2 est aussi, en ce

cas, 6;/ -f -s = Q»i + 2/, et parmi les sections coniques qui touchent 3

lignes droites il n'y a de nouveau que 3ii -\- s = 'dm + / qui aient un

contact de deuxième ordre avec la courbe donnée.
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Nous avons trouvé que le nombre des courbes de la famille (//, v}

ayant un contact d'ordre 2 avec une section conique était 'dv. Prenons

maintenant en considération ce qui se produira, si la section conique

dégénère en 2 lignes droites qui se coupent entre elles. Le nombre des

courbes ayant un contact d'ordre 2 avec l'une des deux lignes droites est

.3

alors — V — 3/i, et avec les deux lignes ce nombre sera 'iv — 6a. Il y
Ji

aura en outre ^< courbes touchant l'une des lignes en son point d'inter-

section avec l'autre, et également a courbes touchant l'autre ligne en ce

point. Chacune de ces courbes coupe également la section conique

dégénérée en trois points infiniment voisins entre eux. D'après le prin-

cipe de conservation du nombre (Voir Schubert, Kalkül der abzählenden

Geometrie, p. 12), le nombre total de ces courbes devra être 3j'. On voit

que ceci n'est possible que lorsque chacune des a courbes qui touchent

l'une des lignes droites en son point d'intersection avec l'autre, doit être

compté 3 fois, ce qui veut dire que, du moment où la section conique

dégénère, 3 des courbes ayant antérieurement un contact d'ordre 2 avec

la conique et d'ailleurs différentes coïncideront ici. Ayant connaissance

de ce fait, on peut alors de nouveau trouver les nombres concernant

d'autres courbes à l'aide de la dégénération en lignes droites, et contrôler

ainsi les résultats antérieurs.

Une courbe C\y c. à d. de 3® ordre et de &" classe, peut, comme

on le sait, dégénérer en 3 lignes droites se coupant entre elles. Le

nombre de courbes de la famille donnée, qui coupent cette figure en 3

points infiniment voisins entre eux, est la somme du nombre des courbes

ayant un contact d'ordre 2 avec les lignes droites et du nombre de celles

qui touchent une des lignes en un des points d'intersection de cette ligne

avec les 2 autres lignes, et les dernières courbes doivent, comme nous

l'avons vu, être comptées 3 fois. Le nombre des courbes ayant un contact

de deuxième ordre avec les lignes sera

Ç^v — Su) . 3 = - r — 9,« .

Le nombre des autres courbes sera 2// -3.3 = 18a . Le nombre total

des courbes ayant un contact d'ordre 2 avec une C^ sera donc

9

La formule générale trouvée donne, en introduisant m = 3, ;/ = »3, 5 = 0:

4 '' — ^f') • 3 + 3/< • 6 =
;]

V + 9/^

par conséquent le même résultat.
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Une courbe C^ (3® ordre, 4*" classe) peut dégénérer en 3 lignes droites

se coupant entre elles, l'un des 3 points d'intersection des lignes étant le

point double. Les courbes ayant un contact d'ordre 2 avec C3 , sont celles

qui coupent C3 en 3 points infiniment voisins entre eux, à l'exception

de celles qui touchent au point double l'une des 2 tangentes du point

double. Pour la figure dégénérée, nous aurons donc à additionner ensemble

le nombre des courbes qui ont un contact d'ordre 2 avec les lignes, et

des courbes qui touchent l'une quelconque des lignes soit à l'un ou à

l'autre de 2 des points d'intersection des lignes, le 3^ étant donc excepté.

Le nombre des courbes a3'ant un contact de deuxième ordre avec les

9
lignes est — r — 9</. Le nombre des autres courbes en question sera 12a.

On aura donc le nombre total de courbes ayant un contact d'ordre 2 avec

une courbe C3, égal à

En introduisant ;// = 0, // =4, 5 = 0, la formule donne

{^v — 3«) 3 -f 12« = |v + 3,/^

soit le même résultat.

Ce problème, de même que les problèmes de contact suivants, peut

aussi être résolu à l'aide du principe de correspondance étendu aux

courbes des genres > (Cayley, Brill).

Problème 3. Considérons maintenant une famille de courbes de

Tordre / dépendantes de q paramètres, qui est de telle nature que les

courbes qui ont des points singuliers ne dépendent que de q — 1 para-

mètres, et en outre telle qu'aucune des courbes qui passent par q — 1

points donnés ne dégénère de façon qu'il se présente de courbes doubles.

Soit u le nombre de courbes de la famille qui passent par q points donnés.

On doit démontrer en premier lieu que le nombre de courbes de la

famille, qui coupent une ligne droite L en q -\- \ points consécutifs, est

(^q^^^l-^- 1.>,«I^— V» — »y^ — 1.»,".

t étant le nombre de points d'intersection mobiles des courbes de la famille

avec L.

Pour q = l la formule est exacte (Voir problème i, p. 24). Nous

pouvons démontrer en outre que de l'exactitude de cette formule pour un

certain nombre q, résulte l'exactitude de la formule pour le nombre </ -|-

L

Pour que ceci paraisse évident, il est nécessaire que nous considérions

une famille dépendante de q -}- l paramètres et une ligne droite L. Si
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l'on choisit '/-Hl points consécutifs sur L, il passe par ceux-ci /< courbes,

qui coupent, chacune, L en /— q — 1 autres points simples. Si par contre

on choisit l'un de ceux-ci, il passe par ce point iq -|- 1 ),«(/?— 2) — {q^ — l)/<

courbes qui, dans un lieu ou dans un autre, coupent d'ailleurs L en ^ + l

points consécutifs. Ceci est clair, puisque les courbes de la famille dépen-

dante de (/ -j- 1 paramètres, qui passent par un point donné /> sur L,

forment une famille dépendante de q paramètres qui satisfait aux conditions

posées, lorsque la famille à ^ -|- 1 paramètres y satisfait, et telle que /t

courbes de la famille à q paramètres passent par q points donnés, et que

chaque courbe coupe L en / — 1 points mobiles. Nous aurons alors en L
une correspondance

((y 4- 1 )/< U— 2 )
— (V/ _ 1) ,<

^ f_^yt
— q— 1

))

ayant

{q 4- \)n it — 2) -\-u{f— q- 1 )
— (^2 _ 1),^

coïncidences. Le dernier nombre peut s'écrire

«î+i = {q + ^),nii — 1) — (q-+ 2q)u = (// + 2)uU — Ij — {(q + l)"' — l)u.

Par conséquent la formule est aussi exacte pour q -\- \.

Lorsque les courbes sont d'ordre f, le nombre des points d'intersection

mobiles avec une ligne droite seront en général /. Si l'on désigne alors

par V le nombre des courbes de la famille qui touchent une ligne droite

donnée, on a

V = 2u(f—]),

et par conséquent l'expression de a^ peut s'écrire comme suit:

aq = ~-^--v—{q"—l)u.

Nous avons vu par contre que le nombre des courbes dépendantes

de q -\- l paramètres, qui passent par un point donné p sur une ligne

droite L, et qui en outre coupent celle-ci, en un autre lieu, en q -\- ^

points consécutifs, est

aq — {q -\- 1)// . •

Comme ce nombre, lorsque /> n'est pas situé sur L, est (ig, (q -{- 1)"

courbes doivent donc couper L en (^ + 1) points consécutifs en p. Or il

ne passe que /< courbes par <7 -|- 1 points; mais le fait est que chacune

de celles-ci, en ce cas, désigne ^ + 1 courbes coïncidentes des courbes

.qui coupent L en q -\- l points consécutifs.
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11 est alors évident que, si iVg est le nombre de courbes d'une famille

à q paramètres de l'espèce ici considérée, coupant une courbe donnée C
en <7 + 1 points consécutifs, le nombre de courbes en une famille à </ -|- 1

paramètres, passant par un point p sur C et coupant en outre C à un

autre endroit en q -\- 1 points consécutifs, est égal à .V, —' (?7 ~j~ 1'."- ^1

faut bien qu'il en soit ainsi, lorsque 1^ H- l),u courbes doivent couper C
en p, en q -\- \ points consécutifs.

Suivant le théorème i, il est évident que le nombre de courbes

dépendantes de q paramètres qui coupent une courbe de l'ordre ;;/, de la

classe // et ayant s rebroussements, en </ -)- 1 points consécutifs, doit être

de la forme

y,^ = a^m + '^î« -I- <'î-^^

car ce nombre est primitif. Ici r?^ a justement la même signification que.

ci-dessus, le nombre A',^ pour une ligne droite. Nous connaissons donc a„.

Cherchons maintenant à trouver des formules récurrentes pour b„ et Cn.

Pour y arriver, considérons une famille h. q -\- \ paramètres et cher-

chons le nombre de courbes qui coupent une section conique en </ -|- 2

points consécutifs, et également le nombre de courbes qui coupent une

courbe de 3® ordre avec rebroussement en ^ -|- 2 points consécutifs.

Soit A' une section conique. Le nombre de courbes passant par un

point p sur Ä' et coupant en outre K, en un autre lieu, en ^ -h 1 points

consécutifs (voir remarque ci-dessus I sera

2a,+ 2ô,— U/4-1)«,

2rtç -|- ^b^ étant le nombre \\ d'une section conique.

Si l'on choisit <7 + 1 points consécutifs sur Ä', il passera par ceux-ci

<< courbes, dont chacune coupera ^ en 2/ — q — 1 autres points. On

obtiendra donc «(2/ — q — 1 ) = j- — [q — \)u points simples d'intersection

correspondants.

On obtient alors dans cette correspondance

2(7, + 2/>, — u/ + 1 )u —U]—\ )u 4- r

coïncidences. Or ce nombre doit être Xq^i pour une section conique, ou

en d'autres termes

2^,-1-1 -[- 2/;,,_i = 2f7, -f 2^, — '2qa -j- v,

d'où, comme l'on trouve facilement que

2a,_ui =^ 2aq 4- v — ^-iq -\- 2)//

,

il résulte

é,_i ^ ôq -{- iq -\- 1 )u .

Vid.-Sdsk. Skrifter. I. M.-X. Kl. 1914. No. 12. 3
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Or bx étant égal à u , il en ressort que

Le nombre de courbes passant par un point p sur une courbe C3,

c. à d. de 3^ ordre et de 3e classe, et coupant en outre celle-ci en ^/ -h 1

points consécutifs en un autre lieu, sera

3rtg + ^bq + Cq — (q -\- 1
) //.

Si l'on choisit ^ + 1 points consécutifs sur C3, il passe par ceux-ci

a courbes, dont chacune coupe C':, en 8/— q — 1 autres points. Par

3
conséquent on obtient u Vit — q — 1 )

"= ^ î^ — ((} — 2) u points d'intersec-

tion simples.

Le nombre de coïncidences de cette correspondance se trouvera donc être

%a,, + Uq + Cq — iq-\- 1 ) a — {q ~ 2) ii -^ ^ v ==

= 3^?, + 2,bq -\- Cq — (2<7 — 1 ) /< -f o v.

