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Paa en Tid, da vor Litteratur er vel forsynet med 

populære naturvidenstabelige Skrifter, der for en Deel ere 

Oversættelser efter franste og tydske Forfattere, kunde det let 

synes nnsdvendigt at forøge Tallet med endnu flere Afhand

linger, hvoraf ovenikjpbet nogle have en vis fragmentarifl 

Charakteer, baade i Henseende til Indhold og Affattelsesmaade. 

Men, medens hine Forfatteres Arbeider ere saa at sige stpbte 

i een og samme Form, hvor vexlende og tiltalende de end kunne 

synes at vcere, er der i alle Forchhammers Afhandlinger i den 

her antydede Retning Noget, hvorved de adfltlle sig fra andre 

lignende Fremstillinger, idet de væsentligst stylte sig til hans 

egne Reflexioner og Undersøgelser og vidne altid om en genial 

Opfattelse af Naturforholdene. Hvad der desuden gjsr dem 

særligt tiltrækkende for danfle Læsere er, at de have, om jeg 

saa tyr kalde det, et vist hjemligt Præg, idet Phænomenerne, 

enten de saa vedrpre geognostifle eller chemifle Spprgsmaal, 

knyttes saameget som muligt til nærliggende Exempler, hentede 

fra de nordifle Lande, og disse gode Egenskaber maa være til

strækkelige til at dække de senere anførte Mangler ved samme. 

Dertil kommer, at denne Deel af vor egen Litteratur er saa 

lille, at det Gode i den nok kan fortjene at blive erindret og 

bevaret fra Forglemmelsen.

Man knnde maaskee indvende mob at Udgive disse hans 

allerede trykte Arbeider, at de ere kjendte og læste af alle dem, 

der interessere sig for samme; men det er langtfra Tilfældet. 

De Færreste kjende dem alle, fordi de ere Udkomne i de meest 

forskjellige Tidsskrifter, snart i Schonws Dansk Ugeskrift og 

Dansk Tidsskrift eller i Steenstrups Danfl Maanedsflrift,



snart i Industriforeningens Tidende, Triers Archiv for Phar- 

maci, Tidsskrift for Landoekonomi, osv., der ikke altid ere let- 

tilgjcengelige for den Enkelte, saa at det neppe kan ansees for 

at være overflødigt at faae samlet paa eet Sted de vigtigste 

af hans mere almeenfattelige Afhandlinger.

Det kunde nu synes at være en let Sag saaledes at samle 

Alt, hvad der egner sig til en fornyet Udgivelse, men her 

viser sig ikke faa Vanskeligheder, som Enhver, der er kjendt 

med disse hans Arbejder, let vil kUnne fatte. De fleste as 

dem ere saa at sige Dieblikkets Vcerk, de ere nedstrevne ved 

forfljellige ydre Foranledninger og til meget forfljellige Tider, 

Undertiden Uden at der er lagt megen Vægt paa Formen og 

natUrligviis uden at der nogensinde er tænkt paa, at de senere 

skulde kunne samles til et nogenlunde afrnndet Hele saaledes, 

som de nu foreligge. Mange af de Spprgsmaal, der iscer 

interesserede ham, komme atter og atter frem i flere af hans 

Afhandlinger, belyste fra forstjellige Sider, og fljsndt dette 

oprindeligt ikke var nogen Mangel ved dem, da de Udkom Uden 

nogen organist Forbindelse, vil det dog let i en saadan Sam

ling føre til trættende Gjentagelser. Selv om man nu vil 

udelade enkelte ældre Arbeider, hvis Hovedafsnit senere ere 

særstilt behandlede, for at denne Feil ikke flal blive altfor 

fremtrædende, saa er den dog, som sagt, tilstede ved de aller

fleste af dem, om end i ringere Grad. Valget maatte da blive 

enten aldeles at opgive enhver Tanke om at sætte ham et 

DUnde ved at Udgive en saadan Række as hans popUlcere Ar

beider, eller at foretage enkelte nødvendige Forandringer ved 

dem, der da især maa bestaae i Udeladelse af de i nogle Af-
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handlinger forekommende Gjentagelser. Idet nu det sidste Al

ternativ blev valgt, maatte de Afsnit, der forklare f. Ex. Dan

nelsen af Mhremalm, Klitter, Marsk o. d., alene medtages der, 

hvor Behandlingen er mere udtymmende, og udelades paa de 

andre Steder, hvor de knn berpres i Forbigaaende; men na- 

tUrligviis er Udeladelsen heraf kun foretagen i saadanne Til

fælde, hvor man ikke føler Savnet deraf.

Et andet Spsrgsmaal er derimod, hvorvidt man er be

rettiget til at sammendrage to eller flere af en Forfatters Ar- 

beider til een Afhandling, og dog lade den fremtræde, som om 

den var af ham selv. Dette har viist sig npdvendigt ved et 

Par af dem, der ellers maatte toære udeladte; men det er en 

Selvfslge, at der allevegne er gjort Rede for enhver Foran

dring, der ikke vedrprer uvæsentlige Sprogrettelser, og jeg er 

overbeviist om, at der snarere er foretaget for faa end for 

mange ZEndringer, og at disse ikke ere anderledes, end at 

Forchhammer sikkert vilde have vedkjendt sig dem.

Der er oftere Udtalt Dnflet om at faae Udgivet de af ham 

i de senere Decennier holdte Foredrag over den almindelige 

Geognosi og Danmarks Geognosi; men med Undtagelse af 

den for mange Aar siden begyndte, men aldrig affluttebe vi

denskabelige Fremstilling af Danmarks geognostiske Forhold, 

haves der ikke Noget af ham selv forfattet i disse Retninger. 

At benytte Tilhorernes Collegier vilde neppe lade sig gjpre, da 

Foredraget altid var frit og som Følge deraf meget forskjelligt 

fra Tid til anden, og desUden vilde slige detaillerede viden- 

flabelige Behandlinger egentlig -ikke høre hjemme i denne paa 

en ftørre Læsekreds beregnede Samling. — Derimod har han



engang holdt en Række populære Foredrag, som det var hans 

Agt at udgive, og hvortil der fandtes efter ham et reenfkrevet 

ManUflript, som omfatter Indledningen til Jordens Udviklings

historie. Dette Foredrag er optaget heri, vel ikke uden bety

delige Betænkeligheder; men da det dog er et for sig affinitet 

Hele, der giver et godt Billede af hans Maade at behandle 

Geognosien paa, har jeg ikke troet at burde undlade at optage 

det, for at ogsaa denne Side kunde være repræsenteret, trods 

adskillige Mangler ved det, hvorpaa der ikke godt kunde bpdes, 

naar det skulde bevare Charakteren af at vcere hans eget. Af 

hans andre utrykte Arbeider er her kun optaget saadanne, om 

hvilke man vidste, at de vare bestemte til at Udgives ved en 

eller anden Leilighed.

For dog her ikke at forbigaae den anden Side af hans 

Virksomhed, nemlig den strengere videnskabelige, er der meddeelt 

en Fortegnelse over alle hans originale Afhandlinger med en

kelte oplysende Bemærkninger angaaende Indholdet, Tiden, 

naar de ere forfattede, m. m. En saadan Fortegnelse er nemlig 

ingenlllnde overflødig, Uagtet vi i Erslevs Forfatter-Lexicon 

have et saa anerkjendt fortrinligt Arbeide, der Udmærker sig 

ved en sjelden FUldstcendighed og Nøjagtighed; men man kan 

dog ikke derefter danne sig en bestemt Forestilling om, hvilke 

af de deri anførte Arbeider, der ere originale, og hvad der er 

oprette Oversættelser eller blotte Uddrag, ligesom der ogsaa 

er flere af hans ældre Afhandlinger, som flet ikke findes deri, 

fordi de ere meddeelte i mindre bekjendte Tidsskrifter. For at gjpre 

den saa fuldstændig som mUligt, var det nødvendigt at gjennem- 

gaae hele den herhenhørende betydelige Litteratur og jeg' har



vin

modtaget værdifulde Oplysninger derom af Hr. EtatSraad 

SteenstrUp og Assistent Hoff, der i enkelte Tilfælde endog kunde 

stptte sig til Forchhammers egne Udtalelser om ældre Afhand

linger, i hvilken Anledning jeg maa bevidne dem min Tak. Ar

bejderne ere ikke ordnede chronologist, men efter Indholdet for 

at lette Oversigten, endfljpndt Grcendselinien selvfølgelig ikke 

kan vcere flarp imellem disse saa ncerstaaende Grupper af Vi- 

denftabsfag. Naar der tillige er angivet, hvad der er behandlet 

i de enkelte Skrifter, er dette fleet, for at man lettere flal 

kunne finde, hvad man maatte spge deri, især Analyser, der 

ofte ere optagne i Arbeider, hvor man ikke altid stalde vente 

det, efter Titlen at dpmme.

Febr. 1869.

F. Joh nstrup.



Johan Georg Forchhammers

Levnet.





Johan Georg Forchhammer')

er født den 26de Juli 1794 i Hnsum, hvor hans Fader, 

Johan Llldolph Forchhammer (født 1764, død 1810), dengang 

var Lærer ved Borgerskolen, hvorfra han i Aaret 1803 blev 

befordret til Rektor ved Skolen og fyrste Lærer ved Skole

lærer-Seminariet i Tpnder. Der haves kim ganfle enkelte An

tydninger af, hvorledes han har tilbragt sin Barndom og er 

bleven uddannet, inden han kom til Kjpbenhavn i Aaret 1818, 

men hvor ubetydelige de end synes at være, ere de dog ikke 

aldeles blottede for Interesse, eftersom de tyde paa, hvorledes 

enkelte af hans senere Tilbøjeligheder have deres første Udspring 

fra denne Deel af hans Liv. I de faa Linier, der engang 

ifølge en Anmodning bleve nedftrevne af Forchhammer om denne 

Periode, httrer han sig saaledes: „Fra min tidligste Barndom 

have de store Naturphcenomener tiltrukket mig med en mmod- 

staaelig Kraft, og navnlig Havets Bevægelse, der i hine af

*) Hovedtrækkene i denne Biograph,', der nærmest har til Hensigt at 

give en Fremstilling af F.'s Fortjenester som Videnflabsmand, er 

meddeelt i Slutningsheftet til Nordist Universitets Tidsskrift, som 

udkom i 1866; men der var dengang kun levnet mig saa Dage til 

at nedskrive den i, saa at Biographien i sin daværende Form langt

fra kunde blive saa fuldstændig, som jeg onstede. Oplysningerne 

om, hvad det var, der drog F. til Kjobenhavn og knyttede ham 

varigt hertil, skyldes godhedsfulde Meddelelser fra Rektor Forch

hammer, uddragne af senere gjennemgaaede Breve til og fra Fade

ren, hvorimod det ikke er lykkedes ham at tilveiebringe noget væ

sentligt Didrag til noiere Belysning af den forudgaaende Periode 
af Faderens Liv.
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Naturen ellers ikke rigt Udstyrede Egne træder frem med en 

Storhed, som Beboerne afDstersvens rolige Kyster ikke kjende. 

I mine Erindringer fra den tidligste Barndom træffer jeg al

tid en stor Lyst til at see fremmede Egne, og denne Rejselyst 

bestemte mig nden Tvivl allerede meget tidlig til at tceuke mig 

Kjpbmandsstanden som min senere Livsvei, en Plan, som dog 

formedelst den udbrudte Krig blev opgivet." Man veed, at 

han færdedes meget i den frie Natur, foretog daglige Spad- 

seretoure med Brpdrene i Selskab med Faderen, der søgte at 

vække hos dem Interessen før Naturgjenstande ved at opfordre 

dem til at samle og gjemme Alt, hvad der var dem paafal- 

bende. Fra disse Udflugter medbragtes da Planter, Insekter, 

Mineralier osv., og i Forening med den celdre Broder Tho- 

mas foretog Georg ogsaa større Vandringer i alle Retninger, 

hvortil de især dreves af Interesse for Botaniken, og — for at 

bruge hans egne Ord — „det lykkedes os med de tarvelige Hjælpe

midler, som vi kunde forskaffe os, at bestemme de i Omegnen 

vildtvoxende phanerogame Planter." Fra disse saavelsom fra hans 

senere mange Udflngter skriver sig det npie Kjendskab, han havde til 

NatUrforholdene i denne Deel af Slesvig, og den Forkjcer- 

lighed, hvormed han behandlede dem i flere af sine Arbeider.

I Forening med Brødrene nød han Underviisning i 

Byens Skole, og modtog desforuden i Hjemmet en omhyggelig 

Veiledning as Faderen, især i de levende Sprog og i Latin. 

Kort efterat Georg var bleven confirmeret ved Paaske 

1810, dpde Faderen og han kom nn i Lære hos en Apotheker 

Becker i Husnm, hvor han var fra 1810 til 1815 og gik i 

disse Aar jevnlig tilfods hjem til Tender, en Veilcengde -af 

8 Miil, hvorved han forskaffede sig den Dvelse i Fodvandring, 

som han bevarede indtil de seneste Aar, og som navnlig var 

ham til stor Nytte paa hans mange geognostiste Excursioner. 

Han havde der særlig Lejlighed til at fortsætte de botanifle 

Studier, da Becker var en stor Blomster- og Haveven, og en 

Phhsikus Friedlieb, der meget snart fik Forchhammer kjcer, 

tog ham i de fyrste Aar, han opholdt sig paa Apotheket, ofte
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med sig ud paa Landet, hvor de da bestandigen vare shsselsatte 

med at indsamle og bestemme Planter. Omgangen med denne 

Læge kan mulig have bidraget til, at han dengang, ligesom 

den ældre Broder, bestemte sig til at" ville studere Medicin, 

stjsndt han senere forandrede denne sin Besiutning. Uagtet 

han især mod Slutningen af Opholdet paa Apotheket var 

meget overlæsset med Forretninger, da dets Bestyrelse næsten 

ene var ham overdraget, saae han sig her dog istand til ogsaa 

at lægge sig efter Chemi, og denne stadige Henviisning til at 

arbeide sig frem med egne Kræfter og overvinde de mange 

dertil knyttede Hindringer, havde paa den anden Side den 

gode Virkning, at det forskaffede ham en vis Selvstcendighed 

og tidlig Aandsmodenhed.

Han forlod Hllsum kort efter Paaske 1815, forsynet med 

udmærkede Vidnesbyrd om Flid og Dygtighed, og blev der

efter indskreven som stud. chem. &’ pharm. ved Universitetet 

i Kiel, hvor han fortrinsviis studerede Physik, Chemi og 

Pharmaci under Pfaff, i hvis Laboratorium han var bleven 

ansat som Assistent. Ved Siden deraf befljceftigede han sig 

tillige med Studier i Mathematik og Mineralogi, medens 

den ældre Broder mere kastede sig over Botaniken; men disse 

to Brsdre vedblev ligefUldt at vcere npie knyttede sammen ved 

beslægtede Interesser og i deres StUdier Understøttede de gjen- 

sidigt hinanden. Forchhammer anlagde nu en Mineraliesam- 

ling og allerede i Esteraaret 1816 foretog han i Forening 

med den forannævnte Broder, der senere dpde fom Lcege i 

Flensborg, en Reise til Harzen og Gpttingen. Der haves en 

Dagbog fra denne Reise, hvori Forchhammer har nedstrevet 

sine Iagttagelser, og uagtet de nu ikke have noget egentligt 

videnskabeligt Værd, tjene de som et Beviis for den Grim- 

dighed, hvormed han spgte med egne Dine at gjpre sig be- 

kjendt med NatUrforholdene, navnlig har han deri gjort nøj

agtig Oiebe for hele Bjergværksdriften i Rammelsberg ved 

Goslar og Hhttedriften i den nærliggende Okerhytte.

Efterat Forchhammer i henved 3 Aar havde stUderet i
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Kiel, modtog han et Brev, der fik en afgjsrende Indflydelse 

paa hele hans Liv; det var fra en celdre Ven af Familien, 

Wardenburg, der i Foraaret 1818 opholdt sig i Kjsben- 

havn og derfra opfordrede Forchhammer til snarest muligt at 

tomme derover. Denne Tanke var ikke nh. Stillingen som 

Amanuensis hos Pfaff kunde kun være midlertidig, og efter 

Afflntningen af de forberedende Studier maatte Forchhammer 

syge sig en Virkekreds, der stemmede med hans Evnerog Tilbpie- 

ligheder; men forinden pustede han at see sig om i Verden.

Dronningens Livlæge Brandis, der havde gjort hans 

Bekjendtskab i Kiel og fattet Interesse for ham, havde Planer 

for om Anlceget af et Gasværk i Kjsbenhavn, som det var 

hans Hensigt, at han skulde forestaae og lede, og Kongen, for 

hvem Forchhammer synes at være blevet forestillet i Kiel, havde 

givet ham et Løfte om et Reisestipendium, sandshnligviis for at 

fætte ham istand til at gjsre sig bekjendt med den dengang 

nylig indførte Gasbelysning i London.

I October 1817, da hele det unge Tydstland strømmede 

til Wartbnrg for at feire en storartet religips-politifl Fest til 

Minde om Reformationens trehundredaarige Indførelse, vare 

ogsaa de to Brødre Thomas og Georg paa Beten til det 

store Stevne, da Georg kaldtes tilbage ved et Brev fra Pfaff, 

hvorefter det saae ud, som om det nu skulde blive til Alvor 

med Brandis's Planer. I Lüneburg vendte han om, men der 

blev endNU dengang ikke noget af Reisen til Kjpbenhavn, og 

Vinteren gik hen uden at medføre nogen Forandring i hans 

Stilling. Da modtog han den 3die April 1818 det oven

nævnte Brev, hvori Wardenburg raadede ham til at komme 

til Kjsbenhavn snarest muligt, da Brandis nu virkelig tænkte 

paa at anlægge sit Gasværk. Beslutningen synes pieblikkelig 

at være fattet, enbtiu samme Dag modtog han Pfaff's meget 

smigrende Vidnesbyrd, hvorefter „han saavel ved sin Iver 

for Naturvidenskaberne fom ved sit Talent for dette Fag 

og sine allerede erhvervede KUndskaber havde viist sig som en 

ung Mand, om hvem saavel Videnskaberne som Fædrelandet
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kunde gjsre sig de bedste Forhaabninger," iscerdeleshed til- 

fpier Pfaff „naar der blev aabnet ham Leilighed til endnu 

yderligere at uddanne sig i sine Fag ved en Reise i Udlandet."

Allerede den 5te April gik han ombord paa Paketbaaden 

og satte den 7de om Aftenen efter en stormfuld Overfart for fyrste 

Gang sin Fod paa Kjøbenhavns Grund. De fornpdne Penge 

til Reisen havde han ikke uden Vanskelighed faaet tillaans i Kiel. 

De vare snart forbrUgte, men uden Frygt saae han Fremtiden 

imyde. Brandis gav ham fri Middag og lovede ham Ar

bejde, hvoraf han kunde leve indtil videre; Forchhammer gik 

ham tilhaande med at ordne hans Bibliothek og tilberede chemiske 

Præparater, men om Gasbelysningen var der dog for det 

fyrste ikke Tale.

Dengang foredroges baade Physik og Chemi her ved Univer

sitetet af H. C. Drst ed, a)g det maatte derfor være Forchham

mer særdeles magtpaaliggende at troede i nærmere Forbindelse med 

ham. Ved WardenbUrg indfprtes han i Drsteds Huns, og 

denne synes strax at have fattet stor Interesse for ham, og 

antog ham som Amanuensis, hvorved han kom til at arbeide 

sammen med Drsted i dennes Laboratorivm. Jpvrigt var 

han især ivrigt befljceftiget med grunbigt at lcere Dansk, der 

dengang var ham et saagodtsom fremmed Sprog, hvorfor han 

ogsaa i flere Aar efter sin Ankomst hertil flrev alle Breve, 

selv til Vrsted, paa Tydfl.

Hvorledes han blev indfprt hos Grev Schimmelmann 

vides ikke, men denne shnes strap at have villet benytte den nnge 

Chemikers Kundskaber, og vi have her atter et Beviis paa, 

hvorledes Forchhammer allerede i sin Ungdom maa have havt det 

samme Vindende, som ogsaa senere charakteriserede ham i saa hpi 

Grad; thi Alle, med hvem han kom i Berøring, fattede ikke 

blot Godhed for ham, men nærede trods hans Ungdom en 

ubetinget Tillid til hans ualmindelige Dygtighed og Sam

vittighedsfuldhed. Schimmelmann, der var meget optaget af 

chemiske Projecter, havde dengang nogle Planer for med Hensyn til 

Benyttelsen af bornholmske Mineralproducter, som Forchhammer
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skulde være ham behjælpelig med. I Juni var det aftalt, at 

han flulde reise nogle Maaneder til Bornholm. Der var lovet 

ham baade Instruction og Penge, men begge Dele udeblev 

paa Grund af Grevens Bortreise, hvorover Forchhammer 

blev mismodig, da han havde glædet sig meget til at faae 

overdraget dette Hverv.

Imidlertid stulde det dog lykkes ham at faae dette sit 

Dnfke, at bereise Bornholm, opfyldt. Den 29de August Ud

gik der nemlig en kongelig Befaling til Professor Drsted og 

Jllstitsraad L. Esmarch om at begive sig til Bornholm, for der 

at anstille Undersøgelser over de paa denne 0 fundne Kul og 

Jernertser. Da Bjergmester Münster, Commissionens tredie 

Medlem, var fraværende paa en Reise i Norge, ansaae de to 

Medlemmer det for rigtigst at optage, som det hedder i Beret

ningen, „til Deeltager i Arbejderne, Studiosus Forchhammer, der 

en Tid lang har været chemist Medhjælper hos mig, Drsted, og 

som længe har havt Lyst at bereise Bornholm." Det er 

neppe rimeligt, at Anledningen til denne Underssgelsesreise 

staaer i nogen Forbindelse med Schimmelmanns Plan, som kun 

var betroet Forchhammer som en dyb Hemmelighed, men der var 

saa ofte talt og flrevet om Dens Mineralrigdom og øm de 

store Fordele, Staten vilde kunne drage deraf, at Regeringen nok 

kunde snfle Landet grundigt Undersøgt. For Forchhammer var 

denne Reise af stor Betydning for hans senere Stadier. Disse 

vare hidtil fortrinsviis rettede paa den theoretifle og anvendte 

Chemi, samt dens Hjcelpevidenflaber, Physik og Mineralogi; 

nu frembpd sig her en Lejlighed for ham til ogsaa at beskjcef- 

tige sig med Geogn osten, og af den i Beretningen om Reisens 

Resultater fremsatte hædrende Omtale sees det noksom, at Forch

hammer ha været meer end en blot underordnet Medhjælper, da 

der tildeles ham ligesaamegen Andeel i det vundne Udbytte som 

Commissionens Medlemmer, hvorfor han ogsaa det folgende Aar 

(1819) anmodes om atter at tage Deel i Commissionens 

fortsatte Undersøgelser. 3 den Tid, der ligger mellem disse 

to Reiser, var det vanskeligt nok for ham at forskaffe sig, hvad
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han behøvede til sit Underhold her i den ham fremmede By. 

Moderen, der havde mange Børn at forsørge, kunde ikke for

strække ham med Noget, og Schimmelmanns Bevaagenhed gav 

ham vel meget Arbeide (som det synes, var det nu en Fabrik 

for Pottemagervarer, der var Tale om), men for alle disse 

Beskæftigelser fik han aldrig Honorar. Ørfteb derimod var 

ham en væsentlig Stptte t denne Henseende, idet han flaffede 

ham Manuductioner i Physik, og derved saavelsom ved andre 

Informationer maatte han ernære sig; men da flere af disse 

snart ophprte, havde han kun 17 Rd. om Maaneden at leve 

af. Han stolede dog trygt paa, at Udsigterne nok vilde blive 

lysere, og dette Haab glippede heller ikke; thi ved hans Be

skytteres varme Interesse for hans Sag tildeeltes ham endelig 

den 30te April 1819 det med saa megen Længsel imødesete 

Reisestipendium paa 500 Specier aarligt i to Aar. . Han 

havde nu opnaaet sit hpieste Øitffe, men idet han tilskriver sin 

Moder derom, tilføjer han: „Om min fremtidige Reise og 

Livsplan har jeg endnn ikke taget nogen Bestemmelse;" og da 

han traf sammen med Frederik d. 6te, der saae nogle Sager hos 

Drsted, og Kongen spurgte, hvor han vilde hen og hvorledes 

han tænkte at indrette sin Reise, maatte han tilstaae, „at han 

ikke vidste det, da Valget var saa vanskeligt." Det er aaben- 

bart, at han har vaklet mellem hvilke Retninger, han stlllde 

siaae ind paa for at kunne opnaae en Ansættelse, enten en 

mere praktisk eller reen videnskabelig Bei.

Gassagen, der oprindelig havde draget ham til Kjpben- 

havn, var stillet i Bero, og Schimmelmans mangfoldige Pro- 

jecter til forfkjellige Fabrikanlceg have neppe havt noget meget 

Tillokkende for ham. Til at komme i en videnskabelig 

Virksomhed var der paa den anden Side heller if n megen 

Udsigt for den unge Videnskabsmand, der endnu ikke havde 

havt Leilighed til ved selvstændige Arbeider at godtgjpre sin 

Adkomst dertil. Dog har han vistnok dengang allerede valgt den 

sidste Retning, og Forchhammers ejendommelige Energi vidste at

n
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bortrydde Hindringerne trods de uheldige ydre Forhold, hvor

under han var stillet.

Efter i 1819 at være bleven indskreven som StUdent ved 

Universitetet, besluttede han sig til fpr sin Udenlandsrejse at 

erhverve Doktorgraden ved Kjøbenhavns Universitet, for at 

staffe sig den fornøbne Anerkjendelse. Til dette Viemed for

fattede han en Afhandling, de mangano, der er det førfte 

Arbeide, vi have fra hans Haand, og forsvarede den d. iste 

April 1820. Den har til Gjenstand Manganets forfljellige 

Jltningsgrader, og fljpndt denne Afhandling naturligviis inde

holder en Mængde Undersøgelser, som ved senere Arbeider ere 

blevne berigtigede, var Forchhammer dog den første, der viste, 

at Manganet ved en høiere Iltning kan danne to Syrer, medens 

man tidligere kun havde kjendt een.

Da han ved Siden af Befkjceftigelsen med dette Arbeive 

i Sommermaanederne 1819 havde deeltaget med Drsted og 

Esmarch i den foran omtalte anden Undersøgelse af Bornholm, 

hvis interessante Dannelsessorhold ved disse Reiser i en ikke 

ringe Grad vare blevne klarede, maatte det bestyrke den alt 

vakte Lyst til at befkjæftige sig med Geognosien, og det bidrog 

vcesentligen til, at Formaalet for den nu nær forestaaende 

Udenlandsrejse efterhaanden antog mere bestemte Former.

Foruden en almindelig Uddannelse i chemist, mineralogisk 

og geognostisk Retning, var det tillige Hensigten paa denne 

Reise at staffe sig Kjendstab til et Lands geognostifle Dan

nelser, der vare analoge med dem, der fandtes paa Born

holm. Da han allerede i 1818 havde bereist Skanne, 

hvor de geognostifle Forhold i saa mange Henseender tjene til 

at belyse de danske, funbe Valget ikke være vanfleligt, det 

maatte af flere forstjellige Grunde blive England.

I SlUtningen af April 1820 forlod han Kj-benhavn og 

ankom, efter et kort Ophold hos Slægt og Venner i Hertug- 

dymmerne, til England den 23de Mai. Af hans Breve kan 

man see, hvor stor Betydning denne Reise havde for hans 

senere Studier. Hans Anskuelser baade i chemist og minera-
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logisk Retning modnedes der i hpi Grad, hvortil væsentlige» 

bidrog Samlivet med Datidens meest fremragende Natur- 

forflere som Prout, Dawy, Dalton, Wollaston, Jameson, 

o. m. fl., der alle modtoge ham med stor Venlighed og Fore

kommenhed, og Alt, hvad han lærte Under dette Ophold i 

England, var en Skat for ham, som han senere vidste paa 

saa mange Maader at gjsre frugtbringende for sit Fædre

land. Fprst foretog han fra Juli til October en stor Rund

reise til alle ftørre Fabrikbyer og geognostift mærkelige Prink- 

ter i det egentlige England, og gjorde derefter en Fodvan

dring paa omtrent 200 engelske Miil i de skotske Hpilande. 

Han bespgte ved samme Lejlighed de skotske Øer for at findere 

de derværende Trapdannelser, og disse hans Undersøgelser ftode 

i Forbindelse med et dengang allerede næret Ønffe om at be

reise Færøerne, hvor Trappen ogsaa spiller en stor Rolle; 

men Iværksættelsen af denne hans Plan var endnu usikker, da 

det var afhængig as, om det lykkedes ham at faae Neisesti- 

pendiet forøget. Af Breve til Drsted faaer man en Bekræf

telse af, hvor stor Andeel Undersøgelsesarbejderne paa Born

holm havde i hans Reises Anlæg; snart opsøges „den gamle 

rpde Sandsteen" (old red), for at anstille en Sammenlig

ning mellem denne og Nexs-Sandstenen, snart er det andre 

Partier af Overgangsformationen og iscer af Kulformationen, 

der nnderssges, for at parallelisere dem med hvad han havde 

feet paa Bornholm. Paa den første Deel af Reisen henfører 

han Knldannelsen paa denne 0 til den egentlige Kulformation, 

men inden han forlod England, var han dog overtydet om, 

at den var af yngre Oprindelse. Man maa dog ingenlunde 

troe, at alle disse geognostiste Studier bragte ham til at for

sømme Chemien og Mineralogien; thi selv om han ikke havde 

felt en indre Drift til at gjore sig bekjendt med Englands 

allerede dengang stærkt udviklede chemiske Industri, var han 

særligt opfordret dertil af Schimmelmann, der var interesseret 

i ikke faa Fabriker her i Danmark, og som af den Grund 

havde overdraget ham at skaffe sig en Mængde Oplysninger

n*
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om de i England anvendte forbedrede Methoder og Maskiner, 

navnlig ved Gevcerfabrikerne, Papiirmollerne, i Stlkkerraffinade- 

rierue og Fajancefabrikerne. Det er overhovedet ret mærke

ligt at see, hvorledes man ved at tildele ham Stipendiet, saa- 

velsom ogsaa senere, naar der var Tale om Reisens Udbytte, 

altid lagde stprst Vægt paa de ved den tilsigtede praktiske 

Resultater, hvori vistnok Schimmelmann maa have havt særegen 

Deel. Af den Grund maatte Forchhammer ogsaa sende ham, for

uden mange mindre technifle Oplysninger, flere Udarbeidelser om 

de Fabrikationer, som Schimmelmann af private Grunde 

ønskede Oplysning om, ligesom han ogsaa tilstillede ham en 

Afhandling om Tangarternes techniste Benyttelse, samt an

tyder etsteds, at han var ivrigt befkjceftiget med en Afhand

ling om den bornholmste Aluuskifers Benyttelse til Tilvirkning 

af Alun, en Sag, der ogsaa langt senere interesserede ham 

meget, og som han spgte at fremme ved de Midler, der stod 

til hans Raadighed.

Paa hele Reisen lod han intet Minut gaae ubenyttet hen, 

og naar man seer, hvad han fik udrettet, kan man forstaae, 

at belt maa have været Ualmindelig anstrengende for hani. 

Om Dagen havde han fuldt op at gjpre med at besee Fabri

ker og Samlinger, med Arbeider i Laboratorier og med geogno- 

stiske Excursioner, om Aftenen bearbejdede han det vundne 

Udbytte. Knn ved en saadan utrættelig Flid blev det ham 

muligt at sende den ene Afhandling efter den anden hjem til 

Danmark, der alle vare selvstændige Arbeider, om end 

ikke af betydeligt Omfang. Iblandt andet tilsendte han 

ørsted en Afhandling „om den skotske Trapformation", hvori 

han allerede dengang paaviser, at de dertil hørende Dannelser 

optræde i meget forskjellige Jordperioder og med en saa vex- 

lende Charakteer, at han af den Grund anseer Benævnelsen 

„Trap" for meget Uheldig. En anden Afhandling har Titlen 

„Graphitminerne ved Borrowdale i Cumberland" som lige

ledes tilstilledes Drsted til Fremlæggelse i Videnstabernes
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Selflab. Disse Miner vare dengang saa lidet Undersøgte fra 

et videnflabeligt Standpunkt, at Sekretæren for det geologifte 

Selskab i London meget indtrængende anmodede Forchhammer 

om at overlade Afhandlingen til Selstabet, som vilde have været det 

rigtigste, istedetsor at den nu blev liggende her hjemme upaa- 

agtet, sandshnligviis fordi den vedrørte Spsrgsmaal, der sor- 

trinsviis havde Interesse i England.

Efterat Hensigten med Opholdet i England væsentligen var 

naaet, pnftede Forchhammer at foretage den ovenfor antydede Reise 

til Færderne i Begyndelsen af det følgende Aar (1821), men 

hans mange Udflugter i England og Skotland havde allerede 

tæret saa meget paa det ham indrømmede StipendiUM, at det 

til den Tid vilde være opbragt. Han blev derfor meget for

knyt, da han ved Schimmelmann modtog Underretning om, at 

Fonden ad usus publicos neppe saae sig istand til at forøge 

Stipendiet med, hvad han behøvede til Fcerp - Reisen; 

som een af Grundene, til at det ikke funbe bevilges, 

anfpres, at Grev Vargas Bedemar nylig havde faaet Afflag 

paa en anspgt Understøttelse til den af ham i 1819 foretagne 

Reise sammesteds hen. Ogsaa ved denne Lejlighed er det atter 

Drsted, der kommer ham til Hjælp ved at tilstille Frederik d. 6te 

en varm og indtrængende Anbefaling, hvorefter Andragendet *)

*) Efter deri som Stolte for Andragendet at have omtalt, hvor godt 

F. havde anvendt sin Tid i England paa at lære Landets tech- 

nifie Fabriker at kjende, undlader Drsted ikke at udhæve F.'s nok- 

saa fortjenstlige videnflabelige og især hans geognostifle Befljæf- 

tigelser, som man dengang endnu ikke ret havde Die for her 

hjemme. Dertil var ogsaa denne Videnflab endnu for ny og for 

lidt paaagtet. Han siger nemlig deri: „Men et af hans mindst 

ioinefaldende, sijondt maasiee vigtigste Foretagender i Storbrit- 

tannien er en mineralogist Reise i det siotfie Holland og til de 

nærliggende Der, hvorom han vel har talt t sin allerunderdanigste 

Ansøgning, men hvorom hans Bestedenhed maa have forbudt ham 

at tale i saa stærke Udtryk som Sagen efter min Mening for-



XXII

blev bevilget og Forchhammer sat istand til paa denne sin Reise at 

foretage en mere omfattende og selvstændig geognostifl Under

søgelse. I April 1821 forlod han London, for over Edin- 

bUvgh i Selflab med Walter Trevelyan, at begive sig til 

Fcerperne, men Storm og Modvind nydte dem til et ufrivilligt 

Ophold paa særkenderne og Shetlandsøerne, som de forst for

lod den 4de 3uni, og kom den 6te Juni til Thorshavn. Han 

bereiste nu Færderne indtil den 16de October, og efter en 

temmelig farefuld Hjemrejse ankom han den 13de No

vember til Fladstrand, hvorfra han gik over Land tilKjpben- 

havn. Resultaterne af sine Undersøgelser meddeelte han i 

„Færøernes geognostifle Beskaffenhed", der udkom 1824, og 

hvori han paaviser Modsætningen mellem den regelmæssige 

Trap, der snart er mere mandelsteensagtig, snart mere porphh- 

ritifl, og den uregelmæssige Trap, der gjennembrhder den for

rige. Det er en Selvfølge, at han ogsaa deri særligt om

handler de paa Fcerperne forekommende Kllllag, som man den- 

gang haabede skulde kunne faae en udstrakt technisk Betydning 

ikke blot for Fcerserne, men ogsaa for Danmark.

Efter Tilbagekomsten begyndte Forchhammer at indrette sig 

paa et blivende Ophold i Kjpbenhavn, hvor hans Venner og Be

skyttere viste ham uforandret samme Velvillie som forhen, og han 

besluttede tiu at holde Forelæsninger over Geologi. I Jnli 

1822 skriver han til sin Moder: „Jeg har visse Ideer om

tjente. Deels ligger der for hans hele Plan en stor Tanke til 

Grund, den nemlig, at Færoerne og Island, England og Skot

land, det nordvestlige Frankrig og det tilgrændsende Tydstland i 

en Strækning, der forbinder sig med Danmark og tillige omfatter 

dette Rige lige til Bornholm, er et stort Basfin, opfyldt med een 

og samme Dannelsesfolge. At sammenligne alle Hoveddele af 

denne Strækning maatte kaste et nyt Lys over Jordklodens Theori 

og være af vidtudseende Folger for Benyttelsen af de danste Sta

ters Naturrigdomme." Kan der end være Noget at indvende 

mod Enkelthederne i denne geognostiske Sammenstilling, er Tan

ken dog i Hovedtrækkene rigtig, og man maa ikke glemme, at det 

er nedskrevet i Aaret 1820.
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Bjergdannelsen i Danmark, som jeg i flere Aar har baaret 

om med mig og nu tildeels udviklet i et herværende Tids- 

fErift; *)  men for fuldkomment at kunne bevise disse, maa 

jeg lære den sydlige Deel af Sverrig at kjende." Denne 

Reise foretog han i Selskab med Prof. Nilsson og Adjunct 

Retzius, og efter Tilbagekomsten blev han den 24de Septbr. 

1822 Udnævnt til Farvelaborant ved den Kongelige Porce- 

lainsfabrik, men Gagen (200 Rd. Splv) var for lille til at 

leve af og Udsigterne til anden Ansættelse kun ringe. I 

Novbr. yttrer han derfor i et Brev til sin Moder: „Jeg 

haaber paa bedre Tider og har gjort nogle Skridt for at 

komme til Thdstland. Faaer jeg en Kaldelse, vil man maaflee 

træffe Anstalter til at ansætte mig, ellers gaaer jeg natmlig- 

viis bort." Heldigviis blev dette forebygget, og der er god 

Grnnd til at antage, at det væsentligst var ved ørsteds Be

stræbelser,**)  at Forchhammer d. 17de Mai 1823 udnævntes til 

Lektor i Chemi med en aarlig Gage af 400 Rd. Splv, og 

Under 11te Novbr. s. A. til tillige at være Lektor i Mine

ralogi, dog Uden derfor at faae noget særegent Honorar.

*) Tidsskrift for Naturvidenskaberne I. S. 360—89.

**) Uagtet jeg paa flere Steder har havt Leilighed til at udhæve, 

hvormeget Drsted vejledede og ftottede ham ved Begyndelsen 

af hans videnstabelige Bane, kan det dog ogsaa have Interesse at 

hore Forchhammers egne Udtalelser derom. De findes i den i 1846 

nedstrevne, men overordentlig kortfattede Autobiographi, hvortil 

der her tidligere er hentydet, og hvori han siger: „Jeg skyldte 

næsten udelukkende Conferentsraad Vrsted, der med saa megen 

Varme har taget sig af unge Mcend, hos hvem han troede at 

iagttage Talent, at jeg har valgt den Vei, som jeg senere stadigen 

har fulgt, og han hjalp mig til at overvinde de store Vanflelig- 

heder, som altid stille sig iveien for en begyndende Docent, Van- 

sieligheder, der vare dobbelt store, da det Sprog, hvori jeg flulde 

optræde, ikke var mit Moderemaal og forst lært i en senere 

Alder."

Derm  ed var Forchhammer for bestandig knyttet til 

Danmark, og hvormeget baade Chemiens, Mineralogiens og
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Geognosiens Opblomstren her i Landet skyldes ham, vil det Efterføl

gende indeholde tilstrækkelige Beviser for. At her er dvælet saame- 

get ved dette Afsnit af hans Liv (1818—24), er nærmest, fordi 

det er i dette Tidsrum, at Grnnden blev lagt til alle 

de Ideer, han senere bearbeidede og udviklede i sine Arbeider, 

og Enhver, der er fortrolig med disse, vil let kunne forfølge 

den nsie Forbindelse de staae i til Alt, hvad han havde be- 

skjceftiget sig med pact sin Udenlandsrejse; men det har tillige 

Interesse at see, hvorledes Forchhammer kjcempede for at blive i 

Danmark, fljpndt det ikke manglede paa Opfordringer fra Venner 

i Hertugdømmerne, om hellere at drage til Tydskland. Hvad 

der derimod vedrører den følgende og større Periode af hans 

Liv, hvori han nu er afgjort dansk Naturforster, maa 

betragtes fra et mere almindeligt Standpunkt, idet hans store 

videnskabelige Virksomhed lettest kan overflues ved, at man 

samler hans mange Arbeider i flere naturlige Grupper.

De fvrste Aar efter hans Ansættelse som Lektor i Chemi 

og Mineralogi hengik for en stor Deel med grundigt at sætte 

sig ind i disse Videnskabers Enkeltheder og med sorfljellige che- 

miske og geognostiske Undersøgelser, men det varede ei længe, 

før der aabnede sig en vid og frugtbringende Virksomhed for 

Anvendelsen af Forchhammers mangesidige Kundftaber, idet 

han ved den polytechniske Læreanstalts Oprettelse i 1829 blev 

ansat ved samme som Lærer i de nævnte Fag og som Be

styrer af det ene af Læreanstaltens chemiske Laboratorier. 

Denne Virkekreds, hvori han forblev lige til fin Dpd, altsaa 

i over 36 Aar (efter Brsteds Dyd var han tillige Direktør 

for Læreanstalten), omfattede han med levende Interesse, og 

man kan med Rette sige, at det væsentligst skyldes Drsted og 

Forchhammer, at dette JnstitUt efter nogle Aars Forløb knnde 

glæde sig ved en Freqvents, som oversteg selv de dristigste 

Forventninger.

Baade Chemi og Mineralogi vare tidligere Fag, der 

næsten knn vare kjendte af Navn Udenfor den snevre itrebø 

af Studerende, der beskjceftigede sig dermed. Saasnart der-
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imod den polytechniste Læreanstalt aabnede sine Hyresale for 

det store Publikum, fik dette Lejlighed til at blive gjort deel- 

agtig i de mange vigtige Resultater, Naturvidenskaberne vare 

komne til i den første Trediedeel af dette Aarhundrede, og der 

udbredtes derved en her tidligere ukjendt Sands for de oven

nævnte og andre ncerbeflcegtede Fag. Da Naturvidenskaberne 

saaledes traadte ud af det Skjul, hvori de tidligere havde 

holdt sig, maatte der nvdvendigviis opstaae en Vexelvirkniug 

mellem Docenten og Tilhorerne, mellem den strenge Viden

skab og det praktiske Livs Behov, som det altid var ham 

en stor Glæde at kUnne tilfredsstille. Enhver kunde syge Vej

ledning og Raad hos ham selv om de trivielleste chemiske 

Spsrgsmaal Uden at frygte for at blive asviist, og naar der

til Besvarelsen deraf udfordredes særegne Undersøgelser, var 

han altid beredvillig til at anstille saadanne, skjondt han ofte 

derved var nydt til at forlade et alt begyndt Arbeide.

Hermed staaer den dobbelte Retning, man kan forfplge i 

alle hans analytiske Undersøgelser i npie Forbindelse, saa at 

de kunne henfpres til to Grupper, hvoraf den ene behandler 

reent videnstabelige Spprgsmaal, medens den anden mere har 

Jndnstriens og Agerbrugets Tarv for Die. Til den fyrste 

GrUppe hpre Analyserne af forskjellige islandske og fcerpiske 

Mineralier, som Anorthit, Baulit, Havnefjordit, Chlorophceit, 

Hversalt og Hverleer, samt af Ørftebin, Topas, Pyknit, ZEdel- 

forsit og Meteorjern; endvidere Undersøgelsen af to fossile 

Harpiparter, Tekoretin og Phylloretin, fundne i Torvemosernes 

Naaletrceer, saavelsom endelig hans store Arbeide om „Sp- 

vandets Bestanddele og deres Fordeling i Havet". Man kan 

danne sig en Forestilling om, hvor omfangsrig den sidste Un

dersøgelse har været, og hvormegen Dygtighed og Flid, der 

udkrcevedes for at føre den til det Maal, hvortil han bragte 

den, naar man veed, at han har anstillet øver 180 fuldstæn

dige Analyser af Vandprøver, som leveredes ham i en lang 

Aarrcekke baade fra den danste og engelske Marine. Ingen 

anden Chemiker har behandlet dette Spsrgsmaal saa Udtpm-
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mende og grundigt, og han havde ogsaa ben Tilfredsstillelse, 

at det fandt fortjent Paafkjpnnelse. Han har i dette Arbeide 

paaviist, at Saltholdigheden i de store aabne Verdenshave er 

Underkastet langt færre Fluktuationer, end man stulde vente, 

men at dog Atlanterhavet gjpr en Undtagelse derfra paa Grund 

af de der forekommende særegne Stramnings- og Fordamp

ningsforhold, og at endvidere den sstgrvnlandske Strøm ikke 

er en Polarstrøm, som den tidligere blev anseet for, men 

sandshnligviis en Green af Golfstrpmmen, der bevæger sig 

østen om Island. Saltmængden saavelsom de enkelte Be

standdeles relative Forhold varierer derimod stærkt, naar man 

nærmer sig Kysterne eller kommer ind i de indre Dele af 

Middelhavet og Dsterssen, og ved at lade tage samtidige 

Prsver fra Overfladen og Dybden, ere flere Dybdestrpm- 

ninger efterviste og forklarede baade i Atlanterhavet, Øresund 

og Strædet ved Gibraltar. — For ret at opfatte Betydningen 

af dette hans Arbeide, maa man vel erindre, at Forchhammer 

ingenlunde derved tilsigtede alene at udfylde en Mangel i vort 

Kjendskab til de herhen hörende Forhold, men søgte gjennem 

disse Undersøgelser at samle Materiale til Lssningen af et 

andet og ftørre Spsrgsmaal, som vi senere komme tilbage til, 

og hvoraf dette udgjsr et væsentligt Led, nemlig Stoffernes 

Kredsløb i Naturen. Han gik ud fra, — for at bruge 

hans egne Ord — „at Shvandet kan ansees at vcere 

et Resultat af Vexelvirkningen mellem Jordmassens Udvaft- 

ning og alle de chemiske, physiske og organiske Kræfter, som 

atter foranledige Udskillelsen og Uoplpseliggjsrelsen af de i 

Ssvandet oplyste Stoffer." En samlet Fremstilling af, hvad 

der vedryrer dette Emne, er meddeelt i et Universitetsprogram 

for 1859, i 2den Udgave af Bischofs Lehrbuch der chemischen 

und physikalischen Geologie (1863) og i Philosophical Trans

actions of the Royal Society of London (1865), der fyrst 

Udkom efter Forfatterens Død.

Til den anden Gruppe af analytiske Arbeider hører 

Bestemmelsen af en Mængde Brændmaterialiers varmefrem-
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bringende Kraft, Sammensætningen af forskjellige Cement- 

og Kalkstene og en Række Undersøgelser af de organiske Stof

fers Mængde og Beflaffenhed i Ferskvand, hvortil han benyt

tede den af ham opdagede Manganoversyres Egenflab, 

let at blive reduceret til et lavere Ilte ved at komme 

i Berpring med de nævnte Stoffer. Forchhammer var nem

lig Medlem af Kjøbenhavns Vandcommission paa en Tid, 

da der lsd mange og begrundede Anker over Drikkevandets 

Beflaffenhed, og han spgte da ad analhtifl Vei at klare Op

rindelsen til Ondet, for om mnligt derved at kunne formindske 

samme. Til denne hans Virksomhed som Chemiker maa fpies 

Udgivelsen af flere Lærebsger, og hans Uorganifle Chemi 

(1842) bpdede dengang paa et væsentligt Savn i vor chemiske 

litteratur.

Naar vi derefter ville betragte den anden Hovedretning 

i hans Arbeider, de mineralogisk-geognostiske, da er her 

allerede gjort opmærksom paa, at disse saa at sige have deres 

Udspring fra den i Forening med Ørfteb og Esmarch anstil

lede Undersøgelse af Bornholm. Til at fortsætte, hvad han 

saa godt havde begyndt, opfordredes han ikke blot af ørsted, 

men ogsaa af Reinhardt, der vel var Zoolog, men havde stu

deret Mineralogi og Geognosi under Werner i Freiberg og 

vedblev hele sit Liv igjennem at bevare en levende Interesse 

for disse Fag. Som vi have feet var Forchhammers første ftørre 

geognostifle Arbeide: „Fceryernes geognostifle Beflaffenhed," som 

udkom 1824 i Videnskabernes Selskabs Skrifter, og allerede 

det folgende Aar udnævntes han til Medlem af Selskabet i en 

forholdsviis ung Alder, der noksom viser, hvilke Forhaabninger 

man allerede dengang knyttede til den unge Videnskabsmand.

Det er ret betegnende, at hans første geognostifle Under- 

ssgelser af Bornholm, Skaane, England, Skotland, Shet

landsøerne og Færøerne holde sig saa at sige i Peripherien 

om det egentlige Danmark, der endnu var ham aldeles ube- 

kjendt, og han anede vist neppe dengang, at det Terrain, ved 

hvis Bearbejdelse han stulde vinde sin største Berømmelse,
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laae ham meget nærmere; men dette staaer i nsie Forbindelse 

med hele Videnflabens daværende Standpnnkt. Geognosien 

var nylig skabt, og man henvendte næsten al sin Opmærk

somhed paa de ældre Dannelser. Et af de Spsrgsmaal, 

hvorom der meest stredes i den nærmest forangaaende Periode, 

var, hvorvidt Basalten skyldte plUtonifle eller neptunifle Kræf

ter sin Oprindelse, men om de yngre Dannelser bekymrede 

man sig forholdsviis lidet. — Med Undtagelse af Bornholm 

var Kjendstabet til de geognostifle Forhold i den øvrige Deel 

af Danmark for en stor Deel indflrcenket til, at der i Mpens 

og Stevns Klinter, i Faxe og paa enkelte andre Punkter i 

Sjælland og Jylland fandtes Kridt og Kalk samt hist og her 

Okker og en jernholdig Sandsteen, hvortil kom en Forvent

ning om, at der i den nordligste Deel af Jylland vilde kunne 

sindes faststaaende „Muslingkalk" paa Grnnd af nogle der

værende Saltkilder. Man antog dengang, at den danske Jord

bund med sine, i geognostisk Forstand, overordentlig nye Dan- 

uelser neppe kunde have ftor Interesse for Videnflaben. For 

Forchhammers klartseende Blik viste det sig dog snart, at der 

baade var flere Dannelser, end man havde ventet (s. Ex. 

Bruunknlformationen i den vestlige Deel af Danmark), og 

at Meget, som syntes simpelt og ubetydeligt, dog ikke var det, 

men fordrede en Ncekke grundige Undersøgelser og sammen

lignende Studier, før det kunde lydes paa den rette Maade. 

Dette gjcelder navnlig Ahl-, Marsk- og Klitdannelserne.

Paa det ovenfor nævnte ubetydelige Grundlag begyndte 

han nu i 1824 at underspge Danmark i geognostisk Henseende, 

og det kan ikke Undre os, at Alt ikke strax kunde staae klart 

for ham, saa at han i Begyndelsen, inden -han endnu havde 

kunnet erhverve sig et mere almindeligt Overblik over alle de 

enkelte Formationers Dannelsesforhold, antog Msens Kridt 

for at være en local Udvikling i tertiære Dannelser, og at 

Ialtholmskalken var ældre end Skrivekridtet. Det Sidste er 

saa meget mere Undskyldeligt, naar man erindrer, at det først
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lykkedes ham langt senere at iagttage de nævnte Lags ind

byrdes Leiringsforhold.

Det vilde føre os altfor vidt, hvis vi paa dette Sted 

skulde anføre alle de af hans Arbeider, der vedrpre disse Un

dersøgelser, som omfatte et Tidsrum af 40 Aar, hvori han 

jevnligen har bereist alle Dele af Landet. Man behøver kun at 

udhæve de vigtigste af Afhandlingerne, for derved at godt- 

gjpre, hvorledes han med Rette kan siges at være Skaberen 

af en Danmarks Geognosi, da vi have ham ene at takke for, 

at man nu kan danne sig en klar Oversigt over de fleste danfle 

Jordbundsforhold, uden at det derfor stal glemmes, at ogsaa 

andre Geologer tidligt bidroge Deres til at klare enkelte her

hen hørende Spørgsmaal. — Hans vigtigste geognostifle Ar

bejde er Universitets-Programmet for 1835*):  „Danmarks geo- 

gnostifte Forhold, forsaavidtsom de ere afhængige af Dan

nelser, der ere sluttede", den første og hidtil eneste sammen

hængende Fremstilling heraf, og som heelt igjennem støtter sig 

paa egne Iagttagelser. Afhandlingen blev optagen med 

Velvillie baade i Ind- og Udlandet, da den indeholdt Kjends- 

gjerninger angaaende vort Fædrelands Jordbundsforhold, der 

indtil den Tid havde været aldeles ukjendte, og ved Siden 

deraf fandtes der deri ikke faa Iagttagelser, der havde Be

tydning for Videnflabens mere almindelige Udvikling. Til 

dette Værk flutter sig nu, deels som SUpplement, deels som 

Berigtigelser, en lang Række af Afhandlinger, der fremkom til 

meget forskjellige Tider, efterhaanden som han vandt klarere 

Indsigt i alle Enkelthederne. Exempelviis funne nævnes som 

nogle af de vigtigere:

*) Det forste Universitets-Program der udkom i det danske Sprog.

Bornholms Knlformation.

Det nyere Kridt.

Forskjellige Meddelelser om BrUUnkUlformationen.

Den skandinaviske RUllesteensformation og det dermed 

forbundne Frictionsphcenomen.
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Den baltiske og cimbrifle Flod.

Den jydfle Hedeflettes physifle og geognostifle Forhold. 

Hævnings- og Scenkningsphcenomenerne i Danmark. 

Klit- og Marskdannelserne.

Hele denne Række af Undersøgelser affluttes paa en Maade 

i hans „Bidrag til Skildringen af Danmarks geographiste 

Forholo i deres Afhængighed af Landets indre geognostiste 

Bygning" (Universitetsprogram for 1858), hvori han med en 

overordentlig Skarpsindighed viser, hvorledes Danmark er op- 

ftaaet i den store Fjord, som han kalder Nord - Nsterspen, og 

hvis Fjordlinie allerede findes udtrhkt i Juratiden. De der

efter i Kridttiden og den tertiære Tid afsatte Lagdannelser ere 

blevne hævede, hvilket i Forbindelse med de dertil sig fhutenbe 

Marsk-, Strand- og Sanddannelser betydeligt har formindsket 

denne Havbngts Omraade. Han anstiller sammesteds en in

teressant Sammenligning mellem Middelhavet og denne Hav

bugt, stpttet paa de geognostifle Forhold i de til Havene grcend- 

sende Lande. Her Ro og langsom Fremskriden, som ved alle 

neptunifle Dannelser, hist voldsomme Forandringer ved pluto- 

niske Kræfter, ret som om Modsætningen mellem Nordens 

Phlegma og Sydens Ild ogsaa skulde være Udtrykt i den døde 

Natur. Esterat han deri har gjennemgaaet, hvorledes Dan

mark er blevet til, forsøger han tillige i det Enkelte at paa

vise Aarsagerne til Kystens Form med dens ejendommelige 

Fjorde og Laguner og beskriver tilsidst Overfladens Dannelse. 