3

2

De ces coïncidences il y en a u, qui sont dues aux f.i courbes, qui

coupent C\ au rebroussement, en «7+2 points infiniment voisins entre

eux, comme on peut le démontrer algébriquement. Chacune de ces courbes

coupent aussi C3 en q -\- '^ points confondus, mais non consécutifs, de

sorte qu'elles ne donnent lieu à aucun contact d'ordre q -\-\. Le nombre

de courbes qui coupent C3 en q -\- 2 points consécutifs (ou ont un contact

d'ordre q -\- ^ avec la courbe) sera donc
3

3rt, + Uq H- Cq — 2qu + 2 î'-

Ce nombre est d'autre part iV, + i pour une C3, soit:

^ciq + 1 + 3ôj + 1 -h <"? + 1-

En conséquence on obtient l'équation

3
3(7^ + 1 -1- 3^5 + 1 -f c, + 1 = 3^7, -|- 'ibq + (^q — 2^//< + ^ V.

Or on a

3
3rtç + 1 -f ibq + 1 = ia^ 4- 3Z», — oqii -f ^ v.

Par conséquent

c, + 1 = Cj -}- qu.

Comme c^ = 0, on a donc

qiq—\)
c„ = ^—^ u.
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La formule générale sera donc:

Nq = '-^— (î' — 2u/ — 1 ]a) m -(- -^—-—'- un -f-
'^-^ us.

Ce serait un excellent contrôle de trouver directement ce nombre pour

»i = 3, ;/ = o, 5=1, On aura alors

2 '
"'^' '•

' 2

^{q^l)v-(q-^-q-3)u.

Par q points P^, P.^, • • •
, Pq, sur une courbe C3, passent« courbes

chacun coupant C3 et 3/ — q autres points. Par les points Pj, P.^, -, Pq-i

passent donc 2u{Sf — q) courbes, qui en outre coupent C3 en deux points

coïncidents. Parmi celles-ci il y en a u qui passent par P^, P.^, • •
, Pq -\

etlerebroussement. Le nombre de courbes tangentes passant par P, »P^' " <P<i- 1

est donc 2i.i{'èt — q) — //. Si l'on tient immobiles P^ • • Pq-2, il passera

donc, par un point quelconque Pq^\ sur C3, 2«(3/ — q] — u courbes tan-

gentes. Si par contre on choisit un point arbitraire comme point de con-

tact, il passera, par les 2 points qui y coïncident et par les points

Pj • • • Pq^o, lii courbes coupant en Sf — q autres points.

On obtiendra alors une correspondance ayant 3,« (3/ — q) — // coïnci-

dences. Or il passe jli courbes par 2 points consécutifs sur la tangente

de rebroussement, situés au rebroussement et par les points P^ • • Pq-2-

Si l'on tient immobiles les points P, • • • Pq-^, il passera donc, par un

point arbitraire P,_2, 3,«(3/ — q) — 2« courbes ayant un contact d'ordre 2

avec C\. Si l'on poursuit ce raisonnement, on arrive à ce résultat que, par

chaque point P, de Cg, il passe </// (3/" — q] — (^— 1 l^u courbes, dont cha-

cune coupe Cg en q points consécutifs. Si par contre on choisit q points

consécutifs, il passe par ceux-ci // courbes, chacune coupant C3 en 3/ — q

autres points. Il arrive donc que <7 -h 1 points coïncident un nombre

Uj + D^iiV — q) — {q — l)u

de fois. Or il existe u courbes qui passent par q -\- 1 points coïncidents au point

de rebroussement; mais ces points ne sont pas consécutifs, c. à d. ces f.i courbes

coupent aussi C3 en ^ -(- 1 points coïncidents, sans que ce soit un con-

tact d'ordre q. On a donc comme résultat qu'il existe

[q -\- 1)/H3/— q) — qu

courbes qui sont en contact d'ordre q avec C3. Ce nombre peut aussi

s'écrire
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3 3
^{(/ + 1) J' — (^+ IM«? — 8)/< —qu= (q + \) v — iq-— q— ^) fi,

ce qui s'accorde donc avec la formule trouvée.

Problème 4. Nous pouvons ensuite tâcher de trouver le nombre de

courbes dépendantes de deux paramètres, qui touchent deux fois, par con-

séquent en 2 lieux différents, une courbe d'ordre m, de classe n, et ayant

5 rebroussements. Soit /< le nombre de courbes passant par 2 points

donnés, v le nombre de courbes passant par un point donné et touchant

une ligne droite donnée, alors que o peut être le nombre de courbes qui

touchent 2 lignes droites données. Nous supposons que les courbes ayant

des points singuliers ne dépendent que d'un paramètre, et qu'aucune courbe

ne dégénère de façon qu'il se produise de courbes doubles. Soit / l'ordre

des courbes.

Si l'on considère les courbes de la famille qui passent par un point

donné, celles-ci dépendent d'un paramètre, et, d'après ce que nous avons

déjà vu au problème i, il faut que

v = 2ii[t — 1).

Si l'on considère maintenant les courbes de la famille qui touchent

une ligne droite, celles-ci forment, elles aussi, une famille à un paramètre,

et nous obtiendrons de même manière

o = 2j'(/— 1).

Le nombre de courbes de la famille donnée, qui touche i fois une

courbe d'ordre /;/, et de classe 11^ et i fois une courbe d'ordre hi.^ et de

classe U.2, sera, d'après la dernière remarque au problème i,

Qiii^ iii.^ -\- villi
^ //2 -f »t., //] ) -h foii «2-

Désignons maintenant le nombre de courbes ayant 2 contacts avec

une courbe m, 11, s, par N(iu,n,s). Nous obtenons alors

--= Nim^, «i.-Sj) + N{}}i.2,}i.^,s.,) -\- Qïii^ m.^ -h r(m, u., -f m.,ii^ ) + {.in^ n.^.

D'après le théorème 3, la fonction N{ni,n,s) doit donc pouvoir

s'exprimer ainsi:

Xi m, n, s) =
l^
m- -f mm + ;^

ir + ani + bn + es,

et il ne reste plus ici qu'à déterminer les coefficients ci-, b, c.

Nous cherchons d'abord le nombre de courbes qui touchent 2 fois

une ligne droite donnée L. D'après ce que nous avons vu au problème
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3, il passe par un point de la ligne v — '2u courbes qui la touchent en un

autre lieu. Puis nous considérons la famille à un paramètre des courbes

qui touchent L. Par un point donné de L, passent alors v — 2/i de ces

courbes, et chacune d'elles coupe L en / — 3 autres points. De cette

façon on détermine donc sur L une correspondance {(v — 2/i)(/— 3),

iv — '2u)(f — 3)) entre les points d'intersection simples. Le nombre de

coïncidences sera donc 2(j' — '2u){i — 3), et le nombre de courbes ayant

2 contacts avec la ligne donnée sera

(j' — 2/n(/— 3) =|— 3j'+4/<,

chacune de celles-ci entrant en eftet deux fois en considération auxdites

coïncidences.

Soit K une section conique. Par un point hors de A' passent 2t' -j- 2/<

courbes tangentes à K. Par conséquent il passe, par chacun des points

de A', 2r + 2u — 2u = 2j' courbes touchant A' en un autre lieu. Chacune

de ces courbes coupe A' en 2 t — 3 autres points. On obtient donc sur

K une correspondance (2j'(2/ — 3), 2r(2/ — 3|) entre les points d'inter-

section simples, et le nombre de coïncidences sera 4j'( 2/ — 3|. Le nombre

des courbes a3-ant 2 points de contact avec la section conique sera donc

2v[2t— 3) = 2o — 2v.

Cherchons si nous trouverons le même nombre à l'aide d'une section

conique dégénérée, consistant en 2 lignes droites se coupant entre elles.

On a tout d'abord les courbes tangentes à aussi bien l'une que l'autre

ligne. Leur nombre est o. Puis l'on a les courbes qui passent par le

point d'intersection des lignes et touchent l'une ou l'autre des lignes; car

celles-ci ont aussi 2 fois un point avec la tangente correspondante commun

avec la conique dégénérée. Or il existe, comme nous l'avons vu, j' — 2u

courbes passant par un point sur une ligne droite et touchant celle-ci en

un autre lieu. Le nombre de courbes passant par le point d'intersection

des 2 lignes et touchant l'une ou l'autre de ces lignes sera donc \v — S//,

chaque courbe devant être comptée 2 fois. Le point d'intersection des

lignes désigne en eftet 2 faisceaux de lignes coïncidents, ou un sommet

double. On a enfin les courbes qui touchent 2 fois ou l'une ou l'autre

ligne. Le nombre de celles-ci est o — Hj- -|- 8«. On obtient donc comme

total le nombre

o -I- 4 j' — 8« + o — 6)' -h Su = 2o — 2v,

ce qui est juste.
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Nous considérons ensuite une courbe C3. Par un point situé hors

de la courbe passent Sv + S/n courbes tangentes à C3. Par un point de

Cg passent en conséquence 3)' -|- 3/.i — 2u ^3v -\- /ii courbes, tangentes à

cl en un autre lieu. Chacune de ces courbes coupent C3 en 3/ — 3 autres

points. On obtient donc en Cl, entre les points d'intersection simples, une

{(Sv H-,«) (3/— 3j, (3»' -h 1^1) {'åt— S)) correspondance ayant 2(Sv-\- /.ijiSt—'d)

coïncidences. Nous devons toutefois trouver le nombre de courbes qui

passent par le rebroussement et touchent Cg en un autre lieu. Par le

rebroussement et par un point arbitraire situé d'ailleurs sur Cg, passent /n

courbes, et chacune de celles-ci coupe C-^ en Si — 3 autres points. On

obtient donc une correspondance ayant 2/H3/ — 3) coïncidences, et ceci est

le nombre de courbes tangentes passant par le rebroussement.

Le nombre de courbes 2 fois tangentes sera donc

9
[Si' -h fi) { Si — 3) — Il ( 3/— 3) = 9 j/(/— 1 )= -- q.

Pour déterminer les coefficients a, b, c,. on obtient maintenant les 3

équations

^ + ^? = 2
— Sv 4- 4,«

20 + 4^ + 2/< -\- '2a -\- 2b = 2q — 2v

2 Q + '^v + 2 " "^ '^"^ + '^^' + ' ^ 2^-

D'oîi l'on obtient

a = 4// — Sv

b ^^ — bu

S
^= -2,«-

La formule générale sera donc

N (m, //,5) = ^ ;;/- + rnin -f- //- -{- {iu — 3r) ;;/ — b/Lin ^ liis.

Contrôlons la formule en considérant une courbe Cg. Par un point

situé hors de C3, il passe Sv -\- 4u courbes tangentes. Donc il passe par

un point donné de Cg, Sv -{- 2u courbes touchant Cg en un autre lieu.

Chaque courbe tangente coupe Cg en Si — 2 points hors du point de

contact, et par l'un de ceux-ci se trouvent déterminés 2u -\- Sv courbes

tangentes chacune coupant C* en Si — 3 autres points. Le nombre des

courbes 2 fois tangentes sera donc
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9
{'2u-\-3r) (3/— 3)= o + 3v .