Det er i det Hele taget charakteristisk for alle hans Studier, 

at han altid veed at knytte dem til ncergrcendsende Videnskaber, 

og ligesom han i dette Arbeide gjpr Geognosien frugtbringende 

for Geographien, saaledes nærmer han sig i de i Forbindelse 

med Steenstrup og Worsaae anstillede „antiqvarisk - geologifte 

Undersøgelser" til Historiegranftningen.

Det var hans Indlingstanke at afslutte disse Undersøgelser 

med et samlet Arbeide over Danmarks Geognosi, og naar 

dette ikke flete,,maa man dog ikke deraf drage den Slutning, 

at han lagde Hænderne iSkjpdet; thi i 1847 havde han alle-
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rede enkelte Afsnit deraf færdige, og til andre var der gjort 

foreløbige Udkast, saa at Trykningen endog var flreden frem 

til det 13de af de 30 Ark, som Arbeidet efter den lagte Plan 

stulde have Udgjort. Uheldigviis var det affattet paa Thdst 

for at skaffe det en ftørre Kreds af Læsere, og paa GrUnd af 

de kort efter indtrcedende politifle Uroligheder tabte han aldeles 

Lysten til at fortsætte Arbeidet i dette Sprog. Senere be

stemte han sig vel til at udgive det paa Dansk, og af denne 

Udgave blev der trykt 3 Ark i Aarene 1854—57 (?), men 

dermed standsede Arbejdets Fremflridt, hvortil der fornemmelig 

kan paavises to Grunde, deels Videnskabens Fremgang i den 

mellemliggende Periode, deels en Overbebhrdelse af meget for- 

ftjelligartede Embedsforretninger. Der var Adskilligt i hans 

tidligere Fremstilling, som nu maatte opfattes fra heelt nye 

Synspunkter, da enkelte Afsnit vare nedskrevne for henved 20 

Aar siden, en lang Periode i en saa ny og stærkt fremadskri- 

dende Videnflab som Geognosien, og Meget trængte nu til at 

revideres ved at studeres paany i Naturen, hvortil udfordredes 

temmelig vidtløftige Reiser. >§aa meget man end maa beklage, 

at der ikke forundtes ham Lerlighed til i et saadant fXuttet 

Værk at sætte sig selv det bedste Mindesmærke om Alt, hvad 

vi have hans grundige Undersøgelser at takke for, haves der 

dog altid en god Erstatning derfor i de mangfoldige ftørre og 

mindre Afhandlinger, hvortil der er henviist i det Foregaaende. 

Nu at udgive de nævnte Manuflripter uden en saadan om

fattende Revision, vilde ikke være tidssvarende, og dertil vilde 

Forchhammer heller ikke have givet sit Samtykke.

Som nordisk Geognost knnde han ikke undlade tillige at 

studere Forholdene paa den standinavifle Halvø, og især inter

esserede han sig særdeles for den standinavifle Overgangsfor

mation og Stribningsphcenomenet, hvormed Dannelsen af vor 

Rullesteensformation staaer nsie i Forbindelse. Til Forkla- 

ringen heraf forkastede han baade den Sefstrpmske Vandflod 

og den Agassiz'ske Glacialtheori, og opstillede derimod en egen 

Theori, ifplge hvilken hele vor RUllesteensformation skulde
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være Resultatet af en ved plutonifle Kræfters Indvirkning til

vejebragt Forstyrrelse af dybere Jordlag. Disse skulde da ef

ter hans Mening i ssnderbrndt og tildeels decomponeret Til

stand være pressede op til Overfladen og der have udbredt sig 

over en stor Deel af Danmark, og hvad Frictionsstriberne 

ckngaae, da var det hans Anskuelse, at de nærmest skyldes 

Bølgeslagets og Flagisens forenede Virkninger, eller er, som 

han kaldte det, „et Skjcergaards-Phcenomen". Denne Theori 

vandt kun faa Tilhængere, og det synes næsten, som om han 

selv i den seneste Tid var bleven noget tvivlende i sin An- 

fluelse derom ved de mange nye Kjendsgjerninger, som dyg

tige norske og svenske Geognoster vidste at fremdrage. Sam

menfatte vi alle disse Arbeider under et almindeligt Syns

punkt, da bliver Resultatet, at der er intet Led af den danske 

JordbUnd, Uden at Forchhammer grundigt har ftuberet de der

hen hørende Forhold, sammenlignet dem omhyggeligt med de 

tilsvarende i Skandinavien, England og tildeels Tydstland, og 

disse hans Arbeider danne derfor et vigtigt Grundlag for frem

tidige Undersøgelser, selv om de end i enkelte Punkter maa 

undergaae Modificationer paa Grand af nyere Iagttagelser.

De to her bervrte Hovedretninger i Forchhammers Stu

dier, Chemien og Geognosien, have altfor mange Forbindel

sespunkter, til at de kunne holdes sondrede fra hinanden. Den 

ældre geognostiske Underspgelsesmaade, der mere indskrænkede 

sig til at vcere blot beskrivende, end gik ud paa at syge det egentlig 

Tilgrundliggende for Phcenomenerne, kande ikke tilfredsstille ham 

som Chemiker, og begavet med en sjelden Skarpsindighed og Com- 

binationsevne, lykkedes det ham ogsaa at give meget væsentlige 

Bidrag til den først i den nyere Tid som selvstændig Viden- 

stab behandlede ch e m i s k e G e o l o g i. Han hyldede meget tidlig 

de af Lyell forfægtede Anskuelser, at de Forandringer, Jord

lagene have nndergaaet efter deres Tilbliven, i Hovedsagen 

skyldes de samme physiste og chemiske Kræfter, som ere virk

somme den Dag i Dag, kun modificerede ved Tidsvariqheden 

og RUmforholdene. — Hertil hprer hans Arbeide om „Feld-
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spathens Decomposition" (1830). Vel antog man allerede tid

ligere, at der derved maatte dannes Leer, men den blotte For

modning var ham ikke nok, og han godtgjorde ved Forspg, at 

naar Kali-Feldspath (Orthoklas) Udsættes under hpit Tryk for 

Bandets Indvirkning, sønderdeles den i to Forbindelser, hvoraf 

den ene er Uopløselig (Kaolin, Porcelainsleer), den anden op

løselig (Kali-Vandglas). Efterat Forchhammer saaledes havde 

gjort Rede for Kaolinets Oprindelse, laae det nær for ham at 

forspge en Tydning af ncerstaaende Lags Herkomst. Hans 

næste Arbeide handlede om „ben Indflydelse, Havets Planter 

have havt paa Dannelsen af Allmfkiferen", og disse to Afhand

linger hore til de fortrinligste og genialeste, vi have af ham. 

De have ogsaa vcesentligen bidraget til at staffe ham en vel

fortjent Anerkjendelse som een af de fyrste blandt Europas 

chemiste Geologer. Arbeidet om AlUnfliferens Dannelse ud- 

giør Begyndelsen til en Række Afhandlinger, hvis Hovedop

gave er at vise, „hvorledes saavel i Jordens nuværende som 

i dens ældre Perioder de forstjellige Stoffer gjennemlpbe visse 

Kredsløb og vende tilbage til lignende Former og Forhold 

som de, hvorfra de ere udgaaede, samt at Organismerne, saa

vel Dyr som Planter, indgribe i disse store Kredsløb". For

uden de forhen omtalte Saltvands-Analyser hyrer hertil: „For- 

ssg paa at danne i Vand Uoplsselige krystalliserede og krhstal- 

linfle Forbindelser", „Kogsaltets Indvirkning ved Minerallernes 

Dannelse", og „Metallerne i Havets Dyr og Planter", hvori han 

tillige fik Lejlighed til at Udvikle sine Anskuelser om Gang

dannelserne. Efter forst at have viist, hvorledes man ved 

Hjælp af Kogsalt kan danne Apatit, Jernglimmer og Magnet- 

jernsteen, henleder han Opmærksomheden paa Phosphorshrens 

og Metallernes store Udbredelse baade i de pllitoniske og nep- 

tuniste Dannelser, og Udleder deraf det Resnltat, at Kogsaltet 

har Udtrukket de nævnte Stoffer af Jord og Steenarterne og 

assat dem i Gangspalterne. — Hertil hyrer ogsaa hans Theori 

om Dolomitens Dannelse.

Det fremgaaer noksom heraf, at Forchhammer var mere

ni
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Geognost end Mineralog i snevrere Forstand; til det Sidste 

indbyde ogsaa Forholdene i vort Land mindre end i Nabo

landene, og som vi have seet, var der -rigeligt Arbeide for 

ham i den førstnævnte Retning. Da han 1831 blev kaldet 

til ved Siden af sin Virksomhed som Lærer i Chemi og Mi

neralogi ved den polhtechniste Læreanstalt tillige at være Pro- 

fessor i disse Fag ved Universitetet, modtog han de derværende 

Samlinger i en Tilstand, der ikke svarede til Tidens For

dringer og til de Fremflridt, som navnlig Geognosien havde gjort 

i andre Lande i dette Aarhimdrede. Efter Forchhammers eget 

Udsagn Udgjorde dengang den danste geognostiste Afdeling neppe 

mere end 50 Exemplarer. Under hans Bestyrelse bleve Sam

lingerne ikke blot ordnede efter et videnflabeligt System, men 

ganfle overordentligt forøgede paa hans mange Reiser i Jnd- 

og Udlandet og ved hans Udstrakte Forbindelser med fremmede 

Lærde. — Efter den første Udenlandsrejse i 1820—21 var 

han sysselsat i Hjemmet med sine mange Undersøgelser baade 

paa Chemiens og Geognosiens Omraade; men efterat der 

dermed var hengaaet en længere Aarrcekke, sylte han 1837 

Trang til med egne Dine at gjsre sig bekjendt med de mange 

nye videnskabelige Resultater, der i Mellemtiden vare frem

dragne i Udlandet. Uagtet han ikke havde faa Forbindelser 

med tydste Lærde, navnlig med Fr. Hoffmann, Hausmann, 

G. Rose, v. Buch o. fl. a., var Maalet for hans Reiser og

saa dennegang fortrinsviis England, til hvis interessante tech- 

niske og geognostiste Forhold og grUirdige Naturforskere han 

følte sig særligt hendragen. Paa Reisen i Aaret 1837 for

nyede han der ældre og stiftede nye Bekjendtstaber med de be

rømteste engelske Geognoster, som Lyell og Murchison, 

foretog en Neise i Forbindelse med Phillips igjennem det 

af denne i geognostift Retning beskrevne Iorkshire, og til- 

deels i Forening med Johnston en anden Reise gjennem det 

Indre af Landet, navnlig til Kulminerne og de vigtigste 

Fabrikbher. Esterat have opholdt sig i Cornwall, hvor han 

stiftede Bekjendtflab med de la Beche, som dengang var
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s y s s e ls a t m e d a t u n d e rs p ge d e n n e D e e l a f L a n d e t, d ro g h a n  

t il F ra n k rig , fo r a t b es e e d e U d fln k te V n lka n e r i A U v e rg n e , 

m e n o ph o ld t s ig t illig e n o g e n T id i P a ris , h v o r h an d e e ls  

g jo rde s ig b e k je nd t m e d d e d e rv æ re nd e r ige S a m ling e r, d ee ls  
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fo rs ke rm p d e t i B irm ing h a m  o g v a r t ils te de v e d V e rd en s ud s til
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fo rtjen t P a a fljp nn e ls e v e d s in e ls k e lig e P e rs o n lig h e d o g fo r f it  

k la re o g in dh o ld s rig e F o re d ra g , s a a a t h a n a ltid v a r e n a f 

d e m e es t s p g te  D o c e n te r. V e l v a r d e r n og e t, —  o m m a n s a a  
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e fte r fa a M in u te r b le v d e t a lle re de o v e rh ø rt. I d e n G rad  

v id s te h an a t r iv e T ilh ø re rn e m e d s ig , o g F o re d ra g e t b a r a l

t id P ræ g a f e n v a rm  B e g e js trin g fo r V id e n s k a b e n , e n g e n ia l 

O p fa tte ls e o g e t c o n s e q v e n t g je n n e m fs rt S y s te m **). S o m  

G e o g n o s t v a r h a n v c e s e n tlig en  A u to d id a k t, o g  d e rfo r  h a v d e h a n s  

F o re læ s n in g e r i d e tte F a g e t s æ re g e t in d iv id U e lt P ræ g , d a  
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e en a f J u ry e rn e .

J D e t b o r ik k e la d e s u be rø rt, a t h a n s D o c e n tv irk s o m h e d o g s a a u d 
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c a d e ta c a d e m ie t (1 83 5 — 4 6 ); p aa d e t s id s te S ted v a r h a n b aa de  

L æ re r i P h y s ik o g i C h e m i.
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maae ham til offentligen at meddele forfljellige Afsnit af de Fag, 

han beskæftigede sig med. Han Undflog sig aldrig, naar hans 

Tid blot paa nogen Maade kunde tillade det, og i de for

fljellige Foreninger, der nyd godt af hans rige Kundskabs- 

forraad, ville Tusinder af Tilhprere længe mindes hans popu- 

lære Foredrag, hvori han altid, selv om Emnet ikke i og for 

sig var nyt, dog vidste at afvinde det en nh og interessant 

Side. Hans geniale Tanker fik ved slige Lejligheder ofte et 

ejendommeligt Sving, som f. E. da han paa den 4de danfle 

Landmandsforsamling (1852) udtrykte sig paa folgende Maade: 

„Jeg vil foreflaae Dem, mine Herrer! at gjpre Forsøg med 

at ernære Deres Planter med Kampesteen og at vande dem 

med Spvand." Andre vilde ligeoverfor saa mange praktiske 

Mcend let være blevne spottede for saadanne Theorier; men 

idet Forchhammer fremsatte, hvad der havde Udseende af at 

vcere en Paradox, var han ogsaa istand til ikke blot at for

følge Tanken med Liv og Varme, men tillige at godtgjpre, at 

der bag en tilsyneladende Absurditet laae en dybere Sandhed, 

og at Forslaget i Virkeligheden lod sig realisere, idet mindste 

Under visse Betingelser. Netop ved paa lignende Maade at 

indklcede bekjendte Sætninger i en ny Form, gjorde hans Fore

drag ofte ftørre Virkning, end hvis han havde holdt sig til de 

mere almindelige Udviklinger. — Mange af disse Foredrag 

bleve senere trykte og maa kaldes populære, forsaavidt de ere 

almeenfattelige, men i Virkeligheden ere de langt mere viden- 

flabelige end de fleste andre, hvori lignende Undersøgelser af

handles. Forchhammer har næsten ikke beftjceftiget sig med et 

eneste ftørre videnskabeligt Arbeide, uden at vi finde dettes 

Grundtræk og Resnltater meddeelte i een og ofte i flere af 

disse Afhandlinger, kun iklædt en for Fleertallet af Læserne 

mere sorstaaelig Form, men dog Uden deri at forbigaae noget 

væsentligt, for at Beviisforelsen kunde blive saa exact som 

muligt. Man faaer derfor igjennem Rækken af disse Ar

bejder et fyldigt Billede af, hvad det egentlig var for Spprgs- 

maal, Forchhammer havde gjort til sit Livs Opgave at lose,
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og hvad han overhovedet har udrettet i Videnflabens Tjeneste. 

Exempelviis skal kun anføres Undersøgelserne angaaende de 

geognostiske Forandringer, Danmark har været 

underkastet i de seneste Jordperioder, og Stof

fernes Kredslpb i Naturen, Spprgsmaal, der have 

beskjceftiget ham ligefra den allertidligste Tid, og som han ved

blev at behandle til det Sidste. Det er ogsaa fortrinsviis 

flige Afhandlinger, som her ere aftrykte og hvoraf de fleste ere 

foredragne i den Naturhistorifte Forening, Landhuusholdnings- 

selflabet og Industriforeningen.

Ogsaa paa mangfoldige praktifle Foretagender, der ved- 

rsrte chemiske eller geologifle Spprgsmaal, havde han en ikke 

ringe Indflydelse. Autoriteterne førte g jern e hans Mening, 

fprend der toges en endelig Beslutning, navnlig i Alt, hvad 

der vedrprte Salinen i Oldesloe, Gibsbrydningen i Segeberg, 

Klitdcemningen ved Vesterhavet, og et i sin Tid af Regeringen 

paatcenkt Anlæg af et Jernværk til Udsmeltning af Mhremalm i 

Jylland; og af private Foretagender har Rosenborg Brpndanstalt 

(oprettet 1834) ham at takke for den Tillid og de gunstige Resul

tater, som denne Industri vandt her i Landet. Men især 

havde han en betydelig Andeel i Gjennemfsrelsen af den saa 

længe paatcenkte Forbedring af Kjøbenhavns Belysning og 

Vandforsyning ved at vcere et særdeles virksomt Medlem as 

den til dette Øiemeb nedsatte Commission. Som bekjendt 

blev der allerede i Aarene 1831—47 foretaget den fprste ar- 

tesiske Brpndboring her i Landet, paa Nyholm paa det Konge

lige Videnskabernes Selftabs Bekostning og efter Forslag af 

Selflabets Præsident, Overkammerherre Hanch. Boringen, der 

lededes af en Commission, bestaaende af Præsidenten, Ørfteb, 

Forchhammer og Schifter, var bygget paa en rigtig Theori 

om Muligheden af her i Danmark at fumie træffe vandrige 

Lag under Kridtformationen ligesom i Udlandet, og man maa 

derfor paa Videnftabens Vegne beklage, at den maatte opgives, da 

man var naaet til en Dybde af 603 Fod, og at man derved gik 

glip af at erhverve et Kjendskab til de Kridtformationen under-
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liggende Lag, som inaaflee vilde kunne have havt stor praktisk 

Betydning. Nu ville de sandsynligviis for bestandigt forblive 

ukjendte. Aarsagen til at man opgav Forsøget, maa, ved Siden 

af et ved Boringen indtruffet Uheld, dog nærmest ssges i de 

nye og heldigere artesifle Boreforsøg, der i Mellemtiden efter 

Anviisning af Forchhammer vare foretagne i Terrainet mel

lem Kjsbenhavn og Kjsge, efterat han havde opdaget Gryn- 

sandslagene i Sjælland. Disse i Hovedstadens Nærhed anlagte 

artesifle Brynde have været til overordentlig Nytte, ja næsten 

vceret en Betingelse for Byens Vandforsyning i de senere 

usædvanligt tørre Sommere.

Naar vi nu overflue, hvad Forchhammer har udrettet i 

alle de her berørte Retninger, maa man forundre sig over, 

hvorledes det har været ham mvligt at overkomme det alt

sammen, og der Udfordredes ogsaa dertil hans Ualmindelige 

Arbeidsdygtighed og Evne til hurtigt at være fnldstcendigt inde 

i sine mange forskelligartede Forretninger. Hvor omhyggelig 

han ogsaa inddeelte sin Tid, var han dog ideligen Udsat for 

at blive asbrndt i sine Beskjæftigelser paa Grimd af, at saa 

Mange thede til hans Raad og Vejledning. Han spgte der

for den nødvendige Ro paa et Landsted, han eiede i Nær

heden af HprSholm, hvor han regelmæssige» tilbragte Lvver- 

dagen og Spudagen hele Sommeren igjennem, og hvorfra 

han vendte tilbage Spndag Aften, styrket paa Legeme og Sjæl, 

f.-r næste Morgen atter at tage fat paa sin daglige Gjerning.

Hans mange Fortjenester bleve ikke Upaaagtede, idet han 

hcedredes baade med Titler og Ordener, flere udenlandske 

-Selskaber optoge ham som Medlem,*) men üf alle Mes-

■j Han blev saaledes Medlem af:
1825. Det Kgl. Danste Videnskabernes Selskab.

— London Geological Society.
1842. Det islandske litercere Eelftab i Kjobenhavn. (ÆreSmedl.) 
1853. Academia romana pontificia de nuovi Lincei. ((£orr. Webl.)

— La société meteorologique de France.
— (?) Videnskabernes Selscab i Upsala.

1855. Die geologische Neichsanstalt i Wien. (Corr. Medl.)
— Selfiabet for Natur- og Lægevidenskab i Dresden.

1857. Videnflabsselskabet i Göttingen.
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beviisninger var der dog neppe nogen, som han satte mere 

Priis paa end den, at det Kgl. Danske Videnflabernes Selskab 

Udnævnte ham i 1851 til fin Sekretær ester Drsteds Dhd. 

Han var en ivrig Deeltager i de standinaviste Naturforfker- 

mpder ligefra det fprste forberedende Mvde i Gvtheborg (1839) 

til det sidst afholdte i Stockholm (1863), og han udtalte der 

ofte, hvormegen Vægt han lagde paa en nøie Tilslutning 

mellem de tre skandinaviske Broderfolk i litterær og social 

Henseende. I et Foredrag, som han holdt den 19de Decbr. 

1848 i det skandinaviske Selflab over Berzelms, sagde han: 

„at denne følte ved flere Lejligheder, hvad alle standinaviste 

Videnskabsmand have fplt og fole dagligen, at de ligge uden

for den store videnskabelige Forbindelse, at deres Tanker og 

Arbeider forst seeut kunne naae den store videnskabelige Ver

den, og at de derfor hhppigen tabe de ydre Frugter af deres 

Anstrengelse og Talent. Vel har den lettere Forbindelse af

hjulpet denne Mangel i Noget, men fuldkomment kan det 

ikkun forandres, naar de tre standinaviste Nationers viden

skabelige litteratur sammensmeltes til een, som da vil blive 

ligesaa vægtig ved sin Stprrelse og sit Omfang, som den alle

rede lcenge har været ved sin indre Betydning og Grun- 

dighed". Forchhammer segle derfor ogsaa for sit eget Ved

kommende at byde paa den nævnte Mangel ved at meddele 

mange af sine Arbeider i fremmede, meest engelske Tidsskrifter, 

og hvad det Sidste angaaer, da bidrog han, hvad han for- 

maaede, til at virkeliggøre Ideen om et fcelles videnskabeligt 

skandinavisk Tidsskrift. Ad Interessen for dette Foretagende 

vedblev Usvækket hos ham ligetil hans Bortgang, kan fcebft 

sees deraf, at det var hans Agt at levere en Afhandling til 

SlUtningsheftet, som skulde have omhandlet: „Naturstudiet i 

de standinaviste Lande."

1858. Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Götheborg. (Æresm.) 

I860. Det Kejserlige t!eopoldinsk-Caro!instc Academie.
1861. La société des sciences naturelles de Strasbourg. (Corr.Med.) 

— Naturforsterselfiabet i Moskau.
1863. American Philosophical Society i Philadelphia.

— Det Svenske Videnstabernes Akademi i Stockholm.
1864. Det Hollandske Videnflabernes Selskab i Harlem.



Hvad Forchhammers Legemsbeskaffenhed angaaer, da tydede 

den paa en sund og kraftig Natur; han var næsten aldrig 

syg og gjorde selv i en mere fremrykket Alder paa geognostiske 

Excursioner ofte mange Angre til Skamnie ved sin Udhol

denhed og Behændighed. I Juli 1865 paakom der ham 

pludselig et Sygdomstilfælde, som man dog haabede fun skulde 

have en forbigaaende Charakteer, og han var ogsaa i Novem

ber igjen bleven saa vel, at han havde overtaget alle de sæd

vanlige Forretninger. Dagen før sin Død sad han 2 Timer 

i Consistoriet, holdt Forelæsning og arbejdede i Laboratoriet; 

men om Natten d. 14deDecbr. indfandt Sygdommen sig atter med 

fornyet Styrke i Form af en stærk krampagtig Hoste, og førend 

Lægen kunde komme tilstede, var allerede hans daadrige Bane 

affinitet. Han var to Gange gift og har efterladt en trofast 

og kjærlig Hustru, Emilie Mariane Fugl, der var forenet 

med ham i 33 Aar, samt en Evn af første Ngteskab, den 

som praktifl Skolemand og Forfatter bekjendte Dr. Johannes 

Forchhammer, der er Rektor ved Aalborg Cathedralskole.

Hvor meget Nationen følte Tabet af en af sine ypperste 

Mcend, et Tab, som vanskeligt vil funne erstattes, saaes bedst 

dengang, da Medborgere af alle Samfundsklasser samledes i 

stor Mængde om hans Baare, for at sige ham det sidste 

Farvel, og han er ikke mindst savnet i den lykkelige Familie

kreds, hvori hans elskværdige Charakteer ret havde Lejlig

hed til at Udfolde sig, saavelsom af sine mangfoldige Di

sciple, der nærede en varm og inderlig Hengivenhed for ham. 

Hans Grav er i det yderste (nordlige) Hjørne af Assistents- 

kirkegaarden, hvor en stribet Kampesteen fra Marken er reist 

over ham med Indskrift.



G. Forchhammers 

litterære Weider 

ordnede efter Indholdet.

I. Chemi.
Lærebøger.

Analytisk Chemi.

Technifl Chemi.

Agriculturchemi.

11. Chemist Geologi. (Herunder Havvandets Sammensætning.) 

in. Almindelig Geologi.
IV. Danmarks Geologi.

I Almindelighed.

LEldre Dannelser til Kridtformationen incl.

Bruunkul- og Nullesteensformationen.

Niveausorandringer og Nutidsdannelser.

V. Archlrologi.
VI. Krystallografi og Mineralogi.
VIL Forskjelligt. (Biographier, Recensioner, m. m.)



Anmærkning.

I denne Fortegnelse er kun optaget, hvad der umiddelbart 

er udgaaet fra Forfatterens Haand, med Udeladelse af alle de 

af Andre foretagne Uddrag og Oversættelser, hvorom der kan soges 

Oplysning i ErSlevs Forfatter-Lericon, og for at lette Overblikket over 

de enkelte Arbejders relative Betydning og Tilbliven, ere saadanne, 

hvori der enten kun er foretaget uvæsentlige Forandringer eller som 

danne en Deel af en fuldstændigere Afhandling, anførte efter denne 

med mindre Typer. Et Aarstal, sat i Parenthes, antyder det 

Aar, Afhandlingen er forfattet i.

Vid. S. n. Afh.

Vid. S. h. Afh.

Overs.

Skand. Naturs.

Tidsfl. f. Landoek.

Karst. Arch.

Pogg. Ann.

Forkortede Bogtitler.

Det Kgl. Danfle Videnskabernes Selskabs natur- 

videnflabelige og mathematifle Afhandlinger 4de 

Række. 1824-46.

Samme Selflabs tilsvarende Række historists og 

philosophiste Afhandlinger 1823—45.

Oversigt over samme Selskabs Forhandlinger 

1842—65.

Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforfleres 

Moder.

Tidsskrift for Landoekonomie. Udgivet af Hald og 

Jorgensen. Tredie Række 1853—65.

Karstens Archiv für Mineralogie, Geognosie, Berg

bau und Hüttenkunde.

Poggendorfs Annalen der Physik u. Chemie.



I. Chemi

1. Erindringsord til Forelæsninger over anvendt 

Chemi, fornemlig for saa vidt den angaaer Stoffer 

af Mineralriget. Kjpbenhavn 1826. (Ikke i Boghandelen.) 

2. Ledetraad ved Forelæsningerne over Chemi ved 

den kongelige militaire Hpiskole I—III. Kjpbenhavn

1830—31. (Ikke i Boghandelen).

Forste Hefte, hvis forste Deel er autographeret, omfatter 

den uorganiste, andet Hefte den organifle Chemi, og tredie 

Hefte den analytiske Chemi. Hertil horer et Hefte „Chemiske 

Tabeller efter Poggendorffs Annalen". Kbhavn 1832.

3. Lærebog i Stoffernes almindelige Chemi, 

lste og 2det Hefte (ufuldendt), 1834—35. Udkom fuld

stændig under Titel:

Lærebog i Stoffernes almindelige Chemi. 

Fyrste Deel. De enkelte Radikalers almindelige Chemi, 

med 128 Afb. vedtrykte Texten. Kbhavn 1842.

4. Nachrichten aus England.

Schweigger: Journ. f. Chemi XXXI, S. 111—12.

En kort Notits angaaende Arbeider, som engelste Chemi- 

kere dengang vare bestjaftigede med. Dateret London. 1820.

5. I) 6 mangano. Disputats for den philosophise Dok

torgrad. 1820.

6. Sur les deux acides du manganese (1820).

Annales générales des sciences phys. VI. p. 267—73.
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7. On two acids of manganese, the manganeseous 

and the manganesic acid (1820).

The annals of philosophy XVI. p. 130—37.

6 og 7. Disputatsens sidste Halvdeel om Mangansyrerne.

8. On the preparation of pure salts of manganese 

and on the composition of the oxides (1821).

The annals of philosophy. New series. I. p. 50—58.

Omarbeidelse af Disputatsens fsrste Halvdeel om de lavere 

Manganilter.

9. On a salt composed of sulphuric acid, per

oxide of iron, and ammonia (1823.)

The annals of philosophy. New series V. p. 406—10.

10. Om Jsomorphien (1825.)

Tidsskrift for Naturvidenskaberne. IV. S. 137—59.

11. Om et nyt Provemiddel paa Platin (1827). 

Vid. S. n. Ash. HI. S. LXH.

12. M ethode at analysere kiselsnre Salte. (1836). 

Vid. S. n. Ash. VI. S. CXVI—CXXI.
Ved Hjælp as Chlorguld at bestemme Mængden af Jern- 

forilte i Silicater, hvori begge Jernets Ilter forekomme.

13. Om de Forandringer, som Terpentin olien eller 

en dermed beslægtet Forbindelse har lidt i vore 

Torvemoser.

Skand. Naturs. 1840. S. 256—64.

Analyser af 4 fosfile Harpirarter, der af Forchhammer blev 

kaldt: Tekoretin, Phylloretin, Lyloretin og Boloretin.

14. An alyser af fossile Harpixarter (1839), 

Vid. S. n. Afh. VIII. S. LXXXIX—XCIIL

15. En Notice omCollodium.

Qvartalsb. f. Industris. IX. S. 40.

16. Om Midlerne til at bestemme Mængden af de 

organiske Bestanddele i Bandet, og om de 

Forandringer, som Vandet i de Reservoirer, 

dersorsyneKjpbenhavn, lider i de forskjellige 

Aarstider og nnder andre Indflydelser. (1850). 

Vid. S. n. Afh. 5te Rcekke II. S. 91-119.
I Vandet fra de Beholdere, der forsyne Hovedstaden, br-
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stemtes Mængden af samtlige organifle Bestanddele ved 

Hjælp af mangansuurt Kali og de qvælstofholdende ved 

Chlorguld

17. Om Midlerne til at bestemme Mængden af de orga

niske Bestanddele i Vandet, osv.

Overs. 1850 S. 1—3.

sSammenlignende Analyser af Vand fra 

Jordens Overflade og fra Drainrpr. Ud- 

gjsr den sidste Deel af Afhandlingen Nr. 20.

Overs. 1864. S. 93—96.]

18. En ny Methode til Manganets qvantitative 

Bestemmelse.

Overs. 1856. S. 91—94.

19. Analyse af det saakaldte Smprpulver (1863). 

Tidssk. f. Landoek. XI. S. 244.

Pulveriseret Kridt.

20. Undersøgelse af elektronegative Metaller i 

Leret ved Vellingsby paaBornholm, samt Be

mærkninger om Lerets almindelige Tiltrcek- 

ningsevne til forskjellige Stoffer.

Overs. 1864. S. 88—96.

Chrom, Vanadin og Molybdæn.

21. Om Anvendelse af o pvarmet Lllft til Metallers 

Forarbejdelse (1838.)

JndUstriforeningens Tidende 1ste Aarg. S. 19—20 og 

36—38.

22. Om Faren ved Metallers ZEtsning ved Syre 

(1839).

Industriforeningens Tidende. 1ste Aarg. S. 75.

21—22. Er kun undertegnet F.

23. Metallernes Historie (1844).

SchoUw. Dansk Ugeskrift. 2den Række IV. Nr. 92, 

95, 96 og 97.

Foredrag, holdte i den naturhistoriske Forening i Vinteren
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1843—44, hvori der gives en Fremstilling af, hvorledes 

Guld, Platin, Selv, Qvcegsolv, Kobber, Blp, Zink og 

Jern forekomme i Naturen, hvorledes de udvindes og 

benyttes.

24. Om Midlerne til at bestemme Broendmateria- 

liernes varmefrembringende Krast (1845).

Trier. Archiv f. Pharmaci IL S. 227—37.

Ved Forsøgene benyttedes Berthiers Fremgangsmaade med 

en LEndring af Forchhammer. I Slutningen af Afhand

lingen er anført Brændselværdierne for de ældre og yngre 

Steenkul, Bruunkul og Torv.

25. Danmarks technisk vigtige MineralprodUkter 

(1847—48.)

Qvartalsb. f. Industris VIII. S. 90—102, 153—61, 

IX. S. 74—86.

Foredrag i Jndustriforeningen hvori der gives en Frem

stilling af de her i Landet forekommende Kullag, Kalkstene, 

Leerarter og technist anvendelige Jernforbindelser.

26. Om Brcendmaterialier (1852).

Qvartalsb. s. Industris. XIII. S. 1 — 15.

Et Foredrag ved Jndustrimodet over Brcendselvoerdien og 

den hensigtsmæssigste Benyttelse af bornholmske Kul, 

Bruunkul, Martorv og almindelig Torv.

27. Englands chemiske Fabrikers Fremskridt i den 

nyere Tid (1850.)

Qvartalsb. f. Industris. X. S. 86 — 108.

Om Potasie- og Soda-Fabrikationen, Benyttelsen af Bi

produkter, m. m.

28. Meddelelse om nye Fabrskations-Methoder i de che- 

miske Fabriker i England (1849.) 

Over«. 1849. S. 107—9.

29. Notits om en Muurkalk fra de gamle Befæst

ninger ved Dannevirke.

Overs. 1863. S. 195-98.
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30. Das Verhältniß des Bodens der Herzogthü- 

mer znr jetzt lebenden Pflanzenwelt.

Amtlicher Bericht über die XI. VersammlUUg deutscher 

Land- Und Forstwirthe zu Kiel, im Septbr. 1847. S. 

121—40.

Udgjor den sidste Deel af Afhandlingen: „Die Boden

bildung der Herzogtümer Schleswig, Holstein u. Lauen

burg" i 2den Udg. af „Festgabe für die Mitglieder der XL 

Versamml. d. L. uaF." 1847. S. 390-413.

31. Danmarks Jordbund i Forhold til Plante- 

vcexten (1849—50.)

SchvUw: Danfl Tidsflrift IV. S. 295—332.

Foredrag iden naturhistorifie Foreningi Vinteren 1849—50 

En almindelig Oversigt over Verelvirkningen mellem Jord

bundens Bestanddele og Planteriget, som senere blev be

handlet i de forfljellige Afhandlinger om Stoffernes Kredslob 

i Naturen og i de efterfølgende specielle agriculturchemiste 

Foredrag ved landoekonomifke Moder.

32. Om Midlerne til at forøge Jordens Frugt

barhed (1852.)

Beretn. om d. 4de danske Landmandsfors. S. 228—39.

Et ved Modet holdt Foredrag, hvori Forf. foreflaaer at 

benytte Stofferne i Havvandet og i Graniten, efterat dennes 

Bestanddele ere bragte i en opløselig Tilstand.

33. Metallerne i Planternes Aske (1854.)

Beretn. om d. 5te danske Landmandsfors. S. 143—54.

Umiddelbart ester dette Foredrag indledede Forchhammer en 

Discussion over: „Hvilke kunstige Gjodningsmid- 

ler have givet de heldigste Resultater" (S. 106.)

34. Bitterjord i Marsken.

Jntelligentsblad for Tynder og Omegn. 1855. Nr. 23.

35. Qvcelstoffets Kredsløb i Naturen (1857.)

Tidssk. f. Vanboet V. S. 97—109.

36. Kiseljorden i Planterne (1859.) 

Tidssk. s. Landoek. VIL S. 1—9.

Hertil sluttede sig en af Forchhammer indledet Discussion 

over Sporgsmaalet: „Hvorvidt haves her i Landet
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Erfaringer om bræ ndt Leers og M ergels Virk 

ninger paa Vegetationen" (S. 100.)

37. O m  de M idler, som vore dybere Lag og det om - 

givendeH av byde for at erstatte  M angelen  paa  

Svovlsyre i vor JordbU N d. (1862.) 

Tidssk. f. Landoek. XI. S. 1-13.

38. O m Kali som eensid igtG ødningsm iddel (1863). 

Beretning om d. 9de danske Landm andsf. S. 450— 64.

39. O m M arsk, D ynd og Tyrv (1865.)

Tidsfl. f. Landoek. XH L S. 321-39.

Forfatterens sidste Arbeide, hvori han er kom m en til det 

R esulta t, at M odsæ tningen m ellem frugtbar og ufrugtbar 

M arfijord (Sturt) har en Analogi i M odsæ tningen m ellem  

D ynd og Torv og giver fig tilk jende ved en alka lis i eller 

suur R eaction. H eri en Analyse af M arfijorden.

11. C hem ist G eologi.

40. U ndersøgelse om O prindelsen og de næ rm ere  

Bestanddele af nogle af de vigtigste Leerarter  

(1832.)

Vid. S. n. Ash. V. S. 265-88.

Jndeholder Analyser af Porcela insleret fra Bornholm , af 

guult R ullesteensleer og Blaaleer, sam t Theorien om deres  

D annelse ved Feldspathens D ecom position. (O m M arflleret 

S. LXXXIII.)

41. U eber die Zusam m ensetzung der Porcellanerde  

und ih re Entstehung aus dem Feldspath.

Pogg. Ann. XXXV. S. 331— 56.

En i 1834 paanp foretagen Bearbejdelse af foranstaaende  

U ndersøgelse, der er forøget m ed Analyser af Porcela ins- 

le ret fra Sedlitz, Schneeberg, H alle , St. Incur og Passau, 

af jo rdagtig Lenzin it, Leer fra G roß Alm erode, Kalie ts og  

N atronets Silicater, af Vand  og Sinter fra G eiser, sam t af 

O palerne fra Fæ roerne.

42. O m den Indflydelse, som Tangen udpver paa  

Jordens U dvikling.
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Overs. 1844. S. 94—105.

Indeholder Analyser as 18 Tangarter og as den born- 

holmfle Alunflifer.

43. Om den almindelige Indflydelse, som Vandplan, 

terne, navnlig Tangarterne, have paa Dannelsen 

as Jordens Overflade.

Skand. Naturf. 1844. S. 53—67.

44. On the influence of fucoidal plants upon the 

foimations of the earth, on metamorphism 

in general and particularly the metamor

phosis of the Scandinavian alum slate.

Report of the British Assoc, for the adv. of sc. for 

1844. p. 155—69.

Til de foranstaaenve Analyser er her feiet Undersøgelserne 

af Gneis og Alunstiferen fra Egeberg ved Christiania. Over

sat og forsynet med Rettelser af Forfatteren i Triers Arch, 

for Pharmaci III. S. 51.

45. Ueber metamorphosirte Mineralien aus den Eisen, 

steinlagern von Arendal.

, Amtl. Bericht üb. d. 24. Vers, deutsche Naturf. in Kiel 1846 

S. 281—83.

47. Om Metamorphoser.

Stand. NatUrf. 1856. S. 35—48.

Dannelsen af Uralit og de krystallinske Skifere ved Ce

mentation.

48. Resultaterne af Forspg paa at danne i Vand 

uoplyselige krystalliserede og krystallinske For

bindelser, med 3 Træsnit.

Overs. 1853. S. 62—72.

49. Tillæg til forestaaende Afhandling over en kunstigDan- 

nelse af nogle Forbindelser, som forekomme 

i Naturen.

Overs. 1853. S. 256—61.

50. Fortsatte Undersøgelser over Kogsaltets Indvirk

ning ved Mineraliernes Dannelse.

Overs. 1854. S. 91—124.

IV
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50. Undersøgelse over Metallerne i Havets Dyr 

og Planter.

Overs. 1855. S. 389-401.

Heri udvikler Forfatteren fin Anskuelse om Gangdannelserne. 

51. lieber die Einwirkung deg Kochsalzes bei der Bil

dung der Mineralien.

Pogg. Ann. XC1. S. 568—85 og XCV. S. 60—96.

52. Jorden og Menneskeslægten (1854.)

Nord. Univ. Tidsfk. I. Aarg. Iste Hefte. S. 1—20.

Grundtanken i denne Afhandling er, at Forstjellighederne i 

Naturens uorganifle Frembringelser skyldes for en stor Deel 

Jndvirkningen af Dyr, Planter og chemisie Kræfter, hvorved 

der af Vandet og ved dets Jndvirkning paa Bjergarterne er 

udsondret Flint, Kalk, Jern og Malm, samt at Kjendskabet til 

og Benyttelsen af disse Stoffer har havt en væsentlig Jndflydelse 

paa Menneskeslægtens Udvikling.

53. Bidrag til Dolomitens Dannelseshistorie.

Overs. 1849. S. 83—96 og 109—10 med 1 Træsnit.

Heri Analyser as Farekalk, Skrivekridt, Anthrakonit og 

Phryganeekalk, samt tn paa experimentelle Undersøgelser 

flottet Theori om Dolomitdannelsen med særligt Hensyn til 

Dolomiten i Fare, Stipsdorf og Derbyshire.

54. Om Vexelvirkningen mellem Havets Bestand

dele og dets Beboere.

Skand. Naturf. 1847. S. 156—75.

55. Indledning til en Række Forelæsninger over 

Stoffernes Kredslob i Naturen. (1862).

Nord. Univ. Tidsst. VIII. Aarg. 1ste Hefte. S. 68—81.

Angaaer nærmest Kalkens Kredslob.

56. Om Spvandets Sammensætning og Jndfly

delse paa Dannelsen af faste Lag.

Overs. 1845. S. 24—33.

Anledningen til den Række Arbeider, hvormed Fors, her 

gjorde Begyndelsen, var Overbeviisningen om, at Alunflife- 

rens Omdannelse til Gneis ikke behøvede at være fremkaldt 

ved alkalifle Dampes Jndvirkning, som dengang antoges af 

flere Geognoster, men ved en Omsætning af Alunfliferens Be-
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standdele, der for en Deel hidrore fra Havvandets Verelvirk- 

ning med Leer, som er blandet med forraabnende Tang. (Cfr. 

Nr. 42). Heri omhandles Vandets Bestanddele i Middelhavet 

og Nordsoen.

5> -. On comparative analytical researches on 

Sea Water.

Report of the British Association for the Advance

ment of Science for 1846 p. 90—91.

Et Foredrag ved Naturforfiermsdet i Southampton i Sep

tember 1846.

58. Heber die Bestandtheile des Meerwassers, 

seine Strömungen Und deren Einfluß auf das 

Klima der Küsten von Nord-Enropa.

Amtl. Bericht üb. d. 24. Vers. Deutscher Naturs, in Kiel 

1846. S. 77—102.

Foredrag i et almindeligt Mode, og oversat paa Danfl af 

Overlærer Erslev i Schouw: Danfi Tidsskrift, I. 334-71. 

Sammest. S. 511 har>Lchouw gjort nogle Bemærkninger dertil 

i en Artikel „Om de tidligere klimatiske Forhold i Danmark".

o) . On the proportion of Fluoride of Calcium present 
in the Baltic.

Edinb. New Phil. Journ. 1850 April.
Et Brev til Dr. G. Wilson, der samtidig, men ad en 

anden Vei, havde opdaget Tilstedeværelsen af Fluorcalcium i 

Sovandet. Overs. 1853. S. 64.

60. Iagttagelser over Saltholdigheden af Vandet 

i Sundet, over Strsmningerne ved Helsingør 

og i Havnen ved Kjpbenhavn, over Isens 

Smeltning i Sundet ogVandets Beskaffenhed 

i Tunnelen.

Overs. 1858. S. 61—70.

De heri berorte dobbelte Strømninger ved Helsingør med 

tilhørende Analyser af Saltmcrngden findes fuldstændigere 

meddeelte i Universitets-Programmet for 1858 (Nr. 88).

61. Spvandets Bestanddele og deres Forde

ling i Havet. Med et Kort over Ssvandets Salt

styrke.

Universitets-Program for 1859.
IV*
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62. Om Havets Sammensætning.

Skand. Naturs. > 1860. ®. 24—48.

63. Undersøgelser over Saltmcengden i Middel

havets Vand og over Forekomsten af Borsyre 

og Leerjord i Havvandet.

Overs. 1861. S. 379—91.
64. Untersuchungen über das Meerwasser und die 

damit in Unmittelbarer Verbindung stehenden 

Verhältnisse.
Bishos: Lehrbuch d. chem. u. phys. Geologie. 2te Ausg. 

1863. I. S. 439—72.
Efter Udgiverens Dnfle foretog Forchhammer en ny Bear

bejdelse af alle de dengang vundne Resultater, væsentligst 

mev Universitets-Programmet for 1859 som Grundlag.

65. Sammenlignende Undersøgelser om Vandets 

Sammensætning i det nordatlantiske Ocean 

paa Overfladen og i en Dybde af indtil 10000 

Fod.

Overs. 1863. S. 107—15.
66. On the composition of Sea-water int he diffe

rent parts of the Ocean.

Phil. Transactions. 1865. p. 203—62.
J dette Arbeide, der er forfattet kort for Forchhammers Dod, 

har han sammenstillet Resultaterne af fine i en Række af 22 

Aar foretagne Undersøgelser angaaende Havvandets Sam

mensætning.

67. Middelhavet og det dydeHav. (Ei tidligere udgivet). 
Et i Vinteren 18"/«» t den Naturhistoriske Forening holdt 

Foredrag.

111, Almindelig Geognofi.

68. Geologiske Forandringer i den nuværende 

Jordperiode.

(Ei tidligere udgivet.)
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6 9 .  M e te o re r (1 8 4 3 ) .

S c h o u w : D a n s k U g e s k r ift . 2 d e n R æ k k e H I. S . 4 1 1 .  

7 0 . M e te o r ite rn e  (1 8 5 5 ) .

T id s s k r ift fo r p o p u læ re F re m s til lin g e r a f N a tu rv id e n s !.

IL  2 5 0 — 6 8 .

T o  F o re d ra g  h o ld te i d e n N a tu rh . F o re n in g 1 8 5 4 — 5 5 .

7 1 .  B e m  c e rk n in  g e r t il S ir M a c k e n z ie s E fte r re t 

n in g  o m  F c e rp e rn e . (1 8 2 2 ) .

C o llin : F o r H is to r ie  o g S ta t is tik . I . S . 1 6 5 — 7 8 .

7 '2  . O m  F æ rø e rn e s  g e o g n o s t is k e  B e s k a ffe n h e d , m .

4 T a v le r o g 2 K o rt. (1 8 2 4 ) .

V id . S . n . A s h . I I . S . 1 5 9 -2 0 6 .

7 3 .  l ie b e v d ie g e o g n o s t is c h e B e s c h a ffe n h e it d e r F ä rö e r  

(1 8 3 0 ) .

K a rs t. A rc h . I I . 1 9 7 — 2 0 8 .

7 4 .  A c c o u n t o f a V o lc a n ic  E ru p t io n  in  Ic e la n d  

(1 8 2 2 ).

T h e a n n a ls o f p h ilo s o p h y . N e w  s e r ie s I I I . p . 4 0 1 — 5 .

A n g a a e r  U d b ru d d e t a s  E p ja f ja ll-J o k u ll t D e c b r. 1 8 2 1 , d e r  

e r u d fo r lig e re  m e d d e e lt h e r i, e n d  i E d in b . p h ilo s . J o u rn . V II.  

p . 1 5 5 , h v o re fte r v o n H o ff h a r s in e E fte rre tn in g e r.

7 5 .  N o tits e r o m  H e k la s  s id s te  U d b ru d .

O v e rs . 1 8 4 5 . S . 1 2 0 -2 1 .

7 6 .  A u s b ru c h  d e r H e k la .

P o g g . A n n . L X V I. S . 4 5 8 — 6 1 .

7 7 .  V u lk a n e rn e i M e lle m -F ra n k r ig . E rin d r in g e r  

f ra  e n R e is e i A a re t 1 8 3 7 . (1 8 4 8 ) .

P e tit o g  T h o rn a m  : T id s s k r if t fo r p o p u læ r  N a tu rv id e n -  

f la b . S . 1 1 9 — 2 8 .

7 8 .  O m  M a rtp rv e n  o g S te e n k n ld a n n e ls e n .

K rs h e r : N a t. T id s k r . I I . S . 5 1 9 — 2 6 .

7 9 .  O m  K u ld a n n e ls e rn e . (1 8 4 5 ) .

S c h o u w : D a n s k  U g e s k r if t . 2 d e n  R c e k k e  V II. S . 3 0 1 — 4 8 .

P o p u læ re  F o re d ra g i d e n N a tu rh is to r if le  F o re n in g (V in 

te re n  1 8 4 4 — 4 5 ) , h v o r i F o rf. p a a v is e r P la n te r ig e ts  g ra d v is e  

U d v ik lin g  ig je n n e m  f ire  s to re V e g e ta t io n s p e r io d e r: 1 ) T a n -
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gens Periode, 2) Bregnernes Periode, 3) NaaletroeerneS og 

CycadeerneS Periode og 4) Lovtræernes Periode, og flutter 

Afhandlingen med en Fremstilling as de af ham foretagne Un

dersøgelser over de forstjellige Breendmaterialiers varmefrem- 

bringende Kraft.

80. Kullagenes geographiske Fordeling.

Schouw: Danst Tidsskrift. IV. S. 17—29.

En Bearbeidelse efter Edinburgh Review Octb. 1849, uden 

at Forchhammer har sat sit Navn derunder.

81. On the transition formation of Sweden.

The annals of philosophy 1823. July p. 16—24.

82. Overgangsformationen i Skaane.

Overs. 1845. S. 78—84.

83. Skandinaviens geognostiske Natnr.

Et Foredrag holdt den 22de Novbr. 1843 i det Skandi- 

naviske Selskab. Kjpbenhavn 1843. (Ikke i Boghandelen).

84. Iagttagelser over Hævningen af den nordlige 

Deel af Norge. (1843).

Under „Smaa blandede Meddelelser" i Schouw: Dansk 

Ugeskrift 2den Rcekke II. S. 339—40.

Bravais Undersøgelser.

85. Bestemmelsen af Vandhpidern e ved de svenske 

Kyster.

Overs. 1849. S. 1—2.

86. Beretning over Nob. Chambers Undersøgelser 

af de gamle Havstokke og Strandbredder paa 

de brittiske Der.

Overs. 1850. S. 130—32.

IV. Danmarks Geognosy
87. Danmarks geognostiske Forhold, forsaavidt de 

ere afhængige af Dannelser, der ere sluttede. 

Med Træsnit og et geognostisk Kort.

Universitets-Program for 1835. I Selmers: „Akademiske 

Tidender" 3die Aargang 1835, S. 487—93 har Forchham

mer leveret en Udsigt over Afhandlingens Jndhold, og til
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Bergsse: „Den danske Stats Statistik" leverede Fors, i 

1844 en forbedret Udgave af Kortet.

88. Bidrag til Skildringen af Danmarks geogra- 

phiske Forhold i deres Afhængighed afLandetS 

indre geognostiske Bygning.

Universitets-Program for 1858.

89. Oversigt over Danmarks geognostiske Sam

mensætning.

Skand. Natnrf. 1863. S. 29—42.

Et i et almindeligt Mode holdt Foredrag, hvori der gives 

en sammentrængt Udsigt over de vigtigste Resultater, hvor

til Forfatteren er kommen ved sine mangeaarige Undersøgelser.

90. Om Danmarks geognostiske Forhold. (1822, 

et sluttet).

Tidsskrift for Naturvidst. I. S. 370—89.

91. GeognostischeBeobachtungen über Schonen und 

Bornholm (1823).

Verhandl, d. Gesells. nat. Freunde zu Berlin I. S. 

302-11.

Disse to Arbeider ere de første, hvori Forchhammer be- 

sijecftigede sig med de geognostiske Forhold i Danmark, men 

vedrore dog egentlig kun Bornholm, den nordlige Deel af 

Jylland (Vensyssel) og Segeberg. At den ovrige Deel af 

Danmark endnu var ham saagodt som ubekjendt, fremgaaer 

deels af Forfatterens Udtalelser, deels af den Maade, hvor- 

paa han dengang opfattede de yngre Dannelser i Landet.

92. Nogle geognostiske Bemærkninger over Born

holm.

Det er ubekjendt, hvor det er meddelt, da der kun haves et 

Særtryk deraf, uden nærmere Angivelse af, om det er ud

givet særskilt eller har været indrykket i et eller andet Tidsfirift.

93. Bemærkninger over Bjergdirektør Steenstrups 

Ideer over Danmarks Geognosi (1829).

Urfin: Mag. f. Kunstnere og Haandvcerkere. sste Række 

V. Bd. S. 1—9.

94. Om de bornholmske Kulformationer. Med et 

geogn. Kort og 3 Tavler. 1837.
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Vid. S. n. Afh. VIL S. 1-64.

95. Om den sandsynlige Forekomst af Juraforma- 

tionen i det nordlige Jylland.

Overs. 1863. S. 135—39.

Formodningerne herom flotte fig paa nogle i Vensyssel 

fundne sorsteningsferende Rullesteen.

96. Om de geognostiske Forhold i Sjælland og en 

Deel af Naboperne. (1825).

Vid. S. n. Afh. H. S. 245—80.

En Meddelelse om dette Arbeide med ubetydelige Tilfoielser 

findes i Vid. S. n. Afh. IH. S. XXVI.

97. Geognostiske Undersøgelser paaRügen, Lüne

burg, Segeberg og Sylt. (1827).

Vid. S. n. Ash. III. S. LXII—LXV.

98. Account of the cretaceous and tertiary 

strata of Denmark. (1828).

Brewster: Edinb. Journ. of science. 1828. July p. 56.

Dette Arbeide er en Bearbejdelse as Nr. 96. I begge disse 

Afhandlinger henregner Forfatteren MoenS Skrivekridt til de 

tertiære Dannelser paa Grund af dets særegne Leiringsforhold.

99. NogleJagttagelser over den sjællandske Kridt- 

formation.

Overs. 1843. S. 1—4.
Omhandler den af Fors, i 1842 opdagede Gronsands

dannelse i Skovhuusvænge (Lellinge) ved Kjoge.

100. Det nyere Kridt i Danmark. Med Profiltegninger. 

Skand. NatUrf. 1847. S. 528—50.
Den forske og fuldstændigste Fremstilling af denne Deel af 

Kridtformationen.

101. Iagttagelser med Hensyn til den sjællandske 

Kridtformation.

Overs. 1852. S. 188—90 og 198.
Ved Sternlose og Marienlyst.

102. Om Leiringsforholdene og Sammensætningen 

af det nyere Kridt i Danmark.

Stand. NatUrf. 1860. S. 781—90.
Er et Supplement til Nr. 100 (Thune og Gjedserodde).
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1 0 3 . O m  o r t e f i f f e  B r ø n d e  o g  B r p u d b o r in g e n  p a a  

N y h o lm  ( 1 8 4 3 )  m e d  P r o f i l t e g n i n g .

S c h o u w : D a n f l  U g e s k r i f t . 2 d e n  R æ k k e  I I . S .  3 7 7 — 8 8  

o g  I I I . S . 1 5 — 1 6 .