D'après la formule on obtient

I
ç -|_ I9v -f- 8« 4- 12/< — 9»- — 20« = \-[.:}v,

ce qui se trouve être juste.

On trouve aussi facilement le même nombre, en considérant la courbe

dégénérée C3, qui consiste en une section conique et une ligne droite,

l'un des points d'intersection entre celles-ci étant un sommet double, tandis

que l'autre est le point double.

Pour une courbe C3, on obtient, d'après la formule trouvée

'
o + 18)' -h 18a + l'2u — 9»' — 30« = ~o-\-9v .

Nous pouvons maintenant faire le calcul à l'aide d'une dégénération, en

considérant 3 lignes droites se coupant l'une l'autre, dont les points d'inter-

section sont des sommets doubles.

Le nombre de courbes touchant 2 fois l'une ou l'autre des

3
lignes est „o — 9v -|- 12«

— »— passant par l'un ou l'autre des sommets

et touchant l'une des lignes droites par

ledit point est 12 a' — 24 /<

•— »

—

passant par l'un ou l'autre des sommets

et touchant la ligne opposée est . . dv

— »

—

touchant 2 lignes différentes est . . Sq

— »

—

passant par 2 des sommets est . . 12«

Le nombre total est donc ^Ç + ^''-

On doit se rappeler qu'une courbe qui passe par un sommet double,

doit être comptée 2 fois, et une courbe qui passe par 2 sommets doubles,

4 fois.

Nous exposons aussi, en terminant, un contrôle à l'aide de la courbe

C^ . Celle-ci étant du genre 0, on peut employer ici le principe de corre-

spondance de Chasles.

Par un point situé hors de C^, il passe 4^-1-3« courbes tangentes

à C4 . Par un point de C^, il passe donc iv -\- u courbes, qui touchent

C4 en un autre lieu, et chacune de ces courbes coupent C^ en 4/—

3

autres points. Il arrive donc 2(4i' -1- _«)(4/— 3) fois que 2 points d'inter-

section simples sont coïncidents. Quelques-unes de ces coïncidences pro-
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viennent cependant de ce qu'une courbe tangente passe aussi par un

rebroussement. Il faut donc trouver le nombre de ces courbes.

Chaque courbe passant par un des rebroussements coupe la courbe

C4 en åf — 2 autres points. Si l'on choisit un de ceux-ci, on obtient 11

courbes, dont chacune coupe C4 en 4^

—

S autres points. On obtient donc

2// (4/

—

3) coïncidences. Or il existe 2/< courbes passant par le rebrousse-

ment choisi et par l'un ou par l'autre des 2 autres rebroussements. Le

nombre de courbes passant par le rebroussement choisi qui touchent Cl ,

sera en conséquence 8u(f — 1). Le nombre des courbes tangentes à C'I

passant par l'un ou l'autre des 3 rebroussements sera donc 24^<(V — 1).

Le nombre de courbes 2 fois tangentes à C^ sera

(4v + ^<)(4/ — 3) — 12/<(/ — 1 )
= u + 80 .

La formule donne

9 9
8g + 12}' + ^^

/< + 16/< — 12.' — lôfi — ^ « = ,u 4- 8g ,

par conséquent le même résultat.

Problème 5. Considérons maintenant une famille de courbes dépen-

dantes de deux paramètres, qui possèdent toutes un point double, et

examinons combien d'entre elles ont 2 contacts avec une courbe m, ii, s.

Nous considérons le cas oii les points doubles sont situés sur une ligne

droite. Nous pouvons alors exprimer également le problème de la manière

suivante: Cherchons le nombre des courbes qui, dans une famille à trois

paramètres, ont toutes un point double se trouvant situé sur une ligne

droite, outre qu'elles sont 2 fois tangentes à une courbe ///, ;/, 5. On

continue à supposer, comme auparavant, qu'il n'existe pas de courbes

dégénérées ayant comme partie des courbes doubles.

Soit, comme antérieurement, /< le nombre de courbes passant par

2 points donnés, v le nombre de courbes passant par un point et touchant

une ligne droite, alors que g est le nombre de courbes touchant 2 lignes

droites. Nous pouvons en outre désigner par ß le nombre des courbes

qui passent par un point donné et ont d'ailleurs leur point double en un

point donné de cette ligne droite, où se trouvent tous les points doubles.

Nous pouvons appeler cette ligne L, et ( l'ordre des courbes.

Dans ce qui suit, on trouvera souvent appliqué ce principe qu'un

point double absorbe 2 coïncidences; c. à d. si l'on a une courbe K et

une lamille de courbes à un paramètre, et si l'une de ces courbes place

un point double sur K, ceci signifie 2 coïncidences dans la correspondance
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entre les points de /v' qui est produite par l'intersection de K et des courbes

de la famille.

On peut démontrer de la manière suivante c|u'un point double absorbe

2 coïncidences :

Supposons que

/(/, .r, y) =

est une famille de courbes dépendantes du paramètre /, qui possèdent

toutes un point double, et que ce point (ou l'un d'eux, s'il y en a plusieurs)

coïncide avec un point ordinaire de la courbe K, lorsque / = /o • Si l'on

fait varier Â de /,q
— e à Xq-\-{:, le point double, pour une valeur de e

suffisamment petite, se déplacera en général de l'un à l'autre côté de K,

il décrira donc un trajet qui croisera K. Si l'on considère alors les courbes

fil, X, y) = u,

on remarquera que celles-ci, pour des valeurs suffisamment petites de /<,

pour chaque l, se comporte d'une manière rapprochée comme une section

conique au voisinage du point double de la courbe /(k, x, y) ^ 0. Lors-

que / se modifie de Xq — t à Å^) -\- e , cette section conique rapprochée se

déplacera de l'un à l'autre côté de K, pourvu toutefois que /n soit choisi

suffisamment petit. On remarque toutefois que la section conique rappro-

chée, en se déplaçant, touchera K 2 fois, savoir d'abord de l'un puis de

l'autre des côtés. Si l'on fait décroître u vers 0, ces deux contacts se

fondront ensemble, le point double rencontrant Ä'. L'incidence du point

double sur Ä' équivaut donc à 2 coïncidences.

Soit L' une ligne droite donnée, et P un point donné. Par P et un

point arbitraire de U passent /< courbes, dont chacune coupe /.'en f — 1

autres points. On obtient donc 2u{l— 1) coïncidences. 2ß d'entre elles

proviennent de courbes qui ont leur point double à l'intersection de L et

de L\ et passent par P. Le nombre des courbes tangentes à L' et pas-

sant par P est donc

Considérons maintenant les courbes qui touchent L'. Soit L" une

autre ligne droite. Par un point de L" , il passe alors v courbes qui

touchent L', et chacune de celles-ci coupe L" en l — 1 autres points.

On obtient donc 2i'{t— 1) coïncidences. Quelques-unes de celles-ci provi-

ennent des courbes qui ont leur point double à l'intersection de L et de

L'\ et qui touchent L'. On peut trouver leur nombre de la manière sui-

vante: Par chaque point de L', il passe ß courbes a3'ant leur point double

audit lieu, et chacune d'elles coupe L' en / — 1 autres points. Il existe
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donc 2ß{i— 1) courbes ayant ce point double donné et touchant L'. Par

conséquent
o = 2v(t— \) — Aß[t— 1}

sera le nombre de courbes touchant 2 lignes droites.

Cherchons maintenant le nombre de courbes qui touchent 2 tbis une

ligne droite. Par un point de celle-ci passent v — 2/< courbes tangentes

en un autre lieu, et chacune de celles-ci coupe la ligne en t — 3 autres

points. On a donc entre les points d'intersection simples une correspon-

dance {{v — 2ii){t—'à), (v—2a]{t—'å)) ayant 2(v — 2/<j (/— 3) coïnci-

dences. Une courbe ayant un point double sur la ligne là où elle coupe

L, coupe la ligne en / — 2 autres points. Si l'on choisit l'un de ceux-ci,

ß courbes seront déterminées, chacune coupant la ligne en / — 3 autres

points. Il existe donc 2^(/— 3) courbes ayant un point doublé audit point,

et en outre tangentes à la ligne. Le nombre de courbes 2 fois tangentes

à la ligne sera donc

(v — 2^«) it — 3) — 2^î?(/ — 3) ==
I
- 3 V + 4u -f 2ß .

Nous considérons ensuite une section conique K. Par un point de A'

passent 2v courbes tangentes à K, et chacune d'entre elles coupe K en

2/ —^3 autres points. Il arrive donc 4j'(2/ — 3) fois que 2 des 2t —

2

points d'intersection simples coïncident. Or la ligne des points doubles L

coupe K en 2 points. Une courbe a^'ant un point double en l'un de ces

points coupe K en 2/ — 2 autres points. En choisissant l'un de ceux-ci,

ß courbes seront déterminées, chacune coupant K en 2/ — 3 autres points.

On obtiendra donc 2ß(2t — 3) coïncidences, et il existera Aß{2t— 3) courbes

ayant un point double ou à l'un ou à l'autre des 2 points d'intersection

de L et de K, et tangentes à K.

Le nombre de courbes ayant 2 contacts avec K sera donc

2vm~ 3 )
— Aßm — 3 ) = 2^ — 2 v + 4^

.

On obtient aussi le même résultat, si l'on fait l'énumération à l'aide

d'une section conique dégénérée consistant en deux lignes droites qui se

coupent entre- elles. Il existe en effet tout d'abord q courbes touchant

chacune des 2 lignes. Il passe en outre par le point d'intersection des

lignes r — 2« courbes touchant l'une des lignes, et par conséquent 2v— 4«

courbes touchant ou l'une ou l'autre des lignes; mais comme le point

d'intersection des lignes est un sommet double, les courbes doivent être

comptées 2 fois, de sorte que leur nombre est 4v — 8/< . On a enfin les

courbes qui touchent 2 fois ou l'une ou l'autre des lignes. Le nombre de
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celles-ci est q — 6j'4-H« + 4p*. Par conséquent le nombre de courbes

2 fois tangentes à la section conique dégénérée sera

Q -\- év — 8a -\- Q — 6v 4- 8« -f- 4,:? = 2^ — '2i' -\- Aß.

Soit maintenant C^ une courbe du 3e ordre avec rebroussement. Par

un point de Cl passent ov-{-u courbes touchant C3 en un autre lieu, et

chacune de ces courbes coupent C'3 en 3/ — 3 autres points. Il arrive donc

2(3j' -f- ,")(3^— 3) fois que 2 des points d'intersection simples coïncident.

Pour trouver le nombre des courbes 2 fois tangentes, nous devons sous-

traire le nombre des courbes tangentes et passant par le rebroussement,

ainsi que le double du nombre des courbes ayant un point double sur C3

et tangentes à celle-ci. On doit alors diviser par deux le nombre ainsi

obtenu.

Chaque courbe passant par le rebroussement coupe la courbe C3 en

3/ — 2 points difterents du rebroussement. Si l'on choisit un de ces points,

u courbes, dont chacune coupe C3 en Si— 3 autres points, seront déter-

minées. 11 y aura alors 6/1 (i— 1 ) coïncidences. Or C3 est coupée par la

ligne des points doubles L en 3 points. 11 existe ß courbes ayant un

point double en l'un de ces points et passant par le rebroussement. Le

nombre de courbes tangentes et passant par le rebroussement sera donc

louit— D— 6ß = 3j'.