B e r e t n i n g e r n e  o m  d e n n e  B r o n d b o r i n g , d e r  f o r e t o g e s  i  A a 

r e n e  1 8 3 1 — 4 7 , f i n d e s  m e d d e e l t i O v e r s . 1 8 4 2 . S . 1 0 7 ;  

1 8 4 3 . S . 1 2 0 ; 1 8 4 4 . S . 1 5 4 ; 1 8 4 5 . S . 1 4 4  o g  1 8 4 6 . S .  

1 2 7 . ( C f r . V i d . S .  n . A s h . V I .  S .  X X X V I I I  o g  L X X I I .  

1 0 4 . O m  G r p n s a n d s k i l d e r  i D a n m a r k  ( 1 8 4 6 ) .

S c h o u w .  D a n s k  U g e s k r i f t .  2 d e n  R æ k k e  V I I I .  S .  3 9 7 — 4 0 0 .

A n a l y s e  a f V a n d  f r a  G r s n s a n d s l a g e t v e d  A a s h o i .

105. Lettre sur différents forages artésiens, entre

pris dans les environs de Copenhague (1847).

Bulletin de la Société géologique de France. 2me Serie IV. 

p. 768.

1 0 6 .  O m  G r p n s a n d s k i ld e r n e  i D a n m a r k  o g  d e r e s  

c h e m i s k e  S a m m e n s æ t n in g .

O v e r s . 1 8 5 1 . S .  6 7 — 8 4 .

A n a l y s e  a f d e t g r o n n e  M in e r a l i G r o n s a n d e t ( t i d l i g e r e  

m e d d e e l t i  S k a n d .  N a t u r s . 1 8 4 7  S .  5 4 6 ) , o g  a f  V a n d e t f r a  

B r ø n d b y ø s t e r , T h o s t r u p - V a l d b y , T h o r s b r o e n , H e l l i g - K o r s 

k i l d e , M a g le k i l d e , G j e n t o f t e s ø  o g  P e b l i n g e s o .

1 0 7 .  D e  a r t e s i s k e  B r s n d b o r in g e r  i O m e g n e n  a f  

K jp b e n h a v n .

O v e r s . 1 8 5 2 . S . 1 9 0 — 9 8 .

1 0 8 .  O m  v a n d f ø r e n d e  L a g  i A lm in d e l ig h e d  o g  o m  

d e  L a g  i S æ r d e le s h e d ,  d e r i D a n m a r k  n æ r e  

K i l d e r  o g  B r y n d e  ( 1 8 5 8 ) .

T i d s s k . f . L a n d o e k . V I . S . 1  —  1 6 .

D e t t e  F o r e v r a g  d a n n e d e  U d g a n g s p u n k t e t f o r  e n  a s  F o r c h 

h a m m e r i n d l e d e t  D i s c u s s i o n  o v e r S p o r g s m a a l e t : „ U n d e r  

h v i l k e  B e t i n g e l s e r  e r  d e t m u l i g t  m e d  F o r v e e l a t  

p u m p e V a n d  f r a e n D p b d e a f  1 2 ' u n d e r  J  o r d o v e r -  

i l a d e n  f o r  a t  b e n y t t e  d e t  t i l O v e r r i s l i n g  a f  H e d e 

s l e t t e r  o g  E n g e  ( S .  9 4 ) .
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1 0 9 . G e o g n o s tis k e  B id ra g . F s rs te S tyk k e (1 8 2 8 ).

V id . S . n . A fh . IH . S . 3 6 3 -7 8 .

J n d e h o ld e r R e s u lta te rn e  a f  F o rfa tte re n s fo rs te  U n d e rs ø g e ls e  

a f D e n S ild , h v o r h a n p a a v is te d e n d e r fo re k o m m e n d e  

B ru u n k u lfo rm a tio n , s o m h a n d e n g a n g b e tra g te d e s o m e t 

u n d e ro rd n e t L e d a f R u lle s te e n s s o rm a tio n e n .

H 0  . O m  te rtiæ re fo rs te n in g s fp re n d e  L a g im e lle m  

F re d e rik s o g V e ile s jo rd e n (1 8 3 7 ).

K rs h e r: N a tn rh . T id s s k rift I. S . 2 0 9 — 1 6 .

1 1 1 . G e o g n o s tis k e  U n d e rs ø g e ls e r  a f D a n m a rk (1 8 4 0 ).

V id . S . n . A s h . IX . S . X X I— X X V .

D e n fo rs te fu ld s tæ n d ig e F re m s tillin g a f R u lle s te e n S s o rm a - 

t io n e n , h v o rtil F o rc h h a m m e r v e l d e n g a n g e n d n u h e n re g n e d e  

(R a v -) B ru u n k u lfo rm a tio n e n , m e n d o g  s o m  d e t æ ld s te  L e d , 

o g lig e le d e s o m ta le s h e ri fo rs te G a n g R u lle s te n e n e s F o rd e 

lin g o g h a n s Ia g tta g e ls e r o v e r L a n d e ts v e d v a re n d e H æ v 

n in g , f lo tte t p a a N iv e lle m e n t a f H a v s to k ke n e .

s E t fo rs te n in g s fp re n d e P a rti a f R U lle s te e n s -  

le re t (C h p rin e le re t) p a a L a n g e la n d , L E rp , A ls o g d e n  

p s tlig e  D e e l a f S le s v ig . U d g jp r, d e n s id s te  D e e l a f A f

h a n d lin g e n N r. 1 3 2 .

O v e rs . 1 8 4 2 . S . 6 4 --6 5 ].

1 1 2 . D e n  s k a n d in a v is k  e R u lle s te e n s s o rrn a ti o n  s  F o r 

h o ld i D a n m a rk .

S k a n d . N a tu rs . 1 8 4 2 . S . 8 1 — 9 6 .

V æ s e n tlig t a f s a m m e J n d h o ld s o m N r. I ll ; m e n d e rtil 

e r fs ie t F o rfa tte re n s T h e o ri o m  N u lle s te e n s le re ts  D a n n e ls e . 

1 1 3 . S a m m e n lig n in g a f R u lle s te n e n e s F o rh o ld i 

D a n m a rk  o g  A a s e rn e , s a a v  e ls  o m  S trib e rn e  p a a  

d e s v e n s k e H æ tte r, m e d d e a f A g a s s iz o g S e f-  

s trp m  o p s tille d e T h e o rie r (1 8 4 2 ).

B e re tn in g o m  d . K . D . V id e n s t. S e lfk . h u n d re d a a rig e  

J u b e lfe s t. S . 1 7 — 2 1 .

1 1 4 . O m  T h e o rie rn e fo r D a n n e ls e n a f d e t p v e rs te  

J o rd la g o g F ly tn in g e n a f d e lö se  S te e n b lo k k e  

d e ri. M e d 3 T ræ s n it o g 1 K o rt (1 8 4 2 ).

S c h o ittv : D a n s k U g e s k rift. 2 d e n  R c e k k e IL S . 1 4 5 — 6 8 .
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E n  m e r e  i  D e t a i l  g a a e n d e  U d v i k l i n g  a f  d e t  f o r e g a a e n d e  

k o r t e  F o r e d r a g  o g  e n  f u l d s t æ n d i g e r e  F r e m s t i l l i n g  a f  F o r c h -  

h a m m e r s  f o r a n n æ v n t e  T h e o r i .

1 1 5 .  U e b e r  G e s c h i e b e b i l d u n g e n  u n d  D i l u v i a l s c h r a m 

m e n  i n  D a n e m a r k  U n d  e i n e m  T h e i l e  v o n  

S c h w e d e n  ( 1 8 4 3 ) .

P o g g .  A n n .  L V n i .  S .  6 0 9 — 4 6 .

3  H o v e d s a g e n  e r  d e n n e  A f h a n d l i n g  e n  O m a r b e i d e l s e  a f  

d e n  f o r e g a a e n d e ,  i n d l e d e t  m e d  e n  O v e r s i g t  o v e r  K r i d t -  o g  

R u l l e s t e e n s f o r m a t i o n e n s  U d b r e d e l s e  i  D a n m a r k ,  o g  i  S l u t 

n i n g e n  e n  f y l d i g e r e  F r e m s t i l l i n g  a f  d e n  b a l t i s k e  F l o d .

1 1 6 .  I a g t t a g e l s e r  o v e r - F r i c t i o n s s t r i b e r  i D a n m a r k .  

O v e r s .  1 8 4 3 .  S .  1 0 3 — 8 .

I  F a r e  o g  p a a  B o r n h o l m .

117. Nouvelles observations sur les surfaces stri- 

ées et polies du Danemark.

Bulletin de la Soc. géol. de France. 2me Serie IV. 

p. 1177—84.

H e r t  f r e m h æ v e s  i s æ r  F l a g i s e n s  E v n e  a t  k u n n e  f l y t t e  S t e e n -  

b l o k k e  o g  f r e m b r i n g e  S t r i b e r  p a a  K l i p p e r n e s  O v e r f l a d e .

1 1 8 .  D i e  B o d e n b i l d U n g  d e r  H e r z o g t h ü m e r  S c h l e s 

w i g ,  H o l s t e i n  u n d  L a u e n b u r g ,  m e d  e t  g e o g n .  

K o r t .

F u l g t e  s o m  e t  s æ r s k i l t  H e f t e  m e d :  „ F e s t g a b e  f ü r  d i e  

M i t g l i e d e r  d e r  X I .  V e r s a m m l u n g  d e u t s c h e r  L a n d -  u .  

F o r s t w i r t h e .  B e i t r ä g e  z u r  l a n d -  u .  f o r s t w i s s e n s c h a f t 

l i c h e n  S t a t i s t i k  d e r  H e r z o g t h ü m e r  S c h l e s w i g  u .  H o l 

s t e i n  1 8 4 7 " .

O m h a n d l e r  U d b r e d e l s e n  a f  d e  f o r f l j e l l i g e  d e r  f o r e k o m m e n d e  

D a n n e l s e r ,  h e n h o r e n d e  t i l  K r i d t - ,  B r u u n k u l -  o g  R u l l e s t e e n s -  

f o r m a t i o n e n ,  H e d e s a n d ,  M a r s i ,  K l i t t e r ,  T o r v e m o s e r ,  G i b s -  

o g  S a l t s t e e n s f o r m a t i o n e n  o g  d e r e s  U d v i k l i n g s h i s t o r i e  ( i s æ r  

b e h a n d l e s  R u l l e s t e e n s f o r m a t i o n e n  m e g e t  u d f o r l i g t i .  D e e l -  

l o g  o g s a a  i  e n  D i s c u s s i o n  o v e r :  „ D i e  B e w a l d u n g  

d e s  m i t t l e r e n  S c h l e s w i g - H o l s t e i n s "  ( S .  A m t l .  

B e r i c h t .  S .  4 1 9 ) .
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119. Jordbundens Beskaffenhed i det danske Mo

narchies Hovedlande (1856).

Trap: Statistisk-topographifl Beskrivelse as Kongeriget 

Danmark, alm. Deel. S. 18—28.
Kort Fremstilling af de yngste Dannelser (Rullesteensfor» 

mationen, Marsk, Klitter) og Niveauforandringerne.

120. Seierp.

Berlingfle Tidende for 1ste Juli 1859.
Denne Des geognostifle Forhold, undersøgt paa en Reise 

med Kong Frederik VIL den 28de Juni 1859.

121. De jhdske Heder (1855), med 1 Træsnit. 

Steenstrup. Dansk Maanedsskrift I. S. 161-80.

122. Den jydske Hedeslettes physiske og geognosti- 

ske Forhold (1861).

Tidssk. f. Landoek. IX. S. 143—59.

123. Barth om de danske Heder og deres Dannelse 

(1857).

Nord. Unto. Tidssk. IH Aarg. 2det H. S. 74—83. 
En Critik as Barths Afhandling i Nord. Univ. Tidsfl. I.

3die Hefte, S. 16 og II. 3die Hefte, S. 1.

124. Om Ahlformationen og Campinesandet.

Overs. 1862. S. 152—65.
125. Heber die Ahlbildung in Danemark und den Cam- 

pin-Sand in Belgien.

Leonhard. Neues Jahrb. f. Min. 1863. S. 769—85.

126. Ueber die Bildung der Ostsee (1827).

Falck: Staatsbürgerl. Mag. VIL S. 537—46.

127. Om Vandets hpiere Stand paa Bornholm

(1836).

V id. S. n. Ash VI. S. CXV—CXVL

128. On some changes of level which have taken place 

during the historical period in Denmark.

Transact, of the Geol. Soc. of London. Sec. Ser. Vol. VI.

part I . p. 157 — 60.
Et Brev til Charles Lyell.
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1 2 9 .  U e b e r b a l le r n d e N iv e a u - V e rä n d e r u n g e n u n d  

S p u re n  v o n  U e b e r f lU th U n g e n  a n  d e r  W e s tk ü s te  

d e s  H e r z o g th U M s  S c h le s w ig  ( 1 8 3 7 ) .

F a lc k : N e v e s  S ta a ts b ü r g e r l. M a g . V I . S . 5 1 — 7 1 .

1 3 0 .  G e o g n o s t is k e  F o ra n d r in g e r i D a n m a r k , d e r h id -  

r o re  f r a  e n  s to r o g  f o rb ig a a e n d e O v e r s v o m m e ls e  

( 1 8 3 7 ) .

V id . < 5 . n . A s h . V I I I . S . X L V II -X L V I IL

1 3 1 .  N iv e a u fo ra n d r in g e r ,  d e r  id e n  n u v c e r e n d e J ø r d -  

p e r io d e  h a v e  f u n d e tS te d  v e d  d e  d a n s k e  K y s te r .  

S k a n d . N a tu r f . 1 8 3 9 . S . 4 7 — 5 7 .

D e n n e  A fh a n d lin g  v e d r o r e r H æ v n in g s p h æ n o m e n e r n e  p a a  

B o r n h o lm  o g  in d e h o ld e r n y e re  J a g t ta g e ls e r f r a  S te v n s  o g  

d e n n o r d l ig e  D e e l a f J y l la n d  s a a v e ls o m  S æ n k n in g s p h æ -  

n o m e n e r n e  p a a d e n  v e s t l ig e  D e e l a s  H a lv o e n .

1 3 2 .  R e s U lta te r n e  a f g e o g n o s t is k e  U n d e r s ø g e ls e r i  

A a r e t 1  8 4 1 .

O v e rs . 1 8 4 2 . S . 6 3 — 6 5 .

O m  S c c n k n in g s p h c r n o m c n e r n e  i d e n  v e s t l ig e  D e e l a f  D a n 

m a r k  t fø lg e  J a g t ta g e ls e r  v e d  H a v n e a rb e id e t  i  H u s u m  ( 1 8 4 0 —  

4 1 ) , s a m t o m  C y p r in e le re t .

1 3 3 .  O m  e n  f to r  V a n d  f lo d  ( d e n  „ C im b r is k e " ) , d e r h a r  

t r u f fe t D a n m a r k  i e n  m e g e t t id l ig  T id .

D a n f l F o lk e k a le n d e r f o r 1 8 4 4 . S . 8 4 — 9 6 .

1 3 4 .  O m  d e n  f o ra n d r e d e  V a n d h ø id e  v e d  d e  d a n s k e  

K y s te r  ( 1 8 5 6 ) .

N o rd . U n ito . T id s f l . 2 d e n  A a rg . 1 s te  H e fte  S . 1 — 2 3 .

( S n  a lm in d e l ig  O v e rs ig t b a a d e  o v e r d e n  s to re  N o r d s o -  

s æ n k n in g  ( o g s a a  b e h a n d le t i N r . 1 3 0  o g 1 3 1 ) o g  o v e r  

H æ v n in g e n  a f d e n  n o r d l ig e  o g o s t l ig e  D e e l a f L a n d e t  

( N r . 1 2 7 , 1 3 0  o g  1 3 1 ) .

1 3 5 .  V o r e  n u v æ r e n d e K u n d s k a b e r o m  d e n n o rd e u ro .  

p æ is k e  S æ n k n in g .

O v e rs . 1 8 5 3 . S  5 1 .

1 3 6 .  R e c e n s io n  a f „ D ie  z w e i S tr o m - C u p ir u n g e n  b e i B r e i

t e n b u rg , a u s g e fü h r t im  W in te r 1 8 2 4  u . 1 8 2 5  u n te r  d e r
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Leitung des Obersten Christensen. Hamburg 1827* 

(1829).

Maanedsflrift for Litteratur IL S. 285—95.

Jndeholder tillige en Fremstilling af Marskens Dannelse.

137. Om Marskens Oprindelse.

Jntelligentsblad for Tpnder og Omegn. 1857. Nr. 

44—46.

138. Geognostische Studien am MeereS-Ufer. 

Leonhard. N. Jahrb. s. Min. 1841. S. 1—38.

Bestaaer af to Afsnit: „Die Dünen" og „Die Strandbil- 

dung", der med enkelte Udeladelser bleve oversatte og siden 

gjennemsete af Fors. (Nr. 139 og 140).

139. Klitterne paa Vestsiden afben jydskeHalvo (1842). 

Dansk Folkeblad VIII. Nr. 1, 2 og 3.

140. Strandens Dannelse paa Vestsiden af den jydske 

Halv o (1842).

Dansk Folkeblad VIII. Nr. 28 og 29.

141. Om en i den nyere Tid foregaaet Breccie- 

Dannelse ved Helsingør (1828.)

Vid. S. n. Ash. V. S. XXVII—XXXI.

Betænkning afgiven i Forening med Zeise og Reinhardt.

142. Jordrystelsen den 3die April 1841.

„Dagen" 1841 Nr. 84 og 85.

Ved en Trykfeil staaer der i begge Nummere i Over- 

flriften 1840 istedetfor 1841.

143. Jordskjælvet den 3die April 1 841.

Samlinger til jydskHistorie og Topografi II. S. 210—29.

Sandsynligviis nedskrevet 1841, men forst offentliggjort 

i 1869. Jndeholder samtlige af Forfatteren indsamlede 

Jagttagelser oyer Jordfijcelvet paa hans i den Anledning 

efter det Offentliges Foranstaltning foretagne Reise i det 

nordlige Jylland i Foraaret 1841, hvortil er solet nogle 

almindelige Bemærkninger om Jordsijcelvsphænomenerne.

144. Den vestlige Deel af Liimfjordens Om- 

givels er.

Danmarks illustrerede Almanak for 1858. S. 84—88.

En Oversigt over de geognostifie Dannelser (Kridt-,
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B ru u n k u l- o g R u lle s te e n s fo rm a tio n e n ) i d e n D e e l a f L a n 

d e t, h v o r J o rd s k æ lv e t v a r s tæ rk es t. —  I  N r. 1 4 1 a f A a l-  

b o rg p o s te n fo r 1 8 6 5 f in d e s in d ry k k e t e t F o re d ra g a f F o rs , 

„o v e r L iim fjo rd e n s  p h p s is k e F o rh o ld i d e n fo r 

h is to r is k e  T id ," h o ld t d e n 1 6 d e Z u n i s . A . i H is to 

r is k M u s e u m  i A a lb o rg . F o re d ra g e t e r e i n e d fire v e t,  

m e n g je n ne m g aa e t o g re tte t a f F o rc h h a m m e r.

V .  A rc h æ o lo g i.

1 4 5 . U n d e rs s g e ls e r a f R u n a m o o g  M a k la m o (1 8 3 3 ). 

V id . S . h . A s h . V I. S . 3 6 — 4 3 . C fr. S . X X X IV —  

X X X V I.

E t A fs n it a f C o m ite e -B e tc e n k n in g e n , a fg iv e n i F o re n in g  

m e d C . M o lb e c h o g F in n -M a g n u s s e n , a n g a a e n d e d e fo r-  

m e e n tlig e R u n e r p a a e n G ro n s te e n g a n g i B le k in g .

1 4 6 . B e m æ rk n in g e r i A n le d n in g a f W o rs a a e s c r i-  

t is k e S k rift: „R u n a m o o g B ra a v a lla s la g e t".

O v e rs . 1 8 4 4 . S . 1 2 0 — 1 3 0 .

1 4 7 . C h e m is k  U n d e rs ø g e ls e  m e d  H e n s y n  t il H a a re ts  

F a rv e  p a a e t v e d H a ra ld s k jc e r fu n d e t L ig . 

A n n a le r f. n o rd . O ld k y n d ig h e d  1 8 3 6 — 3 7 . S . 1 6 1 — 6 2 .

1 4 8 . B e re tn in g  o m L e ire -E g n e n s  g e o g n o s tis k e F o r 

h o ld .

O v e rs . 1 8 4 8 S . 6 2 — 7 1 .

D e tte e r e n D e e l a f d e n fo rs te M e d d e le ls e o m U d b y tte t 

a f d e g e o lo g is i-a n tiq v a rif ie U n d e rs ø g e ls e r, d e r fo re to g e s a f 

d e n i d e n n e A n le d n in g i V id e n fl. S e lfla b n e d s a tte  C o m ite e  

(F o rc h h a m m e r, S te e n s tru p  o g  W o rs a a e ), o g s o m  s e n e re  e fte r

fu lg te s a f e n R æ k k e B e re tn in g e r o m  U n d e rs ø g e ls e r, a n s til

le d e i S jæ lla n d , J y lla n d  o g F p e n , a f d e s a a k a ld te A ffa ld s 

d y n g e rs („K s o k k e n m o d d in g e rs ") In d h o ld , d e r g a v e t h id til  

u k je n d t J n d b lik i U rin d v a a n e rn e s C u ltu rtils ta n d o g d e n d a -  

v c rre n d e F  a u n a h e r i L a n d e t. M e d d e e lt i O v e rs . 1 8 5 1 . S .  

1 o g 1 7 9 ; 1 8 5 3 . S . 1 4 ; 1 8 5 4 . S . 1 9 1 ; o g 1 8 5 5 . S . 1 3 1 . 

U d k o m o g s a a i S æ rtry k m e d T ite l: „U n d e rs ø g e ls e i g e o lo - 

g is k -a n tiq v a r ifl R e tn in g  a f G . F o rc h h a m m e r, I. S te e n s tru p  

o g I. W o rs a a e .
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VI. Krystallographi og Mineralogi.

149. Krystallographi. Kjobenhavn 1833.

Det forske Udkast hertil findes i Jndledningen til Lede- 

traad ved Forelæsningerne over Chemi, 1830—31. 

150. Krystallographi. Kjpbenhavn (1838). Med Træsnit. 

151. Grundtrækkene af den rene Krystallographi. 

Ledetraad ved Forelæsningerne. Kjøbenhavn 1846. 

Med Træsnit.

152. Undersøgelse af et nyt Mineral, Drstedin 

(1833.) Bid. S. n. Ash. VI. S. LV-LVI.

I en Meddelelse til Karst. Arch. VIII. S. 229 kaldes 

det Drstedtit, og i flere mineralogifle Haandboger, Vrstedit, 

men er eet og samme Mineral.

153. En Række Undersøgelser af islands.e og fær* 

piske Mineralier, ledsagede af nogle almin

delige Betragtninger over disse Ders chemisk- 

geognostiske Forhold.

Overs. 1842. S. 43—55.

Indeholder Analyser af folgende islandske Minera

lier og Bjergarter: Anorthit fra Selfell, Havnefjordit 

(Kalkoligoklas), Baulit (Krablit fra Viti og Obsidian fra 

Hrafntinnahruggr) Hversalt og Krisuvigit, Jokelleer fra 

Hjalla iArnasyssel, og af fceroiskeMineralier:Labra« 

vor i Doleritporphyr fra Dstero, Chlorophæit fra Qvalbo 

paa Suders.

154. Undersøgelse over Topasens chemiske Sam

mensætning.

Overs. 1843. S. 31—34.

Analyser af Topas, Pyrophysalit og Pyknit.

155. Om Meteorjern fra Niakornak i Jakobshavns 

Distrikt.

Overs. 1854. S. 1—4.

Fundet af Dr. Rink 1850.

156. Bemærkninger om Meteorjern fra Gr-nland.

Skand. Naturf. 1856. S. 152.

157. Om Meteorjern fra Fortunbay paa Disco.
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O vers . 1860 . S . 122— 23 .

F undet i D ltober 1852 a f Læ gen R udo lph , indsendt 1855 . 

l58 . F ortegne lse over M eteorite rne i U n ive rs ite 

te ts m inera log isk-geognostiske M useum .

O vers . 1861 . S . 225— 29 .

U dg jo rde i A are t 1861 37 S tykke r M eteorje rn og 26  

S tykker M eteors teen .

159 . C o lum  b itens K rhsta llisa tion og S am m en 

sæ tn ing .

S kand . N atu rf. 1856 . S . 125— 27 .

160 . O m  LE de lfo rs it og nog le andre dertil hprende  

M inera lie r.

O vers . 1864 . S . 64— 76 .

^A na lyse r a f „K a lk tris ilica t" fra Æ delfo rs og G jellebcek, 

sam t a f asbestag tig O kenit fra N ord -G ron land; ansees as  

F orchham m er fo r a t væ re ureen W ollas ton it.

161 . O plysn inge r om K ong C hris tian den O ttendes  

na tu rh is to riske  S am linger a f G . F orchham m er, 

I. S teenstrup og L . O ln fsen .

M indeskrift over H s. M . K ong C hris tian den O ttende , 

udg ive t a f d . K g l. D . V id . S e lskab 1848 .

V IL F orflje liig t.

162 . T a le ved T irsdagsm odernes A abn ing den22de  

Jan . 1839 .

JndU strifo ren ingens T idende , 1ste A arg . S . 65— 67 .

M edredacteur i 1838 og 39 . (N r. 1-26 ).

163 . M indeskrift over E ta ts raad I. R e inhard t.

O vers . 1846 . S . 42— 47 .

164 . T a le i S lU tn ingsm pde t ved de t fem te skan 

d inav iske N atu rfo rske rm pde .

S kand . N atu rs . 1847. S . 176— 77 .

165 . 8  sns 3  o  c o  b Ä er^e lins .

F ored rag i de t fland inav ifle S e lskab den 19de D ecbr 

1848 .

(Ikke i B oghande len .)
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1 6 6 .  T a le  v e d  H . C . D rs te d s  J u b ilæ u m .  

F æ d re la n d e t 1 8 5 0 N r. 2 6 1 o g B e r lin g s k e T id e n d e  

s . A . N r. 2 6 2 .

1 6 7 . H a n s C h ris t ia n  D rs te d . E t  M in d e flr if t m e d  F o r 

te g n e ls e o v e r D rs te d s l i t te ræ re A rb e id e r .

O v e rs . 1 8 5 1 . S . 1 4 6 — 7 7 .

1 6 8 . T a le v e d A . S . V rs te d s 5 0 -a a r ig e E m b e d s -  

jn b ilc e U M .

O v e rs . 1 8 5 1 . S . 1 3 6 -3 7 .

1 6 9 . H v a d N a tu rv id e n s k a b e rn e h a v e u d re tte t i  

M e n n e s k e h e d e n s T je n e s te .

T a le  v e d  U n iv e rs ite ts fe s te n d . 6 te O k t. 1 8 5 8 . (E i t id 

l ig e re U d g iv e t.)

1 7 0 . N e k ro lo g  o v e r D r. C h r. P n g g a a rd .  

F æ d re la n d e t 1 8 6 4 N r. 2 1 4 . U n d e r te g n e t F .

1 7 1 . R e c e n s io n  a s : I . H . C . D a n . 1 ) B e r ic h t ü b e r  

d ie T o r fm o o re  S e e la n d s n a c h e in e r im  H e rb s te 1 8 2 8  

d e s h a lb u n te rn o m m e n e n R e is e . 1 8 2 9 , o g 2 ) N e n e s  

H a n d b v c h  ü b e r d e n  T o rf, d e s s e n  N a tu r , E n ts te h u n g u n d  

W ie d e re rz e n g u n g n . s . w . 1 8 2 3 .

D a n s k L it te ra tu r -T id e n d e fo r 1 8 2 9 . N o . 4 8 o g 4 9 .