Une courbe ayant un point double en l'un des 3 points d'intersection

de C3 et de L sus-nommés coupe C3 en 3/ — 2 autres points. En choi-

sissant un de ceux-ci, ß courbes seront déterminées, chacune coupant C3

en 3/ — 3 autres points. On obtient alors 6ß{t—\) coïncidences. Il y a

cependant ß courbes passant par le rebroussement. On obtient donc

6ß(l — 1) — ß courbes tangentes avec point double à l'un des 3 points

nommés.

Le nombre de courbes 2 fois tangentes sera donc

(Sv H- .H) (3/ —S)—^^v— ISßif —l)-h Sß = ^o-\-6ß.

Or, d'après le théorème 3, le nombre de courbes de la famille donnée

ayant 2 contacts avec une courbe de l'ordre nt, de la classe n et ayant 5

rebroussements, doit généralement être de la forme

Å^(m, n, s) = ^ ;//- + v)uii -f- '^ fi~ -f- (i»' -I- ^" -]r ^^ •
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Nous aurons donc pour déterminer les coefficients a, h, c :

|-H« = |-3r + 4« + 2,'y

2o -\- 4v-\- 2u -\~2a -\- 2ö = 2o — 2v -\- 4ß

q 9

2 ," -f 3a + 3/. 4-^ =
2I ? + 9,' + ^ // -f 3a -^U^c = Iq + 6/i .

D'où l'on obtient

a = 4/< —31^ + 2;^

h = — 5u

_ 3

La formule générale sera en conséquence

o

Xdn, II, s) ^= ^ ;«- -{- vtnn -\- ir -\- (4u — 3?» H- 2ß)m — 5//// — -us

Problème 6. Nous allons par la suite prendre deux exemples de la

manière dont on peut trouver le nombre de courbes dégénérées d'une

famille.

Cherchons le nombre de lignes doubles de la famille de sections coni-

ques qui passent par 2 points donnés, touchent une ligne droite donnée

et touchent en outre une courbe donnée ui, ii, s. Il est évident que ce

nombre sera de la forme
am

,

si seulement nous pouvons démontrer que ceci se trouve déterminé par

l'ordre ;;/ seul; car le nombre est primitif par rapport à la courbe m, >i, s.

On peut démontrer de la manière suivante que le nombre est déterminé

par l'ordre seul :

Supposons que la courbe ;;/, //, 5 se déforme continuellement vers une

forme limite, à laquelle il se présente un nouveau point double. Les sec-

tions coniques se modifieront en même temps, et en prenant la position

limite nommée, toutes les sections coniques qui passent par le point double

se sépareront de la famille. Or en général il ne se trouve aucune ligne

double parmi celles-ci, et par conséquent le nombre des lignes doubles

ne se modifiera pas. Il en est de même lorsqu'une dégénération donne

lieu à un nouveau rebroussement. Par conséquent le nombre des lignes

doubles pour chacune des courbes de_ l'ordre ;;? sera le même que pour

une courbe de l'ordre ;// qui, considérée comme lieu de points, n'a pas de

singularités, ou, si l'on veut, le même que pour un système de ;// lignes

droites, de sorte qu'il est donc déterminé par l'ordre seul.
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Si l'on choisit ;;/ = !, on trouve facilement, à l'aide du principe de

correspondance de Chasles, que le nombre des lignes doubles est 4. (\'oir

Clebsch, Vorlesungen über Geometrie, B. i, p. 393). L'expression générale

de ce nombre est donc

A proprement parler c'est une ligne double, qui entre 4;;/ fois dans

la famille donnée, ou en d'autres termes 4;;/ lignes doubles coïncidentes.

Il est en outre clair que le nombre de lignes doubles parmi les sec-

tions coniques qui passent par 2 points et touchent aussi bien une courbe

de l'ordre iii^ qu'une courbe de l'ordre iih , sera

4 iiii 1H2 .

En eftet ce nombre est également déterminé seulement par le nombre

d'ordre des courbes, ce que l'on reconnaît de la même manière que

ci-dessus, et il doit donc être de la forme aiii^iii.-, (théorème 2). On

obtiendra en outre 4;;/j pour ;//., = !, de façon que ^' = 4.

Suivant le théorème 3, le nombre de lignes doubles dans la famille

de toutes les sections coniques qui passent par 2 points donnés et touchent

en outre 2 fois une courbe de l'ordre in, doit être de la forme

'2)11- -\- am,

vu que l'on peut également ici considérer comme évident que le nombre

est déterminé par l'ordre seul. Si l'on choisit maintenant 2 lignes droites,

on aura /;/ = 2, et le nombre des lignes doubles sera 4, suivant la formule

que l'on vient de trouver 4///j;;/o, et qui peut en effet être appliquée ici,

en posant /;/, =;;;., == 1. On obtient donc

8 -f- 2a = 4,

d'où

Le nombre de lignes doubles de la famille considérée sera donc

2)inm — 1).

A l'aide de ce nombre on pourra résoudre le problème suivant:

Problème 7. Trouvez le nombre de sections coniques qui, passant

par 2 points, touchent une ligne droite et ont en outre 2 contacts avec

une courbe de l'ordre ;;/, de la classe « et ayant 5 rebroussements.

Comme il existe, parmi les sections coniques passant par 2 points et

touchant une ligne droite, des lignes droites doubles, ce problème n'entre
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pas dans le cadre du problème 4. Par contre, on sait que, d'après la

formule qui a été trouvée dans le problème 4, le nombre de sections

coniques passant par 3 points et a3^ant 2 contacts avec la courbe ;;/, ;/, 5 est

1
-^

2iii'^ -{- 2iui/-\- ^ «2 — 2;;/— ofi — s.

Soit maintenant L une ligne droite donnée, alors que nous considérons

les sections coniques qui passent par 2 points donnés et touchent 2 fois

la courbe m, n, s. Par tout point de L, il passe donc

1 3
2;;/- -)- 2)mi + ^ ;/-— 2m— 5«— -s

sections coniques de la famille, et chacune coupe L en un autre point.

On obtiendra donc sur L une correspondance ayant

4;«- 4" 4w/;/ -}- n-— 4;;; — 10« — 85

coïncidences. Celles-ci proviennent en partie de sections coniques tangentes

et en partie des lignes doubles qui se trouvent dans la famille de sections

coniques considérée. Nous avons trouvé que le nombre des lignes doubles

était égal à

2m(m — 1).

Il s'ensuit que le nombre de sections coniques passant par 2 points,

ayant i contact avec une ligne droite et 2 contacts avec une courbe ;;/, w, 5, est

2w- -f- 4;;/;/ -|- ïfi — 2m — 10« — 85.

Nous pouvons ainsi dresser le petit tableau suivant, où Nu,v (/t< -|- y = 3)

désigne le nombre de sections coniques passant par // points, touchant v

lignes droites, et ayant en outre 2 contacts avec une courbe ;;/, ;/, 5, /.

A^3.o = 2;;/2 -)- 2mn + ^ n-— 2m— hn — 's =
,

1 o 13 1 3 .= 2m- -\- 2mn+ ^ w- — m— - « — ^i
Â À d, ^

^i,\ = 2m'^+ \mn + n^— 2m— lOw— 3s= 2m^ -\- ^mn -j- «"^— 1 1 '" — "— 3/

A^,2=;;/2 -|- 4;;7;/_|_9;;2 — jQw/— 2«— 3i= Hl" -\- imn -{- 2}i'^— ;//— 11;/ — 35

1 3
iVo.s = ^ m~ -\- 2mn -\- 2)i~— hm — 2« — —/=

1 . , ^ , .. o 1 13 3= 2'""+ 2'^'« + 2«-— -g m — Y«— 2
^*

Les deux dernières formules se déduisent d^s 2 premières par suite

du dualisme.

Problème 8. Trouvez le nombre de courbes d'une famille dépendante

de 3 paramètres, ayant 3 contacts avec une courbe de l'ordre ;;/, de la

classe n et ayant 5 rebroussements, alors que nous supposons que les

courbes de la famille qui ont des points singuliers ne forment qu'une famille à
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deux paramètres, et qu'aucune des courbes ne dégénère de telle façon qu'il

se présente des courbes doubles. Soit / l'ordre des courbes. Soit en outre

// le nombre des courbes de la famille donnée passant par 3 points,

)' le nombre des courbes passant par 2 points et touchant i ligne droite,

o le nombre des courbes passant par i point et touchant 2 lignes droites,

(7 le nombre des courbes touchant 3 lignes droites.

On obtient donc naturellement, en vertu du principe de correspon-

dance de Chasles

r = '2u{f — 1), o = 2»' (/—11, (T=-2o(/ — 11.

Nous pouvons maintenant démontrer tout d'abord que le nombre de

courbes aN'ant 2 contacts avec une courbe (;//,, ;/,, 5,1 et i contact avec

une courbe i;«.^, n^, s 2) est

iV(»;j,;/i,s, ; ///^,, ;/.,,52 l =l-;«.2 + ^;/., \»i\ +(0;;/., H- i'}i.,)»i^>i^ -\-

— 5(v;;/., + un^))i^ — ^^
'''"'2 + /'"î'^'i-

C'est ce qui ressort de la formule générale trouvée au problème 4,

en remarquant que les courbes de la famille à 3 paramètres ici donnée

qui remplissent la condition de toucher la courbe {))i.,, u.^, s.,), forment

une famille à deux paramètres, pour laquelle les nombres caractéristiques

u, V, o mentionnés au problème 4 ont respectivement les valeurs

ce que l'on reconnaît en employant la formule donnée au problème i.

Soit y{))i. n, s) le nombre cherché des courbes qui touchent en 3

points une courbe (;//, ;/, s). L'équation fonctionelle suivante doit donc se

produire

de sorte que le nombre cherché est de 3e espèce. A(/;/, ;/, 51 est donc

(théorème 4) une fonction du 3^ degré de ;;/,;/, 5. On voit d'une manière

presque immédiate que les membres du 3e degré doivent être

6 2 2 '6

de sorte que nous pouvons écrire

Xiiii, N,s) = V >''"^ + ^ >>'''' -H 9 >""' + •

"'^ + ^'^'"' H~ ^'""+ Cil- + D>Hs 4-

+ Eus -j- Fs- + Gni + H>i -h Is,
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VU que nous savons aussi qu'il ne peut se trouver aucun membre indépen-

dant de ni, II, s. En introduisant cette expression de Nijn,ti,s) dans

l'équation fonctionelle, et en omettant les membres qui s'évanouissent, on

obtient l'équation

A 2iii^ni2 -\- B {}ii^n.2 -\- »i.jHx )
-\- C • ^n^ii.^ -\- Diiii^s.^ -\~ ;;/.2S, ) +

-j- Ein^s^-^- >i2Si)-\- F- 25iS2= (8v— 6o)/;/,;/;.2-j- (4/< — 8i')(;«j//^,+
/;/.,//i )

—
3 3— lOfiJi^n^ — ^''•'"l'^a + "'J^^) — .S

iti/i^s^ + //2'^l '•

D'où

3 3
A = 4ï^ — 3o, B = 4/< — 8j', C = — ou, D = ~ ^v, E = —

^ //, F = 0.

On aura donc

Xiiu,u,s)= T iii'^ + -^ }"''>i + -,
'"^^" 4- ^ «^ + i^v — 3o)///2 -f f4« — 8v)inn—

b 2 2 b

3 3— bun- — Jv;/5 — i^it"^ + G;// + ^" "h ^•5-

Pour trouver les trois coefficients G, H, I, nous déterminons, à l'aide

du principe de correspondance de Chasles, le nombre A" d'une ligne droite,

d'une section conique et d'une courbe C3.

Les courbes étant d'ordre/, il passera par 2 points d'une ligne droite une

famille de courbes dépendantes d'un paramètre dont chacune coupera la ligne

en / — 2 autres points. En choisissant l'un de ceux-ci, /< courbes seront dé-

terminées, chacune coupant la ligne en / — 3 autres points. Il y a donc

2« {t — 3) =^ V — 4« coïncidences, de sorte qu'il existe v — 4« courbes tan-

gentes passant par 2 points de la ligne. Si l'on tient l'un de ceux-ci

immobile, il passera donc, par un point arbitrairement choisi ailleurs sur

la ligne, v — 4« courbes tangentes, dont chacune coupera la ligne en / — 4

autres points. On obtiendra donc une correspondance ayant 2 (v— 4«)(/— 4) =
o — luv + 24 a coïncidences. Par un point donné de la ligne, il passe

donc " — hv -\- 12 a courbes 2 fois tangentes, et chacune de celles-ci coupe

en outre la ligne en / — 5 points. Par conséquent les courbes 2 fois tan-

gentes donnent lieu à une correspondance ayant (o — 10 v + 24«)(/— 5) =
^ — 9o -I- .52r — 96» coïncidences. Le nombre des courbes 3 fois tan-

gentes sera donc

g
— 3o -f -g-î'— 32/<.

En appliquant le même raisonnement à une section conique, on trouve

que le nombre de courbes ayant 3 contacts avec celle ci est

4 4 44
,<(2/— 3)(2^— 4)(2/'— 5) = ^ff — 80 + -^v — 8«.

3
' ' 3 o
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Par 3 points d'une C. passent u courbes, dont chacune coupe la

courbe C3 en 3/ — 3 autres points. Par 2 points il passe donc 2 /H 3/— 3)=
3)' courbes qui coupent C3 en 2 points coïncidents. Parmi celles-ci, il y

en a 11 qui passent par le rebroussement. Par conséquent il passe 3)' — a

courbes tangentes à C3 par les 2 points. Chacune de ces courbes coupe

en outre C3 en 3/ — 4 points. Il en résulte que, par un point de C3, il

9 9
passe (3j' — u l (3/ — -^

' = ^ ? — ^ '' "+ ," courbes qui touchent C3 ^^ la cou-

pent en outre ailleurs en 2 points coïncidents. Quelques-unes de celles-ci

passent par le rebroussement. Le nombre de celles-ci peut être trouvé

ainsi. Une courbe passant par un point ordinaire de Cl et par le re-

broussement, coupe C3 en 3/ — 3 autres points. Il y a donc 2</ ("3^— 4) =
3)' — 2u courbes tangentes qui passent par le point choisi et par le re-

broussement. Le nombre des courbes 2 fois tangentes et passant par un

point donné de C3 sera donc

99 3 ^
9O— ^»'+ ,"

—
^''+ ," = ^0 — 6>'+ 2u.

Chaque courbe 2 fois tangente et passant par un point de Cl coupe

cette courbe en 3/ — 5 autres points. Le nombre de coïncidences sera

maintenant

27
(9o— 12r +4//)i3/'— 5)=

;^
(7— 36ê> + 30j'— 8«.

Nous devons en outre trouver le nombre de courbes 2 fois tangentes

passant par le rebroussement. Nous venons justement de trouver que le

nombre de courbes tangentes passant par le rebroussement et un point

quelconque sur C3 était égal à 3v — 2u. Chacune de ces courbes coupe

C3 en ot — 5 autres points. Le nombre de coïncidences sera donc égal à

(6v— 4«) (3/

—

5)=9ê> — 18r -|- 8« et le nombre de courbes 2 fois tan-

gentes passant par le rebroussement sera

9
-Q — 9v-\-iu.

Le nombre de courbes 3 fois tangentes à C3 sera donc

9 8 3 4 9 27
-o—\2q-\- lOv — -u —- q -\- Sv— -a =-a—— Q-\- 13»'— 4«.

Pour déterminer les coefficients a. b, c, on a alors comme dans les

problèmes précédents 3 équations, d'où l'on obtient

G= ^ï'— 32//, H=^u, I=l3u.
à à

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.N. Kl. 191 4. No. 12. 4
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La formule générale sera donc

u

b 2 2 o

(ifi — 8 v) iiiH — 5 un-— ^ vins — — uns -\- (— v— 32 //) ni -\- ^ //« +13 fus.

Comme exemples on peut citer les suivants:

Le nombre de courbes du 3e ordre, qui, considérées comme lieux

de points, n'ont pas de singularités, passant par 6 points donnés et a^^ant

3 contacts avec une courbe (w, ;/, s], est égal à

32 1—- nv^ -\- 8 m-n -\- 2 ////;- -|- — 7/'' — 32 ///- — 28 nni — 5 ;/- — 6 nis —
3 b

3 64 , 88
, ,„— ^ "S -\- m -\- -—« 4-135.

2 o .-3

Si l'on prend les courbes du 3e ordre, dépourvues de points singuliers,

passant par 5 points, touchant une ligne droite et touchant 3 fois une

courbe {ni,n,s). on obtient justement le nombre quadruple.

Problèmes uictnqties.

Après avoir exposé ce qui précède, nous abandonnons les problèmes

de contact pour montrer dans ce qui suit l'application de la méthode aux

problèmes métriques.

Problème 8. Trouvez l'ordre d'une courbe, qui est le lieu géométrique

des points d'où la somme des carrés d'une normale à une courbe d'ordre

;;/. et de classe ;/. et de la distance à un point donné est constante.

On peut démontrer de la manière suivante que le nombre est déter-

miné seulement par les nombres d'ordre et de classe d'une courbe donnée:

Supposons que la courbe donnée varie continuellement vers une forme

limite, à laquelle elle obtient un point double de plus. Il se rassemble

alors de chaque point 2 normales au point double, et par conséquent il

s'élimine hors du lieu géométrique 2 fois le lieu géométrique des points

d'oîi la somrrie des carrés des distances du point donné et du point double

est constante. S'il se présentait un rebroussement, un tel lieu géométrique,

qui d'ailleurs est un cercle, serait éliminé 3 fois. Un point double réduit

donc de 4, un rebroussement, de 6, l'ordre du lieu géométrique cherché.

Le nombre A" cherché étant primitif, nous devons pouvoir écrire

^V= ani -\- hn -\- es.
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Mais d'après ce qui vient d'être dit. les 2 équations suivantes doivent

se produire:

a)}i -\- b(ii — '2) -\- es = ani -\- bn -\- es — 4

am A^ b\n —^3) -l-c(5 -f- 1) == <^>^^ + bii -\- es — 0.

D'où l'on obtient

/; = 2 6- = 0.

On trouve le coefficient «, en choisissant ;;/ = l, // = 5 = 0. c. à d.

une ligne droite. Dans ce cas, le lieu géométrique sera une section conique.

On a donc a = '2. Si, d'ailleurs, l'on sait seulement que le nombre N
est indépendant de 5, et par suite de la forme

uN' — a»i -f- bii,

on peut trouver b en choisissant /// = 0, // = 1, c. à d. un point. Le lieu

géométrique sera alors un cercle, et l'on obtient é = 2.

La formule est donc
.V^ 2 ( /// -f- // 1,

Problème 9. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points situés

de telle taçon que la somme des carrés d'une normale à chacune de 2

courbes données est constante. Soient 2 courbes dont l'une est de l'ordre

/;/], et de la classe ;/,, et l'autre de l'ordre m.^, et de la classe n.^.

En suivant un raisonnement analogue à celui du problème précédent,

on trouve que le nombre cherché est une fonction exclusivement des nom-

bres d'ordre et de classe. Comme le nombre est primitif par rapport à

chacune des 2 courbes, on a, suivant le théorème 2,

X^ am^ m., -f- b[in^ ii^ + '}'., 'i\ ) 4" eii^ n^.

Pour ///2=0, //2 = 1, la formule se réduira à 2(///j -f-",), suivant

le résultat du problème précédent. On obtient donc b = c ^= 2. Si l'on

choisit ;7/j =;//2 = 1> "1 = ''2 ^ "^' ^^ ^i^^ géométrique sera alors égale-

ment une section conique. Par conséquent a est aussi égal à 2, et on

obtient

A'= 2 ( ///
j

-|- // j ) ( ;// ., -J- « 2 '•

Problème 10. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points d'où

les carrés de p normales. 1 à chacune des p courbes données {m ^,11^),

{»i.>,ii.)) • • {uip, )ip), possèdent une somme constante.

Ce nombre étant primitif par rapport à chacune des p courbes et

comme il est certain qu'il n'est déterminé que par les nombres d'ordre et

de classe, nous avons, suivant le théorème 2,

X^aïu^m^ • nip-\- bn^ni., • nip-}- • • •

-f- k/iiii.^ • • fip.
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Chaque coefficient s'obtient maintenant en choisissant les courbes

comme lignes droites et points. Si l'on choisit p. ex. toutes les courbes

comme lignes droites, on obtient }\ = a = 2, puisque le lieu géométrique

sera une section conique. De même, on obtiendra tout autre coefficient

égal à 2. La formule générale sera donc

Problème ii. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points d'où

la somme des carrés de «, normales à une courbe (/;/j,;/, ), de a.^ normales à

une courbe (111.2,11.)), • • • de «,, normales à une courbe!;//^, 7ip) est constante.

Nous pouvons facilement trouver le nombre cherché en remplaçant

chaque courbe (nir, fir) par iiir lignes droites et «^ points. Les ür normales

peuvent alors être réparties d'une manière arbitraire à «,• parmi les nir-j-rir

lignes droites et points. Si l'on s'imagine que l'on fait un tel choix arbi-

traire pour chaque valeur de r. de 1 à />. le lieu géométrique sera une

section conique. Le nombre de ces choix sera toutefois égal à

'"2 ~t~ "-A ('"r + "/'

a., y V «/>

et le lieu géométrique total consistera donc en juste autant de sections

coniques. L'ordre cherché sera en conséquence

p

^n

Xr = iiir -\- iir désignant le nombre de normales que l'on peut tirer d'un

point arbitraire à la courbe (;;/,-. ;/^).

Comme on le voit, ce nombre est une fonction de degré cty des nom-

bres ))ir et ;/,-, ce qui est bien en conformité de ce fait que le nombre est

de l'espèce Ur par rapport à la courbe {nir.i/r).