1 7 2 . S v a r p a a D a n s  A n tic r it ik i T illæ g t i l D a n s k  

L itte ra tu r -T id e n d e  fo r 1 8 3 0 . N r. 6 .

D a n s t L it te ra tu r -T id e n d e  fo r 1 8 3 0 N r. 7 .

D is s e to A rtik le r e re u d e n N a v n s U n d e rs tr ift , m e n  

F o rc h h a m m e r v e d k je n d te f ig a t v æ re F o rfa tte r d e r til.
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1.

Geologiske Forandringer i ben nuværende 
Jordperiode/)

Jorden« Dannelse, eller, som man i Almindelighed kalder 

det, Jordens Skabelse, hører til de Spprgsmaal, som Menneste- 

flcegten fra den tidligste Tid har beskjcestiget sig med, og har 

givet Anledning til en Mhthekreds, der spiller en Rolle i 

alle Folkeslags ældre Religionsbegreber. I græske og hindo- 

stanfle, oldnordiske og mexikansk'e Religionsmhther indtager 

den Deel, der vedkommer Verdens Skabelse og Verdens Under

gang, d. v. s. Begyndelsen og Enden as den Jordperiode, 

hvori vi leve, en meget vigtig Plads.

Med Hensyn til alle disse Mhther maa man nu opkaste 

det Spsrgsmaal, om de indeholde Sætninger, som Mennesket 

har Udledet af anstillede NatUrbetragtninger, eller om de ere dunkle 

Erindringer om store NatUrbegivenheder, der falde i Menneske

slægtens Barndomstid. Da der gaaer igjennem dem alle en 

temmelig overeensstemmende Traad, hvis Hovedsætninger og- 

saa stemme med Erfarings-Geognosiens vigtigste Sætninger, 

maa man tilskrive Folkene i deres Barndom en ejendommelig 

Sands for at opfatte Naturen, hvis man ikke vil antage, at

) Denne Afhandling udgjor det forste Afsnit af et populært Fore

drag over Jordens Udviklingshistorie, hvis andet Afsnit 

ltke haves nedskrevet af Forfatteren. Foredraget er sandsynligviis 
holdt i Tidsrummet 1844—50. I,

1*
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alle Folkestammer have den samme Erindring om tidligere, 

meget voldsomme Jordrevolutioner.

Disse fyrste, i Almindelighed sande Hovedtræk af Jor

dens Historie, som vi indtil en vis Grad finde udviklede i den 

ældste Tid, tabe dog snart deres Reenhed, og i en lang Række 

af Aarhnndreder sinde vi Menneskeslægtens geognostifle Ideer 

forvirrede ved den meest Urimelige Overtro, indtil omsider 

i den nyere Tid denne Videnflab har opnaaet en klarere Ud

vikling og fUndet sit rigtige Princip.

Ved en Betragtning over Jordens Udvikling maa man 

nemlig opkaste det Spvrgsmaal, hvorledes det er muligt 

at faae en Forestilling om Jordens indre Beskaf

fenhed, da vi neppe kjende ven paa enkelte Steder indtil en 

Dybde af nogle tnsiude Alen, og hvorledes vi funtte danne os 

et klart Begreb om Jordens Dannelses- og Udvik

lingshistorie, da hele Menneskeslægtens Erfaring, sammen

lignet med Jordens Alder, neppe vil betyde saameget, som 

Lag paa disse faa tusinde Alen betyde i Forhold til hele Jor

dens indre Masse. Da det vil beroe paa disse to Spprgs- 

maals Besvarelse, hvormegen Tillid man kan nære til denne 

Videnstabs Resultater, vil det bære nødvendigt, noget udfor- 

ligere at underspge vore Midler til at faae et klart Indblik i 

Geologien eller Læren om Jordklodens Beskaffenhed og 

Dannelse

Jordoverfladen med sine Bjerge, Dale og bratte Kyster 

frembyder en stor Mangfoldighed af Lag, forstjellige i Hen

seende til Udseende, indvortes Bestaffenhed og Dannelses- 

maade. Hvis alle disse Lag vare frembragte ved de Kræfter, 

der nu ere virksomme eller have været virksomme i den 

sidste Jordperiode, vilde vi ved et Studium af Jord

overfladen kunne erhverve os meget noiagtige Kundskaber 

om denne sidste Dannelsestid, men vi vilde ikke vcere istand 

til at danne os nogen Forestilling om, hvilke Masser der 

vare blevne dannede i ældre Tider. Heldigviis er nu For

holdet saaledes, at ikkun enkelte af de Lag, der Udgøre Over-
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fladen, ere dannede i den sidste Tid, og at derimod de fleste ere 

frembragte i ældre, indbyrdes meget forskjellige Perioder, 

hvorved det bliver muligt fra Overfladen at kaste et Blik ind 

i Jordens Indre; thi de Lag, som paa et Sted danne Over

fladen, ligge paa andre Steder fljUlte under mægtige Masser.

De Lag, som afsættes af Vandet, ere i Almindelighed 

vandrette. Sand, Leer og Tørvejord, som er ndrprt i 

Band, vil formedelst sin Tyngde falde lodret ned i roligt 

Vand, ligesom et Legeme falder igjennem Luften, og naar nu 

alle de utallige smaa, i Vandet udr-rte Dele paa denne 

Maade synke tilbUnds, ville de danne et vandret Lag, naar 

ikke Bandens Uregelmæssigheder foranledige en dog ved tyk

kere Lag snart forsvindende Ujevnhed. Man kan lettest danne 

sig et Billede af denne Dannelsesmaade, naar man betragter 

den Snee, som falder i fUldkommen stille og rolig Luft. 

Saalcenge Laget er tyndt, udtrykker Sneens Overflade Jordens 

smaae Ophyininger og Fordybninger, men efterhaanden som 

Laget bliver tykkere, udjevnes disse, og omsider dækker eteens- 

formigt, jevnt, vandret Lag hele Overfladen. Man er derfor 

berettiget til at antage, at de af Vandet afsatte Lag i Reglen 

ere vandrette, thi Havet er nærved Kysterne i Almindelighed 

roligt, iscer naar Øer og Sandbanker danne et Værn imod 

det voldsomme Bölgeflag, og er Havet blot nogenlUnde 

dybt, naaer Overfladens Bølgeslag ikke derned. Paa alle 

disse Steder ville Lagene derfor afsættes fUldkomment vand

ret. Men selv der, hvor Vandet er stærkere bevæget, vil 

det komme an paa den i Vandet udrørte Masses Natur, om 

den flal afsættes i vandrette Lag eller antage en anden Form. 

Medens allerede en svag Luftning forstyrrer Sneelagets jevne 

Udbredelse, ville Hagelkorn lægge sig i et fuldkomment vand

ret Lag, og saaledes vil heller ikke Bølgeslaget forhindre San

det i at afsætte sig paa samme Maade, medens de lettere be

vægelige Leerdele ved en saadan Bevægelse slet ikke ville shnle 

tilbunds. De af Vandet afsatte Lag ville altsaa i Alminde-
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lighed være vandrette, og de enkelte Undtagelser, som sinde 

Sted og som senere ville blive omtalte, kunne med Lethed 

stjelnes fra den almindelige Regel. De celdre af Vandet af

satte Lag kunne derfor ogsaa allerede efter denne almindelige 

Betragtning ligeledes antages at være vandret afsatte, men der 

findes meget faa Lag, som endnu indtage denne Stilling. Snart 

helde Lagene ikkun Under en Vinkel af faa Grader, 

som f. Ex. Kridtet i Stevns Klint, hvis yvre Grcendselinie paa 

to Steder ligger i Havets Overflade, nemlig i Nærheden af 

Gjorslev og noget Syd for HpjerUp Kirke, hvorfra det lang

somt og temmelig regelmæssigt stiger imod Dst og naaer ved 

Klintens østlige Pynt, Mandehovedet, den stprste Hvide af 

imellem 20—30 Fod over Havet. Snart er Vinkelen større, 

ja, der forekomme Lag, som ere næsten lodrette, som f. Ex. 

et Lag af Rnllestene imellem flisrigt Leer ved Staurhoved paa 

Fyen, og undertiden er Lagstillingen i hpieste Grad uregelret, 

saa at Lagene snart ere tvUndne og bpiede, snart lodrette, snart 

meer eller mindre heldende eller vandrette, som f. Ex. Flint- 

lagene i Mpens Klint eller Leerlagene i en Bakke imellem 

Frederiks og Snoghpi.

Aarsagen til denne Lagenes Afvigning fra den vandrette 

Stilling har været meget forfljelligt angivet. Paa den Tid, 

da Geognosien fyrst fremtraadte som en Videnskab, der for

langte Klarhed i sine Anskuelser og Sammenhæng imellem 

Aarsag og Virkning, forudsatte man, at selv disse heldende 

og lodrette Lag vare afsatte i en Retning, der fremgik af 

den almindelige Tiltrækningskraft. Man vilde hellere antage, 

at denne Tiltrækningskraft til forfljellige Tider i Jordens 

Udvikling havde yttret sig i aldeles forfljellige Retninger, 

end tilskrive Afvigelsen en senere Forandring, som de vand

ret afsatte Lag have lidt. Nu er den almindelige Mening, 

at alle heldende Lag tidligere have været vand

rette, og at senere Forstyrrelser have forandret deres op

rindelige Beliggenhed. De Grunde, der have bestemt saa at
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sige hele den geognostifle Verden til at antage denne Sætning, 

der er bleven een as Grundpillerne til hele vor Kundskab 

om Jordens Udvikling, ere folgende.

1. Naar vi ved Kysterne og navnlig ved Vestkysten 

af Slesvig, hvor en ydre Drcekke dæmper Bølgeslagets 

Voldsomhed, lægge Mcerke til, hvorledes de i Vandet Ud- 

rørte Jorddele afsætte sig, naar Vandet bliver fUldkomment 

roligt, ville vi finde, at de sidst afsatte Dele ere overordentlig 

sine, hvide, stærkt glindsende Blade af et Mineral, der kaldes 

Glimmer. Disse Glimmerblade lægge sig altid vandret, 

og ganske paa samme Maade finde vi i Sandstene og Sand, 

i Leerftifer og Leer, som er afsat i celdre Tider, at de 

smaae Glimmerblade, som ogsaa findes deri, ere afsatte 

parallelt med de ftørre Lag, men Glimmerbladenes saavelsom 

Lagenes Retning er meget hyppigt meer eller mindre af

vigende fra Horizontalfladen. Intet Bølgeflag og ingen vold

som Bevægelse i Vandet kan Under Dannelsen af disse Jordlag 

have bragt Glimmerbladene til at antage en saadan Stilling; thi 

selv en svag Luftning, der ikkun kruser Vandets Overflade, er 

tilstrækkelig til at forhindre Glimmerbladene fra at synke.

2. Saussure iagttog 1776 i Valorsinedalen et 

Conglomerat,*)  afsat i næsten lodrette Lag, og den be- 

rømte Alpereisende gjorde allerede dengang opmærksom paa, 

hvor aldeles Utænkeligt det er, at disse Steenblokke skulde 

have flydt i Vcedsten og ikke være snnkne ned, fprend det 

fine Bindemiddel behsrigen havde indhyllet enhver enkelt 

Blok. Ved vore Kyster forekommer der mange Exempler, 

der vise det samme, men intet er saa tydeligt, som de 

tidligere nævnte Conglomeratlag ved Staurhoved i det nord

vestlige Fyen. I meget glimmerrigt Leer ligger der en Utallig

*) En Steenart, sammensat af meer eller mindre store Brudstykker 

as ældre Bjergmasser, som ere forenede til en sammenhængende 

Steen ved en anden finere Substants, som man kalder Conglo- 

meratets Bindemiddel.
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Mængde store Rullesteen, der, som Rullestenene pleie at være 

hos os, ikke ere kuglerunde, men noget flade i den Retning, 

hvori de oprindeligen ere afsatte under Landets Bevægelse. 

Denne Rullestenenes bredere Flade, Lerets tynde Skifer

tag og de Utallige smaa Glimmerblades Retningsflade ere 

alle indbyrdes parallele, men danne en Vinkel meo Horizonten 

af imellem 70 - 80°. Jeg har aldrig feet et Exempel paa 

en Lagstilling, der indeholder et mere talende Beviis for de 

store Omvæltninger, som Jorden har lidt, og i dette Tilfælde 

höre de ovenikjsbet til en meget sildig Periode.

3. I det sydlige England forekommer der et Lag af 

sort, kulholdigt Leer imellem forfljellige Sandsteenlag; dette 

Leerlag har aabenbart eengang været det øverste Muldjordlag, 

og vi finde en stor Mængde forstenede Trærødder, som for

grene sig deri, og af hvis afbrudte Stammer der endnu er 

saameget tilbage, at man kan see deres Retning. Enhver veed, 

at Træerne voxe lodret, og naar vi nu finde, at Stammerne 

i dette prceadamitiske MUldjordslag altid staae lodret paa La

gets Overflade, faa at de kun ere lodrette, naar Laget er vand

ret, men heldende, naar Laget selv er heldende, faa følger deraf 

Uimodsigeligt, at dette heldende Lag fprst kan være bragt i 

denne Stilling, efterat Træerne have voxet deri.

Foruden de her anførte Grunde for den Mening, at 

de fleste af de Lag, som nu ere lodrette eller heldende, tid

ligere have været vandrette, hvilket sikkert vil overbevise de 

fleste Læsere om, at vi i dette Forhold have et almindeligt 

Tegn paa Forstyrrelser, der have truffet Jordens Lag, efterat 

de allerede vare afsatte og blevne faste, gives der endnU andre, 

hvis Bevliskrast ikke beroer paa en enkelt Kjendsgjerning, men 

støtte sig paa en Mængde Omstændigheders sandsynlige Forkla

ring, og som ikke destomindre ere meget overbevisende for den, 

der vil gjvre sig Umage for at sætte sig ind i denne Sag. Hoved

iagttagelsen, som ligger til Grund herfor, er den, at de heldende 

i Lag Reglen enten helde fra et Punkt eller en Linie eller helde
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til et Punkt eller en Linie, og at vi i Almindelighed paa saa- 

danne Steder ikke finde den mindste Grand til at antage en 

Indvirkning under Lagenes Dannelse, medens Forholdene 

let lade sig forene med den Mening, at Forandringen flyldes 

en Hævning eller Sænkning, der ofte er foregaaet længe efter 

Lagenes Dannelse.

Man kan altsaa antage det som afgjort, at overalt paa 

Jordoverfladen, hvor der forekommer regelmæssigt heldende 

Lag over store Strækninger, maa de dybere Lag være blevne 

bragte op til Overfladen paa et eller andet Punkt, og disse 

Lag ville altsaa give os et Begreb om Jordens Sammen

sætning i en stprre Dhbde. Hvor betydelig den Dhbde er, 

hvortil flige Lag funne antages at strække sig, vil folgende 

Betragtning let godtgjpre. Scet s. Ex. at et Lag, der paa 

et bestemt Sted a kommer op til Overfladen, helder regel

mæssigt under en Vinkel af 5°, og 

a^______________ L man nu vil spsrge, i hvilken Dhbde
" '— -------lc dette Lag vil findes i en Afstand af

1 Miil fra det første Punkt, saa 

vil følgende Betragtning føre til et sikkert Resultat. ' Lad 

Linien ab vcere Overfladen og have eif Længde af 1 Miil, 

lad ac vcere Laget, der helder Under en Vinkel af 5°, 

saa er Spsrgsmaalet, hvor stor den lodrette Linie bc 

er, hvilket vil vcere Lagets Afstand fra Overfladen ved b. 

Naar nu Vinkelen bac er bekjendt at være 5°, og Linien 

ab ligeledes bekjendt at vcere 1 Miil ----- 24000 Fod, kan man 

ved Hjælp af Logarithmetabellerne finde, at Størrelsen bc 

eller Lagets lodrette Afstand fra Overfladen ved b er 2100 

Fod. Men nu forekommer der langt ftørre Heldnings- 

vinkler end 5°, og Lagene opnaae Undertiden en langt ftørre 

Udstrækning end 1 Miil, saa at vi tpr antage, at vi ved 

Iagttagelser paa Jordens Overflade ere blevne bekjendte med 

Jordens Indre indtil en Dhbde af 1—2 Miil. Hermed 

stemmer nu ogsaa Summen af Middelthkkelsen af de for- 

stjellige Lag, man hidtil har fundet som Bestanddele af



10

Jordskorpen, og hvor upaalidelige disse Beregninger end- 

ogsaa kunne være i Enkelthederne, lære de os dog, at vi 

kjende Jordstorpen til en langt betydeligere Dybde end vor 

Umiddelbare Erfaring har fprt os. Denne lærer os nemlig 

kun Sammensætningen af Jordskorpen indtil idethpieste */* 

Miil, men stemmer i alt væsentligt med de SlUtninger, som 

vi have uddraget af Iagttagelserne i Overfladen. Naar 

der altsaa for Fremtiden er Tale om Jordens Historie, for- 

saavidt som den er udtydet af de Minder om Jordforan- 

bringerne, som vi sinde i Jord og Steenmasserne selv, ved

kommer denne Historie ikknn Jordskorpen indtil den anførte 

Dybde. Alle de øvrige Hjælpemidler, som vi benytte til 

nølere Kundskab om Jordskorpens Sammensætning, hvor 

vigtige de forresten kllnne være, ere næsten forsvindende i 

Sammenligning med det store omfattende Blik, som Lei- 

ringsforholdene i Overfladen forskaffer os med Hensyn til 

Beskaffenheden af Jordens Indre.

Ved Kysterne blotter Bølgeslaget Undertiden Lagene til 

meget betydelige lodrette Hpider; saaledes er Mhlingforbjerg 

paa Strpmpe 2200 Fod hpit og saa brat afskaaret, at naar 

man fra Randen af denne Asgrnnd kaster en Steen ned, kan 

man see den falde i Havet, hvis den er indviklet i hvidt 

Papiir, thi ellers vilde man ikke være istand til at iagttage den 

i saa stor en Afstand. Dette Forbjerg er den hpieste Klippe

væg man kjender ved Havet, og den viser os, at Færdernes 

Indre indtil denne Dybde af 2200 Fod npiagtigen er saa

ledes sammensat, som andre Iagttagelser af Lagenes Heldning 

paa Dernes Overflade have lært.

Tillige skylde vi Iagttagelserne af Klinterne meget vigtige 

Berigtigelser i vore Anskuelser om enkelte geognostifle For

hold. En nsiagtig Undersøgelse af Klinterne ved Skotlands 

Kyster og Der har overtydet os om, at basaltiste Steen- 

arter, som vi Undertiden finde lagformigt fordeelte imellem 

Kalk- og Sandsteenlag, ikke ere andet end Forgreninger af 

smeltede Masser, der ere pressede op fra Jordens dybere Dele
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og trængte ind paa de Steder, hvor de fandt mindst Mod

stand. Hvis ikke Kridtet var blottet i Msens hsie Klint, 

vilde vi være nbekjendte med de mærkværdige Forhold, som 

disse Lag vise, og som ere altfor uregelmæssige til at man 

tnrde vove af enkelte Overflade-Iagttagelser at uddrage de Slut

ninger, som nu ere fuldkomment berettigede, da Klinten paa en 

Strækning af V2 Miil og indtil en Hvide af 400 Fod læg

ger Forholdene klart for Dagen. Hvis man ikke havde havt 

Leilighed til at studere Lagene i den hpie, brat afflaarne Klint 

ved Vennebjerg Kirke i Nærheden af Hjsrring, vilde man ikke 

have kjendt det mærkværdige FaktUM, at Lag, som indeholde 

Bcendeltang, der enbnu ikke er fuldkommen forraadnet, samt 

Skaller as Muslinger, som enbnu leve i det omgivende Hav, 

helde der under Vinkler af 75°, hvilket meer end nogen anden 

Iagttagelse viser, hvilke voldsomme Forstyrrelser der har truffet 

Randen af den sydligste Deel af Skandinavien i en forholdsviis 

meget sildig Tid. Hvor det kommer an paa at bestemme enkelte 

Landes geognostiste Sammensætning, skylder man Kysterne de 

bedste og sikkreste Iagttagelser, og den praktiske Geognost 

maa især henvende sin Opmærksomhed paa Kyster og Flod

brinker, paa Dale og de bratte Sider af Bjergene, han maa 

hyppigt syge Oplysninger ved Brpndgravninger, Bei- og Ca- 

nalanlceg, men sjeldent vil han fUldelig funne benytte alle 

disse Hjelpemidler, naar ikke et omhyggeligt forudgaaende 

Studium af Leiringsforholdene i det Større har givet ham 

en Anskuelse af Landets indre Sammensætning

De Oplysninger som Bjergværkerne forskaffe os, afvige 

ikke væsentligt fra de «Slutninger, som udledes af andre Under

søgelser af Leiringsforholdene, og selv Bjergværkernes Dybde 

er forsvindende, naar vi sammenligne den med Jordoverfla

dens Afstand fra MidtpUnktet. GrUberne ved Andreasberg 

havde for nogle Aar siden en Dybde af 2485 Pariserfod, og 

da Overfladen ved Bjergværkets øverste Munding er 1852 

Fod over Dsterspens Niveau, er denne Bjergbygning ført ind

til noget over 600 Fod under Havets Overflade. Steen-
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massen er Leerskifer med enkelte underordnede Lag, Uden nogen 

Forandring fra Overfladen indtil den største Dybde. Steenkuls- 

gruberne ved Valenciennes i Nordfrankrig naae indtil 1600 Fod 

under Havets Overflade. De engelfte Kulgruber ved Whitehaven 

ligge for en stor Deel Under Havets Bund, nogle af dem 

indtil 600 Fod, og det samme er Tilfældet med mange Gru

ber i Cornwall, af hvilke de dybeste ere omtrent 1300 Fod dybe, 

og naae indtil omtrent 1000 Fod Under Havfladen.

De store Huler, hvoraf MammUthlllen i Kentucky i Nord

amerika sandsynligviis er een af de stprste, om ikke den aller

største, lære os med Hensyn til Jordlagenes Beskaffenhed og 

Fplgeorden ikke mere end Bjergværkerne, men ogsaa de stadfæste 

Rigtigheden af alle vore øvrige Iagttagelser.

Brpndboringer have ligeledes bekræftet de af Leirings- 

sorholdene uddragne Slutninger. Den dybeste Brpndboring, 

som vi kjende med Nøjagtighed, er den artesiste Boring ved 

Grenelle i Nceheden af Paris, som er 1778 Fod dyb og ført ned 

til det ældste Grpnsand. *) — Ogsaa ved Nanden af det 

dpde Hav i Palæstina, som ligger henved 1300 Fod Under 

Verdenshavets Niveav, optræde de samme Dannelser, som vi 

kjende fra andre Landes Overflade.

Uagtet Vulkanerne udentvivl faae deres Materialier fra 

store Dybder, levere de os alligevel ingen Steenarter, der ere 

vcesentligen forstjellige fra dem, vi kjende paa Overfladen. 

Vesuv udkaster iblandt Slaggerne og Aflen enkelte Stykker 

af Apenninernes Kalksteen, og Krab la paa Island udkaster 

Stykker, som ligeledes hyre til en meget Udbredt Formation 

der paa Overfladen; de have paa deres Vandring igjennem 

Vnlkanen ikkun mistet nogle faa Procent Vand. Selv La

vaerne og den vlllkanfle Aske ere ikke væsentligt forstjellige fra

) I Aaret 1861 kom man ved en Brondbvring i Passy ul en endnu 

fiorre Dybde, nemlig 1869 Fov, for ar naae det samme vandfe- 

rende Gronsandslag. I.
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de Dannelser, som i de ældgamle Tider have gjennembrudt 

Overfladen.

Skjsndt vi saaledes kun paa enkelte Steder ere trængte ned 

i Jorden indtil 2500 Fod Under Havets Overflade, kjende vi 

dog, som foran er viist, dens Skorpe indtil en langt større Dybde.

Da det altsaa er Overfladens Studium, hvoraf vi 

stulle udlede vor Knndflab om det Indres Beskaffenhed, maa 

vi opkaste det Spsrgsmaal, hvormeget vi da kjende af denne 

Overflade. Man vil ikke, vente, at den bestridende Geognosi, 

som neppe endnu er dyrket i eet Aarhnndrede, og som fyrst i 

de sidste 40 Aar er bleven anerkjendt som et vigtigt Led i 

NatUrvidenfkabernes Rcekke, allerede skulde toære istand til 

at give os et klart og omfattende Billede af Jordskorpens 

Dannelse. Geognosien folger ikkun langsomt efter Geogra

phien; dens Undersøgelser ere langt mere møjsommelige, de 

Udfordre langt flere Forkundflaber, og ikkun mange Granfleres 

forenede Bestræbelser kunne skaffe os Lhs og Klarhed i Jord

lagenes geognostifle Bestaffenhed. Kun en Deel af Europa: 

Tydskland med Alperne, England, Frankrig og Italien have i 

længere Tid været underssgte af mange Geognoster; det Dv- 

rige af vor Verdensdeel er fyrst i en senere Tid blevet bear

bejdet. Af de andre Verdensdele er Amerika bedst kjendt, 

og navnligen er de forenede Staters Geognosi bleven ivrig 

bearbejdet af amerikanfle Naturforskere, hvis Arbeider alle

rede give et klart Billede af dette store Lands geognostifle 

Forhold. Af hele den yvrige Jordoverflade kjende vi 

ikkUN hist og her enkelte Partier meget ufuldstcendigt. 

Det kunde derfor synes dristigt, at ville ststte almindelige 

Slutninger paa et saa ringe GrUndlag af nøjagtige Kund- 

staber, men overalt i de meeft fjerntliggende Lande har man 

fundet de for Europa gjceldende Hovedlove fuldkomment stad- 

fcestede, og vi ere derfor berettigede til at betragte dem som 

almeengyldige, hvorved det dog natnrligviis ikke er min 

Mening, at vi ikke ville faae meget at rette i vore Kund

skaber , naar vi have vundet mere udstrakte Erfaringer.
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Det, hvorpaa det især kommer an, er at samle i et Bil

lede vor hele, nu allerede meget betydelige, Kundflabsmasse, 

og naar man har ordnet den med Sandhedskjcerlighed, maa 

man rolig finde sig i at dele de menneskelige Bestræbelsers 

almindelige Skjcebne, Undertiden at tage feil.

Geognosien har ikke blot den Opgave, ved umiddelbare 

Iagttagelser og deraf udledte Slutninger at bestemme Jord

storpens indre Sammensætning; men en anden Hovedopgave 

er, af de opdagede Kjendsgjerninger at flutte tilbage til de 

Kræfter, der have været virksomme, og til de Former, hvor- 

vnder disse Kræfter have httret sig. Og her komme vi til 

det Punkt, hvorved den nyeste Retning i vore Studier af 

Jordens Historie udmærker sig fremfor den tidligere. De 

ældre Geognoster paastode, at Jordskorpens Dannelse ikkun 

kunde forstaaes, naar vi antoge, at ganfle andre Kræfter i 

ældre Tider havde vceret virksomme end de, der nu gjpre sig 

gjceldende. De nyere Geognoster derimod betragte hele Jor

dens Udvikling som et Resultat af de samme Kræfter, 

der endnn i dette øjeblik ere virksomme. Hvad de 

ældre Geognoster udledte af uhyre store, kraftige Virkninger, det 

søge mange af de nyere Geognoster at forklare ved Længden 

af den Tid, hvori smaae Virkninger have fundet Sted. Saa- 

lcenge man antog, at uhprte og Ukjendte Kræfter havde bi

draget til Jordens Dannelse i celdre Tider, var Geognosien 

fvld af Drømmerier og Vilkaarligheder; dens forklarende 

Deel fik fyrst et sikkert Grundlag fra det Dieblik, man fattede 

den Tanke at studere de nuværende Forandringer i Jordoverfla

den. Man maa vel erindre, at alt hvad en Undersøgelse over 

Jordens Dannelse kan udrette, er at bestemme, hvorledes det 

Stof, som eengang er tilstede, har forandret sine Forhold og 

Former. Jordens Historie, som en Erfaringsvidenskab, har 

intet at bestille med en Undersøgelse om, hvorledes den til- 

stedevcerende Masse er flabt, hvis vi ved Ordet Skabelse ville
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- forstaae dens f-rste Tilbliven, thi denne ligger Udenfor al 

Erfaring, og vi iagttage ligesaalidt, at det tilstedeværende Stof 

forsges, som at det formindskes. Dermed skal det ikke være 

sagt, at Jorden ikke kan faae Tilvcext i Masse eller lide en 

Formindskning; men da kommer denne Tilvcext fra det store 

Verdensrum, f. Ex. af Meteorstene og Stjerneskud, og de 

have existeret tidligere paa et andet Sted, eller Jorden kan 

mutig afgive Noget, som da atter vender tilbage til det store 

VerdensrUm, for maaskee i Tiden at udgjsre en Deel af en 

anden Planet.

Ligesaalidt som man tyr antage, at Jordens Masse, Ma

terien, som man kalder den, bliver forøget eller formindflet, 

Uden at Tilværen eller Tabet hidrprer fra en Flytning 

af alt existerende Stoffer, ligesaalidt ere vi berettigede 

til at antage, at et chemist Grnndstof kan forvandles til 

et andet. Ved Elementer eller GrUndstofser forstaae vi 

saadanne Stoffer, som ingen chemist Kllnst hidtil har kunnet 

adskille; af dem er hele Jorden sammensat, og selv de 

Masser, der fra det store Verdensrum falde ned paa Jor

den og altsaa oprindeligt vare fremmede for samme, inde

holde ingen Grundstoffer, som man ikke allerede tidligere 

havde opdaget i Jordens Masse, Mndt rigtignok faa af 

disse Grundstoffer, spille en betydningsfuld Rolle i hele 

Jordens Udviklingshistorie. Det er vel muligt, at det, vi nu 

kalde GrUndstofser ved en Udvidelse af vore Kundskaber vil 

vise sig at være sammensat, og at maaskee flere af dem 

have et fcelles hpiere Element, men alt dette er ikkun For

modninger, og Erfaringen, som ogsaa her maa være vor Fy

rer, lærer os intet ønt det ene Grundstofs Forvandling tit 

det andet. Endskjsndt vi altsaa maa indramme Muligheden 

as en saadan Forandring, t§r Jordens Historieskriver ikke be

nytte denne Mulighed, thi da der intet er bekjendt om Be

tingelserne derfor, vilde Geognosien derved atter falde tilbage 

til Drømmerier, der ikke have noget fast Grundlag at slotte 

sig til.
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Den Orden, hvori vi have at behandle vor Opgave, 

Jordens Udviklingshistorie, vil altsaa være den, at vi først 

nnderssge, hvilke Forandringer Jorden lider for ncervcerende 

Tid, og hvilke Kræfter derved ere virksomme. Dette vil 

danne det fprste Hovedafsnit af vore Betragtninger, der til

lige vil vise, at det er muligt at tilvejebringe en Tidsregning 

med Hensyn til Jordens Udvikling ved Hjælp af visse Grimd- 

scetninger, hvorpaa denne Chronologi er bygget.

Jordens nuMrende Udvikling.

Der er 4 Hovedretninger af de omdannende Kræfter, 

som vi see i Virksomhed ved den nuværende Periodes Jord- 

Udvikling. De chemiske Kræfter virke i Vulkanernes smel

tede Masser, i de Dampe, som gjennemtrcenge Jordskorpen og 

oplyse enkelte af dens Bestanddele, i den oplpsende og for

andrende Virkning, som Atmosphcerens forfljellige LUft- og Damp

arter Udpve paa Jordens Bestanddele, og endelig i Vandets Ind

virkning ved Regnen, Kilderne og Havet. Den mechaniske 

Kraft virker ved Luftens og Havets Bevægelse forstyrrende paa 

de allerede dannede og afsatte Jordmasser, men endnu langt 

mere ipinefaldende bliver denne Forstyrrelse ved Bevægelserne i 

Jordskorpen Under Jordfljcelvet. Denne Kraft forandrer iffun 

Formen, ikke den chemiske Sammensætning af de omdannede 

Dele, og da Delene under dens Indflydelse ordnes paa en 

ejendommelig Maade, ere de under dens Indvirkning frem

bragte Masser lette at kjende. Der er endvidere en Kraft i 

Planterne og Dyrene, hvorved de optage de Stoffer, som ere 

dem tjenlige, og flyde de stadelige tilbage, og hvorved de 

forbinde Stofferne til ejendommelige Former. Denne Kraft 

kalde vi den organiske Kraft, og medens de mecha- 

niske og tildeels de chemiske Virkninger stræbe efter at udbrede 

og blande Stofferne, samle Organismerne dem igjen. Skal

dyrene samle Kalken, JnsUsionsdhrene og Planterne samle 

Kiseljorden, Tangarterne samle Svovlet og alle organiske Va--
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sener Kulstoffet. Mange organifle Former vedligeholdes let og 

tydeligt, endog længe efterat Planten og Dyret have ophørt 

at leve; de danne Forsteninger, der for Geognosten ere vigtige 

ved Undersøgelsen af Jordens Udvikling. Mennesket tvinger tilsidst 

Natnrgjenstandene til at antage Former, som han bestemmer 

efter sin Villie, med andre Ord, han danner Knnstprodukter, og 

den Kraft, der saaledes udgaaer fra Mennestets Fornuft og Jn- 

telligents, og som allerede længe har yttret en vis Indflydelse paa 

Jordoverfladens Forandring, kalder jeg Jntelligentsens 

Kraft. I den Jordperiode, hvori vi leve, frembringe alle disse 

fire Krastyttringer Forandringer i Jorden, men det har dog ikke 

altid vceret saaledes. Gaae vi ikkun noget tilbage i Tiden, finde 

vi, at ethvert Spor af Kunstprodukter forsvinder, og vi flutte 

uden Tvivl med fuldkommen Ret, at ingen intelligente Væsener 

dengang have beboet Jorden. Længere tilbage forsvinde ogsaa 

Forsteningerne aldeles, og vi ere berettigede til at slutte, at in

gen levende Væsener have beboet Jorden i denne Periode. 

Gaae vi endnu længere tilbage i Tiden, forsvinde ogsaa de 

Steenmasser, der ved deres Afsondring i parallele Lag 

udtrykke den ved Vandet virkende mechaniste Kraft, og vi 

ere komne tilbage til den ældste af de Jordperioder, der have 

efterladt faste Masser, de Mindesmærker, hvoraf vi kunne 

udtyde Dannelsens Historie. Her er Alt sammensat af Kry

staller, og vi kunne af Krystallerne ligesaa sikkert flutte til 

chemifle Virkninger, som vi af den organifle Form flutte til 

organist Liv.
Saaledes komme vi ved en Sammenligning af de for 

nærværende Tid virksomme Kræfter med dem, der i ældre 

Tider maa have vceret virksomme, til fire store Perioder 

i Jordudviklingen, hvoraf den ældste ikkun har frembragt 

Masser, der ere sammensatte af Krystaller, og hvis eneste 

dannende Princip har vceret de chemiste Kræfter. Jeg kalder 

den Jordens chemiske Periode. 3 den næste Periode 

er en Deel af det tidligere dannede atter blevet forstyrret og 

afsat efter mechaniste Love, men ved Siden deraf findes og-

2
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fact mange Produkter af chemifte Virkninger. Jeg kalder 

denne Periode Jordens mechaniske Periode. I den føl

gende findes foruden chemiske og mechaniste Produkter Lev

ninger af Dyr og Planter, Forsteninger. De organifle Kræf

ter have her gjort sig gjceldende, og en stor Deel as de i denne 

Periode afsatte Stoffer ere samlede og ordnede ved den orga

nifle Kraft. Jeg kalder denne tredie Periode Jordens orga

niske Periode. Tilsidst træder Mennesket frem og for

andrer Jorden ved KUnst. Jeg kalder denne Periode, hvori 

saavel chemiske som mechaniste og organifle Kræfter i Forening 

med Menneskets Jntelligents bidrage til Jordens Omdannelse, 

Intelligentsens Periode.

Ved Betragtningen af de Forandringer og Omdannelser, 

der foregerne paa Jorden i vor Periode, vil Undersøgelsen af 

de Forandringer, som Mennesket foretager, forbigaaes; den er 

os til ingen Nytte ved Bedømmelsen af de ældre Tiders 

ProdUkter, da Mennesket dengang endnu ikke var paa Jor

den. En Fremstilling af Jordens Omdannelse, som den nu 

finder Sted, inddeelt efter de derved virksomme Kræfter, vilde 

ikkUn give et meget Uklart og forvirret Billede, da disse Kræf

ter i de fleste Tilfælde virke forenede, og jeg foretrækker der

for at fremstille Forandringerne efter den Deel af Jorden, 

hvori de især føregane og hvorved de frembringes. Vi ville 

derfor have at betragte scerflilt de Forandringer, der ere for

anledigede ved den atmosphceriske Lnft, ved Vandet, og 

endelig dem, som have deres Aarsag i Jordens Indre. Alle 

disse Forandringer, men især de, som foregaae i Vandet, 

blive Understøttede og tildeels bestemte ved Dyrenes og Plan

ternes Liv.
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I. Forandringer, foranledigede ved den atmosphceriske Luft.

Atmosphceren bestaaer hovedsagelig af 2 Lvstarter, hvoraf 

Qvcelstoffet ndgjpr den stprste Deel, nemlig efter Vcegt 78,7 

eller efter Maal 79,i °/o. Den anden Bestanddeel, Ilten, 

udgjsr efter Vcegt 23,3 og efter Maal 20,g o/o. Alle de 

øvrige findes i en saa ringe Mængde deri, at man ikke tager 

dem i Betragtning, naar man beregner Atmosphcerens Hoved- 

bestanddele, men spille ikke destomindre en overordentlig stor 

Rolle ved de Forandringer, der foregaae paa Jordoverfladen. 

Disse Bestanddele ere for det Fyrste Vanddampe, hvis 

Mængde ideligen er store Forandringer underkastet efter 

Varme- og Bindforholdene, dernæst Knlsyre, som efter et 

Middeltal Udgjor omtrent lossoo, endvidere i endnu rin

gere Mængde Svovlbrinte, Ammoniak (en Sammensæt

ning af Qvcelstof og Brint), Kulbrinte og i Nærheden af 

Havet Chlorbrinte (Saltsyre).

Qvcelstof kan indgaae Forbindelse med Ilt og danne en 

Shre, som man kalder Salpetersyre eller Skedevand, og end- 

skjsndt dens Bestanddele sindes blandede i Atmosphceren, for

enes de ikknn Under ganske særegne Omstændigheder, naar nemlig 

en meget stærk Fortætning finder Stek^ hvilket indtræffer Under 

Tordenvejret, hvor Lynet fortætter og opheder Luften, og Regnen 

fører den dannede Salpetersyre ned til Jorden. Den saaledes 

frembragte Salpetersyre kan undertiden beløbe sig til | Gran 

i et Pund Vand, og naar man betænker, hvilken uhyre Mængde 

Negn, der falder ved stærke Tordenvejr, og hvor hyppigt 

denne Virkning gjentager sig, vil man begribe, at denne Shre 

ikke bliver Uden Indflydelse paa Jordoverfladen. Den Ud

trækker nemlig Kalken deraf, og bidrager i hpi Grad til Plan

ternes Ernæring. De porsse Jord- og Steenarter kunne ogsaa 

fortætte den atmosphceriske Lvft, og ved denne Fortætning dan

nes der ligeledes meer eller mindre Salpetersyre, som omsider 

oplyser og forstyrrer saadanne Steenarter.

2*



20

Atmosphcerens Ilt træder især i Forbindelse med Jernet, 

der forekommer i Bjergarter, som have en mprkegrpn eller 

sort Farve, hvilket navnlig er Tilfældet med mange plUtoniste 

Steenarter. De blive derved gule og deres Sammenhæng 

ophæves, saa at Regnen kan bortskhlle de hensmuldrede 

Bestanddele. Den træder endvidere langsomt i Forbin

delse med de kUlstofholdende organiske Stoffer, som sindes i 

Tyrven og Muldjorden, og forstyrrer disse SUbstantser aldeles, 

ja den forhindrer endog deres Dannelse, saa at ingen Tprv 

eller Steenkul nogensinde har kunnet afsætte sig, hvor Luften 

har havt fri og uhindret Adgang.

Endskjondt Kulsyren kun findes i en hderstringe Mængde 

i den atmosphcerifle Luft, er den dog 'en vigtig Bestanddeel 

for Planternes Ernæring, idet de optage den ved Hjælp af 

deres Blade og tilegne sig Kulstoffet deraf, saaledes at dette 

Stof, der udgjsr en meget stor Deel as alle Planter og af de 

Lag, der hidrøre fra Planterne (Tsrv, Bruunkul og Steenkul), 

oprindelig stammer fra Atinosphceren. — Ved den stærke Tiltræk

ning, som Kulsyren har til Kalken, angriber den næsten alle Steen

arter, der indeholde Kalk, især naar de allerede ved mechaniske 

Paavirkninger ere blevne fiindeelte, og derved byde Luften en 

stor Overflade. Saadanne Steen forvittre, som man kalder det, 

deres Sammenhæng bliver ophævet, og Regnen flhller de lyse, 

forandrede Dele bort. Regnvandet, fom indeholder Kulsyre, 

oplyser Kalken og, naar Vandet da fordamper, afsættes den 

igjen som Drypsteen og Kalksinter; paa denne Maade vare 

de Kalkdrhpstene dannede, som for nogle Aar siden fandtes 

i en lille Hule i Nærheden af Skanderborg.

Svovlbrinten, som udvikler sig, naar visse dhrist'e 

Stoffer og enkelte Planter, især Tangarterne, forraadne, fpres 

ved Luften og Regnen atter tilbage til Planterne, der behøve 

den til deres Vcext. Det samme er Tilfældet med Ammo

niaken. Saltsyre sindes ikkun i Luften i Nærheden as 

Havet og Saltkilder; den bidrager ogsaa til at angribe og op

løse Steenarterne. — Atmosphcerens chemiske Indvirkning paa
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Jordoverfladen er altsaa af en dobbelt Natur, idet den deelS 

vedligeholder det organiske Liv, saavel i Dyre-, som i Plante

riget, deels ophæver den faste Jordskorpes Sammenhæng.

Det i Atmosphären i Dampform tilstedeværende Vand 

forandrer dog Jordoverfladen langt stærkere. Der, hvor Varme

graden i Almindelighed ikke nemer Vandets Frysepunkt, samles 

mægtige Masser af Snee og Jis, som paa hsie Bjerge og i 

Nærheden af Polerne have mange Egenskaber fcelles med Jor

dens faste Bestanddele og spille en af de vigtigste Roller i 

Jordoverfladens Forandringer.

Sneelinien, eller Grcendsen for den evige Snee, stiger 

fom bekjendt jo længere man kommer imod Syd, og den er i 

Bolivia i Sydamerika 17000 Fod, paa Himalaya imellem 

11400 og 15600 Fod, paa Libanon 9000 Fod, i Alperne 

omtrent 8000, i Skandinavien paa Sneehcetten 5200 og ved 

Nordkap 2200 Fod over Havets Nivean. Ved Jakutfl under 

62° Br. er Jorden bestandig frossen, og der, ligesom ved 

Mundingen af Mackenziefloden i Nordamerika under 68° Br., 

hviler om Sommeren den optøede Jordbund paa en bestandig 

frossen Jord. De mægtige Jis- og Sneemasser, som afsæt

tes ovenfor den nævnte Grcendselinie, ere lagdeelte, og denne 

Lagdeling, der Udtrykker en Periodicitet i Dannelsen, hidrprende 

fra de forstjellige Sneefald, gaaer igjennem hele Massen og sam

menknytter disse Dannelser med de af Vandet afsatte Jord- 

og Steenmasser. Paa de med evig Snee bedækkede Bjerg- 

kjeder strække disse Jis- og Sneemasser sig fra Toppen igjen- 

nem Dalene ned til de lavere Regioner. Saadanne strprnlignende 

Jismasser kaldes paa Island Jp kl er, i Norge Jisbrceer, og 

i Schweitz Gletschere. De ligne en i sin Bevægelse standset 

og størknet Vandstrpm, og ligesom ensaadan, bevægede sig fra 

de hyie Bjerge ned i Dalene og Sletterne og flytte den evige 

Jis langt Ud over dens sædvanlige Grcendse. Jisbrceernes 

Bevægelse er ikkun langsom og temmelig forskjellig. Jfplge 

Iagttagelserne i Schweitz stride de i Lsbet af 24 Timer imel

lem 9*/2 og 16 Tommer frem, men denne Fremflriden finder,
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idetmindste i en saa betydelig Grad, ikkml Sted om Som

meren. Derimod paastaae Nogle, at de om Vinteren flet ikke 

bevæge sig, medens Andre have anssrt, som det synes, Utvivl

somme Beviser for en meget langsom Bevægelse. Om Som

meren strpmmer der Ud af Jisbrceernes lavere Deel en lille 

Bcek, som UdwUnder gjennem en Jishvcelving og medfprer 

altid et Uklart, meer eller mindre MUddret Vand, der ved 

rolig Henstand afsætter sine jordagtige Dele. Om Vinteren 

er denne Strøm næsten aldeles standset, men hist og her 

vedbliver den dog at flyde, hvilket uben Tvivl maa hidrpre fra 

Kilder Under Jisbrceerne.

Aarsagen til Jisbrceernes fremadskridende Bevægelse er 

eitbnu ikke med Sikkerhed bekjendt, og de forfljellige Forstere 

tilskrive denne Kjendsgjerning aldeles forfljellige Aarsager. 

Agassiz, en Schweitzer-NatUrforster, som med Utrættelig Iver 

har studeret Gletscherne, antog, at det er Vandets Frysning 

i overmaade fine Ridser i Jisbrceen, som foranlediger en 

Udvidelse af de enkelte Dele og derved en Fremflriden i den 

Retning, hvori Modstanden er mindst.*) Men ikke Uden 

Grund har man indvendt imod Agassiz, at denne Isens 

porøse Struktur ikknn finder Sted ncerved Overfladen, hvor 

Temperaturafvexlinger foranledige den; i det Indre der

imod, hvor Jismassens Varme er uforandret, meget lidt under 

0°, sindes disse Ridser enten flet ikke, eller i en hpist Ube

tydelig Grad. Den ældre Mening**) var ben, at Isen 

gled ned ad et Skraaplan, og sikkert er det, at alle Jts- 

brceer ligge paa saadanne Skraaplaner, hvis Heldning imod 

Horizonten dog er overordentlig forskjellig. Imod denne æl

dre Mening har man indvendt, at Skraaplanet i Almindelig

hed har en meget for svag Heldning, til at Tyngden kan 

drive denne uhyre Jismasse ned ad Planet. En nyere 

Wndring ved denne Nedglidningstheori beroer paa, at man

*) Denne Theori var tidligere fremsat af Charpentier og blev for en 

Tid tiltraadt af Agassiz. I.

**) Sau s sur es Theori. I.
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har gjort opmærksom paa, at Jisbrceen ikke glider Plan paa 

Plan, men som et Legeme, der hviler paa Rllller og tildeels 

flyder t Vand. Forholdet er nemlig saaledes: Jisbrceen tper 

om Sommeren deels hvor den berører Jordbnnden deels 

paa Overfladen, men Overfladens smeltede Vand synker 

igjennem Revner og Sprækker ned til Bunden, hvor det 

flyder mider hele Jisbrceen og ved dens nedre Ende stram

mer ud som Jpkelaaen. Bed denne Jisbrceens Smeltning 

ved Bmiden samler der sig altid en stor Mængde Steen, 

GrUUs og Sand imellem den faste Bjergmasse og Jisbrceen, 

og om Sommeren er denne Masse gjennemtrcengt af Band, 

saaledes at det egentlig er dette bevægelige Underlag, hvorpaa 

og hvormed Jisbrceen glider ned ad Skraaplanet. Den Om

stændighed, at Bræen i hele sin Tykkelse bevæger sig eens- 

sormigt, og at lodrette Klpfter i Jismassen, Uagtet denne 

fremskridende Bevægelse, blive ved at vcere lodrette, hentyder 

ogsaa paa, at Aarsagen ikke Umiddelbart kan gaae ud fra 

Atmosphceren, men at den egentlig maa virke paa Bunden af 

denne Jismasse.*)

*) Senere har den Anskuelse gjort sig gjeldende, at Jisbrceen ikke er at 

betragte som et i strengere Forstand fast Legeme, idet Forbes me

ner, at den nærmest maa sammenlignes med en meget seigtflydende 

Masse, medens Tyndall derimod, og det viftnok med Rette, tæn

ker sig den plastisk, saa at den paa Grund af de overliggende 

Deles Tryk kan antage en hvilkensomhelft Form og derved rette 

sig efter Ujevnhederne af den Flave, henover hvilken den glider. I.

Jisbrceen er altid meer eller mindre bedækket med Steen 

og Jord, som hidrsre fra en Forstyrrelse af de omgivende 

Klipper; ogsaa i dens Indre findes lignende Masser og, som 

allerede anfprt, har den paa Bunden ligeledes mange ftørre 

eller mindre Brudsthkker. Alle disse Dele fører Jisbrceen 

med sig ned i Dalen, og da den fortrinsviis tøer ved sin 

nederste Ende, samles der omsider alt, hvad den fyrer med sig 

af grovere Dele i Form af en meer eller mindre hpi Vold, 

den saakaldte Moræne. De finere Dele derimod flyttes af
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Bræens Elv ud i Jndsserne og Havet, hvor de afsættes i det 

roligere Vand og danne nye Lag.

I hsie Bredegrader, hvor Jisbrceerne naae ned til Havet, 

forandres Forholdene betydeligt. Er Kysten brat og Havet 

dybt, vil den fremadskridende Jismasse skyde sig ud over 

Fjeldranden, og omsider, naar Vægten af den overhængende 

Masse bliver for stor, lpsbrhdes og styrte ud i Havet, — 

Jisblinken kalver, som man siger i Grönland, — hvorfra 

den da, naar Havet er dybt, vil flyde bort med Strømmene 

i Form af Jisper og derved flytte Steen og Jord fra Polar

egnene til andre Regioner. Disse flydende Jismasser træf

fes i en stor Deel af Verdenshavet og naae paa den nord

lige Halvkugle ned til 42" Brede, paa den sydlige indtil i 

Nærheden af det gode Haabs Forbjerg imellem 36 og 39" 

Brede.

Isen har enbmi en anden Virkning, der er ligesaa Ud

bredt paa Jordoverfladen som Isen selv; det er nemlig den 

Flytning og Adskillelse, som den foranlediger formedelst Van

dets Udvidelse Under Frysningen. Hvor omhyggelig endogsaa 

Landmanden har renset sin Ager for stprre Steen, vil han snart 

finde, at der atter er Steen paa Marken, og dette ganske almin

delige Phcenomen hidrører fra Frostens lystende Virkning. 

Vandet, som omgiver Stenen og gjennemtrcenger Jorden, ud

vider sig ved Frosten og flytter de bevægelige Dele, Steen og 

Jord, i den Retning, hvori der er mindst Modstand, hvilket 

her er opad. Med den første Foraarsregn skylles Jorden 

atter sammen, medens Stenen bliver paa sit Sted, og den 

flyttes saaledes hver Vinter et, omendskjsndt meget lille Stykke 

opad.

Det er ved denne Virkning, at Jordbunden bliver porps og 

opnaaer den forhsiede Frugtbarhed, som man i det daglige Liv 

med Uret tilskriver Jordens Hvile. Paa lignende Maade lys

ner Frosten de yderste Dele af de faste Steenmasser; ved Klin

terne lpsbryder ben store Partier, og det er en velbekjendt
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Erfaring, at det er meget farligt om Foraaret at gaae under 

Kridtklinter, fordi det er især paa denne Tid at store Mas

ser styrte ned. Jo hyppigere Afvexling af Frost og Ts der 

indtræffer, desto ftørre vil ogsaa denne Virkning være, og 

Lande med et Klima som Danmarks lide derfor forholdsviis 

større Forandring end de varme eller eensformig kolde Dele 

af Jorden.

De lssbrudte Masser, der tillige ere udsatte for Luftens 

chemiske Indvirkning, blive nu ved Regnen og smaa Vandlpb 

bestandigt flyttede længere, indtil de omsider naae Havet og 

bidrage til at Udfylde det, medens Bjergene ved de lpsbrudte 

og bortskhllede Masser blive lavere. Herhen fører uben Tvivl 

en Iagttagelse, som man vil have gjort mange Steder paa 

Fcerperne. Fjeldenes Sidevægge ere i Almindelighed meget 

bratte, Dalene derfor dybe og kjedelformige, og flere Maa- 

neder af Vinteren forløbe, uden at Solens Straaler over 

Bjergene naae til Boligerne i Dalene. Den Dag, da den 

første Straale atter træffer Huset, er derfor Beboerne vel 

bekjendt og de lægge nsie Mærke dertil, og da det er en al

mindelig Mening, at Solen nu kommer een eller 2 Dage fpr 

tilsyne end i tidligere Aar, har man ikke den ringeste Grund til 

at antage, at den beroer paa en Fejltagelse. Man kan ikte 

forklare denne Kjendsgjerning as forandrede NiveaUforhold, 

thi det vilde være hpist Usandsynligt, om Bjergene sank og Da

lene forbleve paa deres Sted, eller i det mindste sank mindre, 

og sandsynligviis er det den ved Forvittringen frembragte For- 

mindskelse as Fjeldenes Hvide, der paa Færoerne er langt stær

kere end paa andre Steder, som foranlediger dette Phcenomen.

Lnftbevcegelsen fremkalder betydelige Forandringer paa 

Jordoverfladen, og især i nordlige Lande er Stormenes 

indflydelse overordentlig stor. Vinden kan rulle Grpn- 

svceret op over store Strækninger, og den sit Plante

dække berøvede Jordbund bliver meget snart fnldkommen 

blottet for alle sine Jordpartikler, der adspredes og samles
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igjen paa de Steder, hvor FUgtigheden binder Delene sam

men. De fcerpefle Vinde, siger Landt, og jeg har fundet 

det fnldkomment stadfæstet, vælte uhyre SteenklUMper, som 

ligge ovenpaa Fjeldene, ruße dem som en Bold med sig og 

løsrive store Klippestykker fra Fjeldenes Hamre (lodrette eller 

næsten lodrette Vægge), hvorfra de nedstyrte med Tordenbrag og 

indhyllede i Stpvskyer. Overalt hvor Skovene mangle i de 

nordlige Egne, især i Nærheden af Havet, iagttages lignende 

Virkninger. Steenstrup har iagttaget det paa Island, 

og selv ved vore Kyster, iscer i Jylland og HertUgdpmmerne, 

feier Vinden undertiden Sand og Smaasteen bort og lader 

de større Steen blive tilbage som et samlet Lag. Saaledes 

har jeg fundet et Lag af Steen, der var dannet paa denne 

Maade, päa Den Sylt, og det samme finder i en langt hpiere 

Grad Sted paa den nordligste Pynt af Jylland i Skagen og 

Naabjerg Sogne, hvor en Mængde ruttebe Strandsteen fra et 

ældre hævet Lag er ved Binden blevet saa aldeles befriet for 

det finere Sand, at Laget nu paa Overfladen aldeles ligner 

en Havstok.