11 est évident que la classe de ce lieu géométrique, elle aussi, est

i>

égale à 2[ I
f

" '^j. Le nombre de rebroussements et aussi le nombre d'in-

1

flexions doivent par contre être généralement égaux à 0. En outre, le nombre

de points doubles sera alors égal au nombre des tangentes doubles.. Ces

courbes correspondent donc, au point de vue du dualisme, à elles-mêmes.

Si l'on choisit spécialement a,- = nir -+- //,-, c. à d. si l'on considère le

lieu géométrique des points d'où la somme des carrés de toutes les nor-

males que l'on peut tirer à chacune de certaines courbes données est con-

stante, on a pour résultat que l'ordre et la classe de ce lieu géométrique

sont égaux à 2, c. à d. c'est une section conique.
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Cette proposition a été algébriquement démontrée par Birkeland dans

un traité publié dans le Monatshefte für Mathematik und Physik, Vienne,

1890, fascicules ii— 12.

Problème 12. Trouvez le nombre de points doubles du lieu géométri-

que considéré au problème 8.

Désignons ce nombre par (Hm, n). On aura alors

<•/(/;/! -\- /II.y, 11^ -^- II.,) — diiii^,)!^) -\- (h 111.^^,11.,] -\- AdHy + Il ^){m,^ -\- 11.^),

4(;;/j -\-u^)(in., -t- ;/.,) étant en effet le nombre de points d'intersection des

2 lieux géométriques que l'on obtient pour les courbes (///j,//, )
et (;;/2, "2)-

Suivant le théorème 3, il faut donc que

dim, II) = 2(/// -|- //)- j- am -f- ùii.

Tant pour m ^ 1, // = que pour ;;/ = 0, ;/^ 1, on a le nombre

de points doubles égal à 0. D'où l'on voit que a = b = — 2, et par con-

séquent

dim, II) = •2{)n -\- 11) {m -f- // — 1 ).

Puisque le nombre des rebroussements est égal à 0, nous aurions pu

également nous servir de la première formule de Plïicker pour trouver

d{in,n). On obtient alors

dim, II) = )y\-2m -{-2ii)(2m + 2n — 1 ) (/// 4- //) = 2(;;/ \- 11) (m + ;/ — !),

par conséquent le même résultat.

Le nombre des tangentes doubles est naturellement le même.

Problème 13. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points d'où

la somme de p normales, une à chacune des /»courbes données {iii^,ii^),

(ni.;,,}!.)) • • •{iiip,fip), est constante.

Ce nombre étant primitif par rapport à chacune des courbes, il peut

s'exprimer ainsi :

A' = am^in.y • iiip -\- hii^ni.^ • • iiip 4- • • • -j- kii^n.2 • • iip.

Chacun des coefficients s'obtient en choisissant les p courbes comme

lignes droites et points. On trouve maintenant que l'ordre du lieu géomé-

trique, dans tous ces cas, sera 2P; si p est un nombre pair, il faut alors, il

est vrai, compter également des points infiniment éloignés. Nous obte-

nons donc

p

A' - 2P[\^{lllr + nrl
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Or la ligne droite infiniment éloignée entrera dans le lieu géométrique

des points d'où la somme des distances de p points donnés est constante,

lorsque p est un nombre pair. Si l'on ne compte pas la ligne droite in-

finiment éloignée, l'ordre ne sera plus 2P, mais 1^ — / -
comme nous al-

Ions le démontrer ci-après. Par contre la ligne droite infiniment éloignée

n'entre pas dans le lieu géométrique des points d'où la somme des di-

stances d'une ou de plusieurs lignes droites, outre de certains points, est

constante. Si donc, lors de la détermination des coefficients a, b, • • •
, k,

on supprime la ligne droite infiniment éloignée, on obtient tous les coeffi-

cients égaux à 2'', à l'exception de k, qui est égal à 2'' —
(

/^ 1
• O'i ob-

tient donc alors la formule

.V=2PP] <'".-+ 'M— p W^^ir,

qui donne l'ordre, si l'on ne compte pas la ligne droite infiniment éloignée.

On peut démontrer que l'ordre du lieu géométrique des points dont

les distances de p points donnés ont une somme constante, est

lorsque p est un nombre pair, de la manière suivante:

Soit (.V, V) un point appartenant à ce lieu géométrique, et Lxx, }\), i.X2,yi),

•••{xp,yp) les points donnés. L'équation du lieu géométrique sera alors

r

^^S(X — Xrf + (^ - yrf = k .

1

Pour trouver l'ordre, nous pouvons chercher le nombre des points

d'intersection avec la ligne y = /x -\- b .

Les points d'intersection sont alors donnés par l'équation

p .

y] V (.V — .v,)-^ + (7.V + b ~-y^\' = k .

J

Si l'on divise partout par .v, on obtient

p

sY(-?)>('+*^T=:
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1

OU, SI nous posons — = s
,

.V

p

2^ V(1-a:,.s)^ + (/ + (7.-jvÏÏ)2 - ^3 = 0.

^^^ ...
Or il est possible, de I /> 1 manières, de choisir les signes des radicaux

carrés de telle façon qu'il y ait autant de signes -\- que de signe — . Or

à chacun de ces choix, z = sera une racine de la dernière équation, et

par conséquent .v = oo sera une racine des précédentes équations. Au

total .V = 00 est donc racine un nombre de fois égal a I /> I, et par consé-

quent la ligne droite infiniment éloignée entre un nombre de fois égal à

I p I
dans le heu géométrique.

Comme contrôle de la formule trouvée, on peut faire les considérations

algébriques suivantes, dans le cas où /> serait égal à 2, et où l'une des

courbes serait un point. Soit li', rj) le point, l'autre courbe étant de l'ordre

;;/ et dépourvue de points singuliers.

Soit

Fix, y) =
l'équation de la courbe.

Si maintenant (.v, y) est un point appartenant au lieu géométrique

cherché, les 3 équations suivantes doivent subsister:

(I) F(xi,y,)^()

2yi dxi

(3 » (4 ('? — -vi
>-— 4/^--^) -v- 4- 8 (| — xi ) ( >;

— yi ) xy+ (4 it] — y^ i^— 4k^)y-+
(4(; — .v,)UÏ -\-yi - ^^— j;^) + 4^^i^ + x, ))x -f-

C-v? +>'ï - 5^ - ri- - 2khxi -\-yi + ^^ + ,f) + k^ = 0,

la dernière équation étant l'équation

Vf.r — Xif-\- {y —yi )^ + V(-v - |l- -\- {y — r;)'^ = k

amenée à sa forme rationnelle.
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Les 3 équations déterminent le lieu géométrique. Pour trouver l'ordre,

nous pouvons chercher le nombre de points d'intersection avec la ligne

y ^= Ix -^ b. De l'équation (2) on obtient alors

dF dF BF
,

(2') V = ''^^ ^^ '^ = '^'"(^^'•y^)

dF_dF^ ip,n-i(xi, yi)
'

où rf,„ est une fonction du degré ;//, (/;„,_i une fonction du degré (/;/ — 1).

En introduisant cette expression de x dans (3), on obtient une équation

en .vi, yi, du degré 2;// -f 2. Or (i) étant du degré ///, il existe (2nt-{-2)in

couples de valeurs .vi, yi, qui satisfont en même temps à ces 2 équations.

A chaque couple de valeurs .vi, yi , on obtient de (2'j une — et une

seule — valeur de .v. Par conséquent l'ordre de la courbe cherchée est

égal à

2iii{i/i -)-]) = 4iii + 2/1,

\'U que pour une courbe qui, considérée comme lieu de points, n'a pas

de singularités, 11 = iiiiiii — 1). Comme l'on voit, ceci correspond à ce

que l'on obtient de la formule générale trouvée ci-dessus.

Problème 14. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points d'où

la somme de ai normales à une courbe (iiix, //j), de uo normales à une

courbe iiii-i, ;/o), etc. jusqu'à ap normales à une courbe (/;//,, /ip), est

constante.

Si l'on s'imagine que chaque courbe (fiir, n,) est remplacée par un

système de ut^ lignes droites et de iir points, on remarque que les ctr

normales à la courbe (;;/,,//,.) peuvent être choisies de (

'' *"] différentes

manières. Si l'on suppose qu'un tel choix est fait pour chaque r, on

obtient évidemment le lieu géométrique des points d'où la somme des

distances à qi lignes droites et à q.^ points est constante, q^ -f q-i étant

p

P
^

2'r«'-

égal à Ir^r- Or l'ordre de ce lieu géométrique est 2^ ; mais l'on
1

p

doit toutefois compter des points infiniment éloignés, dans le cas où Er^r
1

est un nombre pair. L'ordre du lieu géométrique total sera en conséquence

p
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P

De même que dans le problème précédent, on trouve que, si J^ßr est

un nombre pair, la ligne droite infiniment éloignée entrera un nombre de

fois égal à

dans le lieu géométrique.

En supprimant cette partie intiniment éloignée, il restera donc une courbe

de l'ordre

£«r ''
•

a "M- -uja::

Problème 15. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points d'où

la somme des carrés d'une tangente à chacune de p courbes données est

constante.

Comme ce nombre est primitif par rapport à chacune des courbes, il

doit être de la forme

X = aniiiiii • • nip -|- biiinu • • • lUp -\- + kiiiti-i Hp .

Toutefois tous les coefficients sont ici égaux à zéro, qui appartiennent

à un produit où au moins 2 des nombres m entrent comme facteurs. Ainsi

le coefficient de i/iiiiMi-i np doit être égal à zéro; car .V se réduit à

ce coefficient, lorsqu'on pose »ii = iiio = 1 , //3 = //4 = • • • = «p = 1

.

m = /h = 0, ;;/3 = • • =^ iiip = 0, et A' doit alors être égal à zéro, le lieu

géométrique se réduisant à un point. X peut donc s'écrire également

X^ (7(;//i;/2 • Hp -\- ;«2«i"8 • • >ip -\- + >"f"i"2 ' " " "p-i.) + àiiiiio • • • iip.

Le nombre b signifie ici l'ordre du lieu géométrique des points d'où

la somme des carrés des distances de p points est constante. Ceci sera

évidemment un cercle, et par conséquent b est égal à '2.

Le nombre a signifie l'ordre du lieu géométrique des points d'où la

somme des carrés des distances de /> — 1 points donnés, et du carré d'une

partie le long d'une ligne droite donnée est constante, cette partie étant

regardée comme une tangente. Le lieu géométrique ne peut naturellement

être que la ligne elle-même, mais l'équation

P-î

^ ((.V— .v.r^ + (y -yr^^ + (.V - ^)2 + (y - »;)') = k',
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OÙ (.vv, jVr) sont les points donnés, montre que, si l'on choisit un point (x, y)

sur la ligne, il existe sur cette même ligne 2 points (|, /;), qui satisfont à

l'équation. Il en résulte que la ligne doit être comptée 2 fois.

En effet, lorsque, d'un point P appartenant au lieu géométrique, on

peut tirer 2 tangentes de même longueur, à l'une des courbes données,

P entre 2 fois dans le lieu géométrique, c. ä d. P est un point double.

Dans le présent cas, chaque point de la ligne sera un point double, ou

encore la ligne devra être comptée 2 fois.

On aura donc a = 2, et

N= 2(';«i;/o«:i • • • Wp -h »hiiitis • • iip-\- + »^p^i^h ' • • 'ip-i + Jh^to • • • ^'p)

ou, si l'on veut,

.^ = 2 h H h - + 1 ) wi«2 • --fip-

\;/i I/o Up I

Cette formule, de même que la formule que nous avons trouvée au

problème 10, a été trouvée antérieurement par Catalan. (Voir Bull, de

Belg. (2) XLII, 483-486).

Problème 16. Trouvez l'ordre du lieu géométrique des points d'où

la somme des carrés de ci\ tangentes à une courbe {in\ , rix), de «o tangentes

à une courbe {m>, n-,), etc. Jusqu'à et y compris up tangentes à une courbe

[Dip, Jip) est constante.

Nous pouvons de nouveau nous imaginer la courbe {mr,nr) (r=l, 2,

. . . , p) remplacée par un système de nir lignes droites et de iir points.

Les Ur tangentes à la courbe ;-'^"'* peuvent être choisies arbitrairement à

((r parmi les //,- points, ou a^ — 1 tangentes k Ur — 1 des points et 1 tangente

comme une partie le long d'une des ;;/,- lignes droites. Si l'on choisit par

contre deux tangentes comme parties le long de deux des lignes droites, on

obtient simplement un point qui est de l'ordre 0. Le nombre de manières

dont, pour chaque r, on peut choisir Ur points parmi les ;/,- points est

a :

Le nombre de manières dont, pour un r, on peut choisir 1 ligne

droite parmi les iiir lignes droites, et en outre «r — 1 points parmi les n,-

points, tandis que, pour chaque autre r, on choisit Ur points parmi les ii^

points, est

S. L-on
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la multiplication par rapport à 5 devant s'étendre à tous les 5, de 1 à p,

qui diffèrent de r, ce que la marque du signe du produit devra indiquer.

L'ordre cherché A" pourra alors s'écrire

-v="å-C,;^On;(::)+"a(::).

Ici b signifie l'ordre du lieu géométrique des points dont les carrés

des distances de l'y«)- points ont une somme constante. Ce lieu géométrique
1

étant un cercle, b est égal à 2,

En outre, a signifie l'ordre du lieu géométrique des points d'où la

somme des carrés des distances de ErUy — 1 points donnés et du carré de
1

la longueur d'une partie le long d'une ligne droite donnée est constante.

Ce lieu géométrique étant, comme il est dit plus haut, la ligne droite donnée,

comptée deux fois, a est aussi égal à 2. Par conséquent

-v=^>(à.-U-.)it(;:;)+n,(:,

Nous terminons par un exposé d'une généralisation des résultats ob-

tenus dans les problèmes 8-14.

Théorème. Si l'on cherche l'ordre du lien ge'onietriqne des points d'où

l'on pent tirer a, normales à une courbe {ni^, 11^), a., normales à une courbe

\m.^, n.,), etc. jusqu'à op normales à une courbe (nip, iip), de telle facon que

l'équation.

F(0^, O.,, . . . Oftj, o«] 4-1, Ort) +2) • • •
> Qai -(- «o, . . • , ört[ + «o ^ . . . 4- «p ) =0

ait lieu, Oj . . . Qa^ étant les a, normales à la premiere courbe, Qa\ ^i . . .

Q,i^ j- rto les a., normales à la 2'' courbe, etc. et les normales à une seule et

nu'me courbe entrant de même façon dans la fonction F, ou trouve que cet

ordre est

où Xi, ,., . . . , désigne le nondtre X, dans le cas où la /""^ courbe est reni-

placée par i^ lignes droites et cq — i^ points, la 21^ courbe par i^ lignes

droites et u., — i.^ points, etc. jusqu'à la />"'* courbe remplacée par ip lignes

droites et Op— ip points, et où l'addition s'étend à tous les systèmes { i y, i.2, . . . ip)

dans lesquels i^ prend successivement toutes les valeurs de 1 à a,, i., toutes

les valeurs de 1 à rc.^, etc. jusqu'à ip toutes les -valeurs de 1 à Up.

Ceci n'est pas difficile à démontrer. L'ordre sera en effet le même

que dans le cas où la courbe im,, n,) est remplacée par un système de /;/,
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lignes droites et de iir points. Le lieu géométrique que l'on obtient dans

ce dernier cas se décompose en effet en certaines parties, attendu que l'on

obtient chaque partie de courbe en combinant /, lignes droites et «j — /j

points, parmi les ///j lignes droites et ti^ points, qui remplacent la courbe

(;«,,«,), avec i^ lignes droites et c(.>
—

/\, points, parmi les m., lignes et

n.y points qui remplacent (»i.^, ii.^), et ainsi de suite jusqu'à ip lignes

droites et ap — ip points, parmi les iiip lignes droites et ;/,, points par les-

quels {f>ip, rip) est remplacée. Ladite série de nombres /, , i.^ • • •
, ip peut

alors être obtenue de

a.^ —i^J • -{ipj \ap —

manières. L'ordre de chacune des courbes partielles qui appartiennent à

cette série de nombres /,, i.^, . . . , ip est en outre .Y,,, ,.„ . . ., . Par con-

séquent la somme des nombres d'ordre de toutes les courbes partielles

sera égale à

S^- v(';:')U'i.)(";)U':i.)-

et ainsi l'assertion se trouve démontrée.

Si l'on veut, l'on peut exprimer ce nombre plus brièvement de la

manière symbolique suivante:

-v=n,s,,-^'.
"" fil

^i^-^i, ' \'i/ \c(i — il

On veut dire en s'exprimant ainsi que, lorsque la multiplication est

p

taite, on devra ici remplacer chacun des symboles //^ Ai par le nombre qui
1 '

est l'ordre du lieu géométrique, dans le cas o-ù chaque courbe iiiii, ui) est

remplacée par // lignes droites et ai — ii points.

Un cas spécial de cette proposition, savoir la proposition où les nom-

bres Qr sont tous égaux à 1, est démontré par G. Fouret, dans C. R.

LXXXIII, 603-605.

Si /" est une fonction rationnelle des carrés des q, chaque A"«,, ,.^, . . . i

deviendra égal au cjpgré de F^.

' Parfois, il est vrai, on doit compter des points infiniment éloignés pour que ceci soit

exacte.
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Si on l'appelle r. on aura

^•='aE,(/:')(.---,)="n.("";t"')-

Si, spécialement pour chaque /, «/ est égal à ;;// -|- ''/. on aura tout

simplement .Y = v.

Remarque. — Pendant que le présent traité était sous presse, nous

avons réussi à nous procurer le manuel de géométrie énumérative récem-

ment publié par Zeuthen. Dans ce livre, où sont traitées toutes les mé-

thodes énumératives, se trouve mentionnée une méthode utilisée par Cayley

pour résoudre les problèmes de géométrie énumérative, et nous avons

été surpris de remarquer qu'elle était identique a celle étudiée dans le

présent traité. Dans les »Collected Papers« de Cayley, tome 6, (voir

aussi: Phil. Transactions, 1865), cette méthode se trouve appliquée à un

certain nombre de problèmes relatifs à des courbes qui remplissent des

conditions données. Zeuthen appelle cette méthode „La »letJiode fonctiorielle

de Cayley^'. Or il semble toutefois que la classification générale des nom-

bres géométriques que nous avons exposée au § 4 de ce traité, ainsi que

les théorèmes généraux du § 5 n'aient été posés antérieurement ni par

Cayley ni par aucun autre géomètre. En outre, il se peut parfaitement

aussi que cette méthode n'ait pas été suffisamment appréciée. Appliquée à

des problèmes métriques, comme dans la dernière partie du § 6, la méthode

rend en efl:et leur solution très facile, certainement plus facile que la plupart

des autres méthodes de géométrie énumérative.
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In einer früheren Abhandlung ^ habe ich gezeigt, wie man unter

gewissen Voraussetzungen imstande ist zu entscheiden, ob homogenen

Gleichungen in ganzen von Null verschiedenen Zahlen genügt werden

können.

Wir werden hier einige Sätze, nach denen eine direkte Anwendung

der betreffenden Methode sehr beschränkt sein wird, ableiten.

Satz 1. Es sei

••'>^, -.0)

wo n eine beliebige ganze Zahl größer als 2 bedeutet.

Man kann dann eine Größe k^^ so groß wählen, daß unendlich

viele Systeme von n ganzen positiven Zahlen

«1 , a.y, .... a„

die nicht alle einen gemeifischaftlichen Divisor > 1 besitzen, existieren, bei

denen man kei)ic solche ganze positive Zahle)! p und q und keine solche

ganze Zahlen «, und ri finden kann, daß

(jai ^ pc(i -f ri

ça.) ^ pc(.> + r.j

qa^ = />«„+ /„

(2)

ivo nicht gleichzeitig

während für jedes i

1= 'J .1- ....(31
«1 «2 ««

k'-i\)<p ....(4)

^ Et par antj'dninger til en taltheoretisk méthode (Christiania Videnskabs-Selskabs For-

handlinger 1902. No. 7).
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Beweis. Um den Satz zu beweisen braucht man nur nachzuweisen,

dafe unendlich viele Systeme von // ganzen positiven Zahlen a^, ao, . . . , «„,

die nicht alle einen gemeinschaftlichen Divisor ^ 1 besitzen, existieren,

für welche man nicht solche ganze positive relative Primzahlen P und S,

und solche ganze Zahlen ß, und Q, finden kann, dafe

a, = Pß, + 5i;i

a, = Pßo + .So.
(5)

wo nicht gleichzeitig

rt„ = Pßn -\- SOn

î> =^-^=... = ?!^ ....(6)
ill üo ttn

während für jedes /

{\^kQ,j <P>S ....(7)

Bedeuten nämlich a^, a.,, . . ., a,, n Zahlen der eben genannten Art,

dann wird es ja unmöglich, ganze positive Zahlen p und q, und ganze

Zahlen u. und ;r zu finden, die den Gleichungen \'^^ und den Relationen (4)

Genüge leisten, während sie gleichzeitig nicht alle Gleichungen ,3^ erfüllen.

Existierten nämlich hier solche ganze Zahlen p, q, u und r , so

könnten wir ja schreiben

p = hP

q = hO

r = ho

wo /i und o. ganze Zahlen und P und O positive relative Primzahlen

bezeichneten.

Oder für jedes /:

Oa = Pa -\- o

Ferner existierten dann solche positive ganze Zahlen T und 5", daß

QS = Pr+ 1

wo S<P
oder

a = P^Sa — Ta ' + So = Pß + So
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(^.^^'Q^y</ip

^Qi\) < P

Da

erhielten wir ferner

Wäre schliefàlich den Gleichungen (3) nicht genügt, so würde dasselbe

auch für die Gleichungen (6) gelten.

Es bedeute nun K eine beliebig gegebene ganze positive Zahl.

Es gibt dann höchstens

(f)"

verschiedene Reihen

Ol, a.^. . . . , a„

von ;/ ganzen positiven Zahlen a, die alle nicht größer als Ä', und alle

durch eine beliebig gegebene ganze positive Zahl d teilbar sind.

Es existieren folglich mehr als

A-4,-a+i+i + ... + i-)i=>/

verschiedene Reihen

von n ganzen positiven Zahlen a, die alle nicht größer als K sind, und

alle keinen gemeinschafdichen Divisor ^ 1 besitzen.

Es bedeute ferner A die Anzahl aller derjenigen dieser Reihen

Gl , a^ , . . . , rt„ von Zahlen a, für welche ganze Zahlen P, S, ß. und g-

existieren, die (5) und (7) genügen und außerdem so beschaffen sind, âaù

nicht alle Gleichungen (6) gleichzeitig bestehen.

Für alle Werte von x und y wird hier

<^x Qy — (J,, Qx

durch P teilbar sein.

Es wird nicht für jedes .v und y

Sonst bekämen wir für jedes .v und y

ttx Qy Cty Qr =
oder

Qx _ Qy

(Ix n,j

was gegen die Voraussetzung streitet.
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oder

Für gewisse Werte von .r und y wird folglich

P^\OxQy — tty Qx
I

P<2KP"'

oder
m
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Bei gegebenen Werten von P und S gibt es nun weniger als

2-<2KP"' M (2P'" ) =8Ä'P'

verschiedene Ausdrücke

Pß + 5o

wo ß und o solche ganze Zahlen sind, daft

1

1 + \q\<P"'

\ + \ß,<'2KP''

Bei gegebenen Werten von P und S gibt es also weniger als

HKP

verschiedene Reihen von den A genannten Reihen a^, ao, . . . , o»-

Die Anzahl derjenigen der Reihen A, die einem gegebenen Wert

von P entsprechen, wird somit kleiner als

IsKP"' '

•

[

3n

I

3« + 1 ry-n p m
-n + 1

<

2P

.3n+l T^n

B = u — 2
Sn

m

K'

>0

P
i + Ö

Demnach wird also

A<2^""^ K"

wo

/)i + ^ ^/)_|_ 1)1^0

i)>3"

+ ••• +
1

{D + E)
i+e

während E so beliebig gewählt ist, daft

3ti

2n + 2D 4- E^{2Ky

Es gibt nun mehr als M— A Reihen a^, ch, . . ., a„ der gesuchten Art.
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Um eine niedere Grenze von M— A zu. bestimmen, werden wir eine

obere Grenze der Summe

berechnen.

Es sei

F{x) = x''

und also

1st // ^ 1, dann wächst /"'.v) bei positivem .v mit wachsendem .r.

Ist <^ A <^ 1, dann nimmt F\x) bei positivem x mit wachsen-

dem .r ab.

Für /i "^ l und .r ^ erhält man also

(x-\- 1)''— A-''^//.v''-i

oder

.r *
~

{x-\- 1 1''
~

i^.r + 1)'' ^-'' ^ (x H-TV»^*

oder

1 l h

Für <^ // ^ 1 und .v ^ erhält man dagegen

{x-\- 1)^— x^ ^ h{x -\- 1)''-^

oder

J_ _ 1 ^ (a: + 1)^ — .Y^' = h (x-\- 1)^- ^

.r'' (a: H- l)*
~

(.r + 1 )^v'' ^ {x +- 1)'' :«:''

oder wie früher

1 1

>
x'' (x -+- 1)'' -^

(x-i- ly + ^

Ist also /?^0, /> 1 wird folglich

Å _J 1_

h 1 1

h 1_ 1
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oder

1
I

^_ . ...+_J <if- -' ^1
Es wird also

n3n + l

A<
e^D-i)

K'

oder

M—A^ n — 2 2

n— 1
e D — \

d

Hier kann man aber D so grofs wählen, dafe B yD — l ^ beliebig

groß wird.

Hierdurch ist unser Satz bewiesen.

Satz 2. Es sei

;;;>
;/-^ 1

wo n eine ganze positive Zahl ^ 1 bedeutet.

Man kamt dann eine positive ganze Zahl ^ >> 3 " so groß wählen, daß

unendlich viele Systeme von n ganzen positiven Zahlen

Ol, ao, . . . , a„

die nicht alle einni gemeinsamen Divisor > 1 besitzen, existieren, bei denen

es unmöglich wird eine solche ganze positive Zahl p^ k luid solche ganze '

Zahlen a zu finden, für ivelche

ai= p «1 H- ri

^

(10)

wo

T + kiK/"';

i-h|r,|<r

i + knK/."'

während nicht alle Zahlen a gleich Xull sind.

..ai'
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Beweis. Wie oben gezeigt wurde, gibt es mehr als

L («— 1)2"J

verschiedene Reihen

«1, Oo, . . . , lln

von // ganzen positiven Zahlen a, die nicht alle einen gemeinsamen

Divisor > 1 besitzen, während keine von ihnen größer als eine beliebig

gewählte positive Gröfee K ist.

Es bezeichne nun A die Anzahl aller von diesen Reihen

Ol, (U, . . ., rt„

von n ganzen positiven Zahlen, die den Bedingungen p^k und (10) und

(11) genügen, und keinen gemeinsamen Divisor ^ 1 besitzen, und für

welche nicht gleichzeitig

c(i = a-i = • • = ((,1 =

Ist z. B.

so wird



1914- ^O- 13- ÜBER DEN RELATIV KLEINSTEN WERT GEW. OUOTIENTRESTE. 1 I

Schreiben wir

/^ = ;/—— — 1 >
;;;

erhält man folghch

^ < 1 2» A- y^ + ^^^„ + ^^_^, + . .

.]

oder

1A<ir K
/l(k — l)>'

Da

;/ + 1 12"
B — A> 1 A'" = Xâ'"

V«— 1^2» li{k—l)^

wo man k so groià wählen kann, daß

iV' >0
ist hierdurch unserer Satz bewiesen.

Sa^tz 3. Es beseicliiic m cine beliebige positive Größe größer als ''^/2-

Es exisiieren dann nnendlicli viele Systeme von drei positiven relativen

Primzahlen a, b und c, für welche es unmöglich wird solche ganze positive

Zahlen p und q, und solche ganze Zahlet! a, ß, y und r, s, t zu finden, daß

1

a = pa + (jr
, \

f
\ <^ p"*

b=p.-j^qs
, U !</>"'

c = Pr -V qt
, ,

/ </)"*

wo
2m

\2»r^l ^ , ^ ( d\( . ' \im -1 /
\d\^-l) </><(-

WO d die größte der Zahlen a, b und c bezeichnet.

Beweis. Wir können ja solche ganze von Null verschiedene Zahlen

.V, y und z finden, daß

;-.v -^ sy -\- tz =
während

I

a;|< V3d

\y\<Wà

I

^ i< ys^

wo Ô die größte der Zahlen \r\, \s und
|

/
1
bedeutet.
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Ferner wird

p [ax -f- ßy -\- yz\ = ax -\- by + cz

j/s/'" = 1/27 .//.'"p\ax-^by ^- cz\<'èd \ 3/»'" =
f/
27 .//.''" < p

oder

a.v -h ô_y -f" <^' =
Ist nun z. B.

,72 + ^-2 = c2

wo a, b und r relative Primzahlen sind, so erhält man

[ßx -\- czV" = [by^- = {c- — a-) y-

x'^ -\- y~ ist also durch c teilbar. Aber

2
c = «^ > 6/>"' > 6 d > .v2 -H y^

oder

.r = 0, ^ =
oder

3 =
Hierdurch ist der Satz bewiesen.

Wir wollen nun zuletzt zeigen, wie man für ;/ = 2 in den Gleichungen

(10) p so wählen kann, dafe die Reste r in Bezug auf p klein werden.

Es bezeichnen a und b zwei relative positive Primzahlen, und ferner

y A "

d
fj

zwei solche nacheinander folgende Partialbrüche in einer Kettenbruch-

entwicklung von j-, dafe

7(J2^Å< aß'^

Wir können dann in ganzen Zahlen, A, B, x und y schreiben

a = a A -\- X , O ^ .V <^ ö

b = ;iB+y,0^y<Cß
oder
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Ferner ist

\
xß — ya\<Cc(ß

oder
\A — B\<:2

Man erhält also die drei Alternative

A = ß ^ l

A = B
A=^ B — l

Oder man erhält im ganzen Zahlen

a = aC -\- Il
, \

h
\
<^ a

b = ßC -{- k, \k\<ß

aß'~>b

während C einer der Zahlen A oder B gleich ist.

SSitz 4. Es bezeichnen a und b zivei beliebige positive relative Prim-

zahlen, die beide größer als 16 sind.

Man kann dann solche ganze Zahlen p, a, ß, r und s finden, daß

erstens

a = pa -\- r

b == pß + s

ivährend ziveitens

1 +/,>(aô)

1

Ä'-ä

^i<^(^)

Beweis. Es bezeichnen u und v zwei ganze positive Zahlen definiert

durch die Gleichungen

,2\ 3 2

« = ( -^ ) + £ < "

,, =
;'çf+

X < b^

wo
< £ < 1

^ Â < 1
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Es existieren dann

UV ^ {ab)'^

verschiedene Ausdrücke
a y — h à

die alle auch verschiedene Werte haben müssen, in welchen y und ô

solche ganze Zahlen sind, daß

^ y ^ t' — 1

^ ö ^ ?/ — 1

Für jeden dieser Werte von y und ô wird
\
ay — bô\ nicht gröfeer

als die größte der Zahlen av — a oder bu — b

oder

\ay — bô\<(ab'.'^
oder

— {ab)^ < ay — bÖ < {ab)^

Wir können also solche ganze Zahlen yi, y.>, di und So finden, dafe

erstens

^ y2 ^ V — l

^ Öl ^ u — 1

^ (îo < « — 1

während zweitens

< [ay-i — ^à-i] — [ayi — bôi] =

= a 1/2 ~ yi] — o [Ô2 — öl] < 1
= "I

(ab)'^ — 1

Es existieren also solche nicht negative ganze Zahlen a und ß, daß

^ a ^ u — 1

^ ^ ^ z. _ 1

\

aß — ba
\ <C fn

Wir schreiben nun

a -{- b =(a -\- ß)p + h

a — ap = r

b — ßp =^ s

wo p diejenige positive ganze Zahl bedeutet, bei welcher

^ // < a -h /i
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Setzt man nun

aß — ba = M
wo also

\M\<^m

so wird
a-\- b — h M ^ ha

r = a — «

s = b — ß

a ^ß r. + ß

a-^b—/i —M + hß
a-^- ß a + ß

Hier wird z. B.

2{ab)^
j. + 1« + ß)(^

\M-\-ha\ {abY — 1

p a-\-b — h
^

a ->r b — ^a -\- ß)

Nun ist aber

^ + ß < r
{aby

oder

2 i
2(aÅ)^ a -h é /^a

r| (aÄ)=^ — 1 C«/^)--'

f(?)^

6. II. 1914. A. Thue.
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