Langt bethdningsfUldere med Hensyn til Jordoverfladens 

Forandring er alligevel Klitdannelsen. Paa hele den pst- 

lige og sydlige Kyst af Nordsøen fra Skagen til Kanalen fore

komme Klitterne ligesom et Værn, Havet kaster op imod sin 

egen Voldsomhed. De dannes derved, at Bølgeslaget opkaster 

Sand og Steen paa Stranden, og neppe ere disse Masser 

blevne tørre, fpr Vinden begynder at sætte de lettere Dele i 

Bevægelse, og da Vindens herskende Retning her er Best og 

N. V., saa flyttes Sandet ind i Landet. Det samler sig nu 

i et skraat mod Vst opstigende Plan, som for det meste dan

ner en meget lille Binkel mod Havet, og naar Sandskornene 

have uaaet det hpieste Pnnkt af dette Plan blive de, idet de 

rulle ned paa den indre Side af denne lille Vold, beskyttede 

mod Vindens videre Virkning. Der dannes saaledes en Klit, 

der mod Havet helder Under en Vinkel af 5 Grader, men 

som indad mod Land danner en Vinkel paa 30°. Den sidste
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Vinkel er altid den samme, da Vinden ei har nogen Ind

flydelse paa den indre Side af Klitten, som er i Lce, og 

hvor Vinklen, hvorunder Sandet ruller ned, er den samme, 

som tørt Sand antager, naar man ryster det ub paa et Bord. 

Saalcenge Vinden kan drive Sandet opad dette Skraaplan, 

vil Klitten blive hpiere og hpiere, og kan under gUnstige Om

stændigheder opnaae en Hvide af omtrent 100 Fod. Den op

rindelige Klitform forekommer dog iffun Uforstyrret, hvor der 

findes store Masser af Sand uden Plantevcext, og hvor Foden 

af Klitten ikke kan bortstjceres af Havet. Den er inddeelt 

i Lag, og Lagene splge en dobbelt Retning, parallelt med begge 

Klittens ydre Heldningsflader; de hidrpre derfra, at en svag 

LUftning ikkUn bevæger fine Sandkorn, medens en stærkere 

Blæst sætter ftørre Korn i Bevægelse, og da Luftens Bevægelse 

altid er bslgeformig, saa gjengive de enkelte Lag ogsaa Bølge

formen*).

Hvor Havet regelmæssigt skjcerer sig ind paa Kysterne, 

eller naar en stcerk Storm hæver Vandet til en betydelig 

Hdide, afstjceres Klitterne imod Stranden og danne nu lod

rette eller næsten lodrette Vægge, som holde sig i denne Form, 

iscer hvis tætte Masser af Planterødder gjennemvceve Klitten fra 

Foden til Toppen. Klttrcekkerne kunne Undertiden have en 

Brede af '/s Miil eller derover.

Hos os blive Klitterne aldrig omdannede til Sandsteen, 

men paa Nh-Holland, hvor de for en stor Deel bestaae af 

Kalk, indvirker Atmosphcerens Kulsyre paa Kalken, som tid

ligere anført, og sammenbinder Kornene ved den oplyste og 

senere afsatte Kalk til en fast Masse.

2. Forandringer, foranledigede ved Vandet.

Regnvandet og det Vand, som hidrører fraden smeltende 

Snee og Zis, søger formedelst Tyngdekraften ned til Havet,

*) En mere omstændelig Beskrivelse af Klitdannelsen er her udeladt, 

da den meddeles i en særegen heri optagen Afhandling. I.
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enten langs Overfladen i Form af Bække, Aaer og Floder, eller 

det siver igjennem Jordmassen, hvor det opfylder Mellemrummene 

imellem dens løsere Dele og gjennemtrcenger Klippernes Nev

ner og Huler, hvorfra det da paa lavtliggende Steder kommer 

frem i Form af Kilder, idet det standses i denne sin nedadgaaende 

Bevægelse enten ved Leerlag, naar de ere frie for Sand og Steen, 

eller ved faste Klippelag Uden Revner og Aabninger.*) Paa 

denne Vandring gjennem Jordlagene optager det alle de Stof

fer, som Vandet kan oplyse, og hvor dets Bevægelse er stærk, 

flytter det i Forhold dertil en ftørre eller mindre Masse af de 

lpse, bevægelige Dele med sig, der ligesom Vandet selv først komme 

i Ro, naar de have naaet Verdenshavet, det store Basin, hvori fra 

de ældste Tider af alle de Substantser ere afsatte eller oplyste, som 

ikke finde deres Plads paa den faste Jord. — Omendskjøndt Jor

den saaledes i Almindelighed er gjennemtrængt af Vand, forekom

mer der dog deels i Jordens Skjsd, deels paa dens Over

flade Stoffer, der ere let opløselige i Vand. Det vigtigste af 

disse er Kogsaltet, som er udbredt over den stprste Deel af 

Jorden. Man vilde alligevel ikke finde ret mange Kogsaltlag, 

hvis de ikke i Almindelighed vare omgivne1 af en Skal af 

vandtæt Leer, der beskytter dem meer eller mindre fuldstæn

digt. I de Lande, hvor det enten siet ikke regner, eller hvor 

Regnen ikkun falder i enkelte, meget voldsomme Regnskyl, 

der ikke faae Tid til at virke oplysende paa Saltene, forekom

mer derfor andre Forhold, der vilde vcere aldeles Umulige i 

vort Klima. Det store Steensaltvcerk ved Cardona i Spa

nien drives som et aabent SteenbrUd, ligesom vore- Mergel - 

grave eller Kalkbrnd, frit udsat for Luften og Fugtigheden, 

og i det nordlige Afrika er der bygget en Fæstning paa en 

Sodaklippe, der hos os inden faa Aar vilde vcere aldeles for-

) Den store Mængde Vand, der gjennemtrcenger Jorden, er en væ

sentlig Hindring for Bjergværkernes Drist, og hvor stor denne Band

masse er, vil man bedst see af en Oversigt over Dampmastinernes 

Virksomhed i Cornwall, der i 1834 tilsammen løftede i hvert Mi

nut 200000 Z Vand til en Middelhøjde as 720 Fod.
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svunden fra Jordens Overflade. Trods denne Udvaskende og 

opløsende Virkning af Regnvandet indeholder Jordbunden 

i nordlige Lande i de fleste Tilfælde dog en ringe Mængde af 

forskjellige, i Vand opløselige Salte, især Gibs og Kogsalt, 

der have en væsentlig Betydning i Henseende til Jordens Frugt

barhed.

Bandets mechaniske Nirkninger, hvorved det 6 or tf ør er de 

lysere Bestanddele af Jorden, er overordentlig stor og frem

bringer mærkværdige Forandringer i de faste og flydende Mas

sers Fordeling. Man har beregnet den Mængde faste Snbstant- 

ser, som Floderne fyre med sig, derved at man har bestemt 

Flodløbets Dybde og Form samt Flodens Middelhastighed i 

de sorskjellige Aarstider, hvoraf man altsaa kan beregne den 

Bandmcengde, der i Lpbet af et Aar flyder forbi det Sted, hvor 

Undersøgelserne anstilles, idet man ligeledes til de forfljel- 

lige Aarstider ved Fordampningen af en bestemt Mængde Vand 

bestemmer de deri forekommende faste Substantser. Rhinen, 

som man har maalt i Nærheden af Bonn, fører i Gjennem- 

snit i 24 Timer 145980 Cubiksod faste Bestanddele (T6 6ö ö  

af Bandet) forbi Bonn, hvilket Udgjsr næsten 54 Millioner 

Cubiksod om Aaret. Gangesfloden leverer ifølge Everest's 

Undersøgelser i de 4 Regnmaaneder, Jnni, Juli, Angnst og 

September, i hvert Secund 500000 Cllbikfod Vand, medens om 

Vinteren i den terre Aarstid dens Vandmasse kan anflaaes til 

40000 Cllbikfod pr. Secund. I Regntiden indeholder Ganges

vandet Vsoo faste Substantser, i den pvrige Tid mindre, og naar 

man nu‘ubregner den Mængde faste Bestanddele, som Ganges

floden aarligen tilfører Havet, finder man, at det udgjsr 6368 

Mill. Cubiksod eller over 1000 Gange saameget, som Rhinen fy

rer Ud i Nordssen. Naar vi nu anslaae Sundet imellem Kjvben- 

havn og Helsingpr til at være 12 Ovadratmiil stort med en 

Middeldhbde af 20 Fod, saa vilde det i Løbet af 25 Aar blive 

aldeles Udfyldt af det Sand og Dynd, som Gangesfloden fyrer 

ud i Oceanet. Lhell har beregnet, at, hvis man vilde flytte
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denne Dhndmasse ved Hjcelp af Skibe ned ad Gangesfloden, 

behøvedes dertil dagligen 2000 store Ostindiefarere.

Man kan ogsaa danne sig et Begreb om den Uhyre 

Mængde faste Bestanddele som Vandets store Kredslpb be

standig flytter fra Hviderne til Dybden, naar man be

tragter de Sandbanker og Marfkdannelser, de saakaldte Del

taer, som samle sig ved Mundingerne af de store Floder; det 

er bekjendt, at allerede de Gamle betragtede Nedre-Mghp- 

ten som Nilflodens Gave. Men den stprste Deel af de faste 

Stoffer, som Floderne fsre med sig, afsættes ikke paa Del

taet, en langt betydeligere Masse af de fineste Dele flhlles ud 

i Havet og afsættes ikkun der, hvor dette er saa dybt, at Bøl

gernes Bevægelse ikke naaer derhen.

Flodernes medbragte Sand- og Dhndmasse foranlediger 

endnU et andet Phcenomen, Forhpielsen af Flodløbets Band. 

Floden afsætter nemlig overalt, hvor den bliver bredere og 

altsaa faaer en mindre stærk Bevægelse, en overordentlig stor 

Mængde Sand, hvorved dens Flodseng bliver forhpiet, hvil

ket atter ved TpbrUd og stærke Regnskyl frembringer hyp

pige Oversvømmelser af det omkringliggende Land. For at 

beflhtte sig imod dem pleier man at begrcendse Floden ved 

Diger, og endfljpndt Flodens Lsb derved bliver mere ind- 

skrcenket og Vandets Bevægelse altsaa hurtigere, finder paa 

den anden Side den store Mængde Sand og Dynd ikke læn

gere Afledning paa det lavere tidligere oversvømmede Land. 

En Deel af det medfprte Sand vil altsaa nu forhpie Flø

dens Blind, hvilket atter vil fordre en Forhøjelse af de be- 

beskhttende Diger, og saaledes voxer Floden og Digerne med 

hinanden til en saadan Hvide, at Flodens Bund paa mange 

Steder ligger høiere end det omgivende Land.

Der, hvor Flodvandet træffer sammen med Havets Bøl

ger, danner der sig ved de to modstræbende Bevægelser 

HvilepUnkter i Vandet og der afsættes store Sandmasser, 

Barrer, som me er eller mindre spærre alle Floders Jndlpb. 

Roget lignende finder Sted ved lave Kyster og flade Strande,
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hvor der afsætter sig en Sandbanke, en Revle, paa det 

Sted, hvor den fra Kysten tilbagevendende Bplge mpder den 

fremadskridende, som Tilfældet er ved den jydfle Kyst.

Den store Masse Leer og Sand, der saaledes ved Flo

derne flyttes ud i Havet, samt de faste Stoffer, som Bølge

slaget og Strpmmene bortrive fra Kysterne, fordeles nu i Havet 

efter særegne Love; efter den Lethed eller Vanskelighed, hvor

med disse Stoffer flyttes og igjen afsættes, knnne de deles 

i 3 meget forskjellige Klasser, nemlig Leer, Sand og Gruus. 

Leret, der dannes af de fineste Dele, som afsætte sig lang

somt og ikkun der, hvor Vandet er i fUldkommen Ro, fpres 

længst bort og synker tilbllnds paa to meget forfljellige Ste

der. Det kan for det Fyrste afsættes ved Kysterne, hvor 

Sandbanker eller Øer bryde Bølgeslaget og frembringe et 

fuldkomment roligt Vand. Dette er Tilfældet ved Slesvigs og 

Holsteens Vestkyst, hvor en ydre Drcekke bryder Bølgernes 

Bevægelse og beroliger Vandet. Enhver indstrømmende Flod, 

hvis Vand her er graat og muddret, fører betydelige Leer- 

masser med sig, og i den Tid, Floden er paa det heieste, er 

der indtraadt Ro i Vandet, og de groveste Leerpartikler af

sætte sig ssrst, derefter de finere; naar nu Vandet under Eb

ben trækker sig tilbage, vil denne Bevægelse næsten altid for

hindre Afsættelsen as en ftørre Masse Leer. Det er indlysende, 

at det saaledes afsatte Leer maa danne et overordentlig tyndt 

Lag, og at det maa gjentage sig to Gange i hvert Dsgn, ester- 

søm vi i dette Tidsrnm have to Gange Ebbe og Flod.*)

Et saadant ved Sandbanker og Øer beroliget Hav er 

imidlertid ikke det eneste Sted, hvor Leret kan afsætte sig. 

Paa alle de Steder i Havet, hvortil Bølgeslaget ikke naaer, 

og som ikke berpres af voldsomme Stramninger, maa Vandet 

vcere roligt og stille, og derhen maa omsider en flor Deel 

af det Leer, som Havet modtager ved Floderne og ved Bplge-

*J Enkelthederne ved Marfldannelsen er her udeladt, da den frem

stilles fuldstændigen i Afhandlingen: „Strandens Dannelse". I.
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flaget langs Kysterne, spge hen og bUndfcelde sig. Sand og 

Smaasteen, der ikke fitntie holdes svævende i Vandet, selv om det 

er i eu temmelig stærk Bevægelse, ville derimod afsætte sig paa 

mindre Dybder. Paa de Steder, hvortil Havets Bølgeslag i 

Almindelighed ikke naaer, men hvor Vandet dog kan oprøres 

af stærke Storme, har man Grund til at vente en Afvexling 

af Sand og Leerlag. Havets store Dybder ere skjulte for os, 

og ikkun paa ganske enkelte Steder kjender man noget npiere 

til disse Forhold, som f. Ex. Fordelingen af Sand- og Leer- 

lagene i DresUndet ifølge Dr. A. S. Drsteds Undersøgelser.*)  

Han har fundet, at Leret der forekommer i en forholdSviis 

ringe Afstand fra Kysten, hvilket ligger i, at dette Vand har 

ikkun en ringe Dybde og Brede, saaledes at der ikke kan 

reise sig meget hpie Bplger, hvorimod Aims fandt, at 

Bølgebevægelsen ved Algier naaede indtil 89 danske Fod og 

S iaU har iagttaget, at den ved St. Giles endog naaede til 578 

Fod. Sandet kan derimod afsættes idet bevægede Vand, og 

de afsatte Korns Styrrelse er afhængig af denne Bevægelses 

Stprrelse.

*) I Doktordisputatsen: „De regionibus marinis“. 1844.

Havet foretager paa denne Maade en meget stor Son

dring af de det tilførte Materialier, hvor Leret udtrykker 

den stprste Rolighed, Sandet et jevnt Bølgeslag, 

Gruus og Smaasteen derimod en voldsom Bevæ

gelse. Disse 3 sondrede Masser udtrykke altsaa ikke for« 

skjellige Perioder, hvori de ere afsatte, men vise ikkun en Af

vigelse med Hensyn til de Omstændigheder, hvorunder de ere 

bUndfceldte. — Der forekommer enbnit en anden Forfljel imel

lem dem, nemlig den, at Leret ikke kan leire sig høiere end 

den rolige Vandmasse naaer, medens Sandlagene, som af

sættes af det bevægede Hav, ville naae en Hvide, der svarer 

til Bplgernes Top. Stranden helder altid Under en vis Vin

kel Ud mod Havet og den Vinkel, som Havstokken, det vil 

sige den hderste Deel af Stranden, danner, varierer imellem 6° og
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14°. Idet nit denne Strand voxer ub mod Sven, vil der 

bestandig afsættes nye Lag, der danne samme Vinkel med 

Vandspejlet, medens den øverste Deel af de over hinanden 

afsatte Sandlag vil være horizontal. Heraf følger, at 

denne Stranddannelse maa have en dobbelt Lagdeling, 

den ene parallel med Havets Overflade, den anden med 

Havstokkens Heldningsvinkel imod denne Overflade, og længe 

efter at disse Sandlag ere dannede, vil man være istand 

til at opdage, hvilken Styrke Bølgeflaget har havt under 

deres Dannelse, og fra hvilken Himmelegn Bølgebevægelsen er 

kommen.

Naar en meget stærkt bevæget Vandmasse med- 

bringer Masser af Steen, Sand og Leer, faae disse ikke 

Tid til paa sædvanlig Maade at sondre sig, men flyt

tes og afsættes, alle blandede imellem hverandre. Dette 

Forhold forekommer Undertiden ved vore Kyster efter stærke 

Storme og iagttages lighedes ved Floderne, naar de f. Ex. 

ved Tøbrud komme i en meget hurtig Bevægelse. De 

saaledes afsatte uslentede (uschichtede) Masser blive senere 

ordnede ved Vandets regelmæssige Bevægelse. Bølgeslaget 

angriber Overfladen, flytter de letbevcegelige Dele og efterlader 

de større Stene samlede i et Lag. Sand og Leer bundfæl

des da paa andre Steder, hvor Vandets Bevægelse er af 

den Beskaffenhed, at de kunne afsættes der, og naar en 

ny Oversvømmelse bringer nye uordnede Masser, ville de af

sættes ovenpaa det ved den regelmæssige Bølgebevægelse udva

skede Steenlag. Disse Iagttagelser ved Kysterne forklare os, 

hvorledes stprre eller mindre Steen- og Gruuslag kunne hvile 

paa fine Sand- og Leermasser, et Forhold, der forekommer 

overordentlig hyppigt i de celdre Sandsteensdannelser, og hvor

ved tillige det Spsrgsmaal er besvaret, hvorfor ikke de ftørre 

Steell, der lettere synke tilbunds, have samlet sig i et stort 

Lag, som da naturligviis maatte være det dybeste, og derefter 

alle de øvrige Bestanddele, ordnede efter den Lethed, hvormed 

de bundfældes i Vandet.

3
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I Almindelighed ere de Lag, som nu dannes paa Jor

dens Overflade lyse og ikkvn lidet sammenhængende, medens de 

Steenarter, som sammensætte de ældre Partier af Jordflor- 

pen, som oftest ere faste og sammenhængende. Det er dog 

langtfra ikke uden Exempel, at der ogsaa i vore Tider dannes 

faste sammenhængende Lag; Sand og Sandsteen, skifrigt Leer 

og Leerskifer ere nemlig ikkun derved forftjellige fra hinanden, 

at Delene i de sidstnævnte Steenarter ere fastere forbundne 

med hinanden. Dette fleer i Almindelighed ved Hjælp af et 

Bindemiddel, som i de fleste Tilfælde er Kalk, og hvor Ha

vet indeholder en betydelig Mængde Kalk i Forbindelser, 

hvoraf den let kan Udsondre sig, dannes der endnu i dette 

Dieblik Lag af Sandsteen istedetfor Lag af lyst Sand. Hos 

os ere disse Tilfælde sjeldne, og fun paa ganske enkelte Steder 

forekomme smaa Partier af saadanne Dannelser. Ved Frede

rikshavn og ved Agger findes Sandsteen, hvori Bindemidlet er 

Kalk, der hidrører fra de Blöddhiskaller, som findes i stor 

Mængde i Sandet. Ved Foden af Msens Klint findes en lig

nende Sandsteen, hvis Kalk hidrprer fra Kridtet. Langt hyp

pigere dannes dog saadanne nye Sandstene i Nærheden af 

Balkaner og vulkanske Dannelser, et Phcenomen, hvortil Aarsa- 

gen senere flat blive nærmere udviklet. Paa Nordostkysten af 

Sicilien finder en vedvarende Sandsteensdannelse Sted, idet 

Sandet hcerdnes, efterhaanden som Søen kaster det op paa Stran

den, hvorfor Sandstenen, faa Aar efterat man har brndt den op, 

er dannet paany, saa at Stenen virkelig voxer, og man finder 

ikke sjeldent Kunstprodukter indefluttede i den. Ogsaa ved Kysten 

af Lilleasien finder en lignende Sandsteensdannelse Sted.

Kalken er ikke det eneste Bindemiddel; meget hyppigt for

ener ogsaa Jernet Sandkornene til en fast, sammenhængende 

Masse. Denne Jerniltets bindende Egenskab viser sig især, 

medens en saadan Jernrust danner sig, og dette er Aarsagen, 

hvorfor Mimrsolkene undertiden til Kalken sætte Hammer- 

skcel, der binder overordentlig stærkt, idet det ilter sig hpiere,
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og antager da en bruungulll Farve. Et interessant Epempel 

herpaa iagttog man for nogle Aar siden, da den nye Havn blev 

anlagt ved Helsingør, hvor der ved Muddermaskinen blev op

taget Stykker af en overordentlig fast Steenmasse, der bestod 

af rmllede Steen og Sand, hvori der var indblandet en 

Mængde Knappenaale; en deri futiben Mhnt fra Chr. 

IV.’ö Tid beviste, at Stenen ikke fmibe være ældre end fra 

den fyrste Halvdeel af det 17de Aarhimdrede. Dette Conglo- 

merats Bindemiddel var Jernilte, og en npiere Undersøgelse godt

gjorde, at det havde været metallist Jern, der tilligemed andre 

KUnstprodnkter i Feieflarn var ført ud til Stranden, og ved 

at rufte havde sammenbundet de nævnte Bestanddele. Jern

holdige Kilder binde meget hyppigt det Sand, hvorigjennem 

de flyde, og hvori de afsætte deres Jern som guult Jernilte, 

til en ineer eller mindre fast Sandsteen. Foruden disse 

Midler, som Naturen endnu bruger for at binde Sand til 

Sandsteen, kan man ogsaa ved Kunst bevirke det Samme. 

Naar man f. Ex. Udsætter vort almindelige hvide Strandsand 

for en høi Varme, hænge Kornene sammen og danne efter 

Varmegraden en meer eller mindre fast Sandsteen. Det, der 

i dette Tilfælde binder Kornene, er en meget ringe Mængde 

Salt, som hidryrer fra Havvandet, der har gjennemtrcengt 

Sandet, og som ved den hvie Varme har lidt en chemist For

andring og er smeltet sammen med Sandet til en tynd Skorpe 

af Glas, der forener Kornene. Det er meget rimeligt, at en 

lignende Dannelse af Sandsteen ofte finder Sted, hvor den 

underjordiske Varme indvirker paa Sand, der er gjennemtrcengt 

af Søvand, og en stor Mængde celdre Landstene ligne disse 

KunstprodUkter særdeles meget. Ogsaa det Sand, som er 

blandet med en ringe Mængde Leer, hcerdnes til Sandsteen, 

naar det udsættes før Varme, og der elfterer neppe nogen 

Sandsteenart, som ikke kan dannes i den nærværende Lid 

enten ved Naturen eller ved Kunst.

Der forekommer endnu i Havet en stor Dannelse, som 

3*
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spiller en særdeles vigtig Rolle. Det er nemlig de Lag af 

Kalk, som samles ved Hjælp af Korallerne og andre lavere 

Dhr. Paa de fleste Steder lever der i Havet en stor Mængde 

Skaldyr, og Kalken, hvoraf disse Dyrs Boliger bestaae, op

tage de af det Vand, der omgiver dem. Vel antog enkelte 

Naturforskere, at Dhr og Planter skulde være istand til at flabe 

de Elementer, hvoraf de bestaae, men det er paa mange Maa- 

der godtgjort, hvor lidet en saadan Anfluelse bliver hjemlet 

ved npiagtige Undersøgelser, og i de allerfleste Tilfælde funne 

vi eftervise disse GrUndstoffer i det organiste Væsens Nce- 

ringsmidler, saa at vi ere berettigede til at antage, at i de 

enkelte Tilfælde, hvor vi endnu ikke have kunnet opdage Kilden 

til disse Grundstoffer, maa Aarsagen dertil ligge i vore Hjælpe

midlers Ufuldkommenhed og ikke i de organiske Væseners Evne 

til at. flabe Grundstofferne.

Skaldyrene samle altsaa deres Kalk af Havvandet, og 

Virkningen af denne organiske Kraft til at samle Stoffer viser 

sig i de mægtige Lag af MUslingstaller, som findes ved vore 

og næsten ved alle Landes Kyster. Naar Muslingerne ud

sondre Kalken af Havvandet, bliver det næste Spprgsmaal, 

hvorfra Havvandet da faaer erstattet den Kalk, som det be

standig afgiver til Koraller og Skaldyr, og som synes til

strækkelig til snart aldeles at udtymme Verdenshavets Kalk- 

mcengde. Havvandet indeholder altid deels kttlsuur Kalt, 

deels Kalk i andre opløselige Saltforbindelser, men Mængden 

as disse Kalkforbindelser er forholdsviis saare Ubetydelig. 

Ved Analyser af Havvandet har jeg fmidet, at der ikkun er 

0,609 pro mille Kglk i den nordlige Deel af Atlanterhavet, 

0,557 — — i det indiske Ocean og

0,57i ■ — — i det stille Ocean,

hvilket i det Hele taget er saa lidt, at naar vi tage Hensyn til 

den store Mængde Kalk, der bestandigt forbruges til Dan

nelsen as Bloddyrenes Skaller og Korallernes Boliger, vilde 

Havvandet snart oære ganske blottet for denne Bestanddeel,
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hvis der ikke nafbrndt tilfprtes en Erstatning for, hvad be 

nævnte Dyr saaledes berpve bet. Naar nemlig Regnvandet 

siver ned igjennem kalkholdige Jordlag, optages deraf en ftor 

Mængde Kalk, som da senere, oplpst i Kilde- og Flodvandet, 

føres med dette Ud i Havet, og paa denne Maade tilveje

bringes der en Ligevægt i Havets Kalkmcengde, der har meget 

tilfælles med den Ligevægt, der finder Sted ved den atmo- 

sphcerifte Lufts Kulsyre i dens Vexelvirkning med Dyre- og 

Planteriget.

Bedre end det lader sig gjsre ved Skaldyrene, kan man 

forfplge Kalkens Forhold til Korallerne, fordi vi temmelig 

nøie kjende de Betingelser, hvorunder de i dette Meblik danne 

faste sammenhængende Kalklag i Havet. Ved grnndige Under

søgelser af Nlltidens Udstrakte Koraldannelser, s. Ex. i det stille 

Ocean, er man kommen til det Resnltat, at de egentlig rev

dannende Koraller ikke kunne trives, naar Havets Middeltempe- 

ratnr er nnder 20° C, eller-paa større Dybder end omtrent 100 

Fod. De af dem afsatte Kalkmasser optræde enten i Form af Rev, 

der følge Kysterne af Øer og kontinenter, eller som Atoler, 

det vil sige isolerede Koralser, der oftest have Ringform og en 

Lagnne indenfor Revet. Lagunen har i Reglen kim ringe 

Dybde, hvorimod man paa Atolens mod Havet vendte Side 

har iagttaget, at Koralklippen sænker sig brat ned, ofte til en 

Dybde as flere tusinde Fod. En saa mægtig KoralUdvikling 

kunde synes at staae i Strid med den forannævnte Iagttagelse, 

at Dyrene et kunne leve i saa store Afstande fra Overfladen, 

men hertil maa bemærkes, at der nok findes Koralmasser, 

men ikke levende Koraller paa disse store Dybder, og at Dan

nelsen af de nedre Partier af Koralperne og Koralrevene, 

efter Darwins i hsi Grad sandsynlige Theori, skyldes en lang

som Sænkning, som Australlandene ere underkastede, og som 

først i et senere Afsnit vil blive omtalt.

Hvor hurtig Koralrevenes Væxt kan foregaae, haves der 

et slaaende Exempel paa i Mathilde-Atolen blandt de lave 

Der i det stille Ocean, som fra kun at have raget saa

>
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meget op over Havfladen, at den lignede Vraget af et Skib, 

i Lpbet af 25 Aar fik en Udstrækning af 14 engelske Miil og 

var allerede paa den ene Side bevogt med h-ie Træer.

Koraldyrene behøve Kalk til Dannelsen af deres Boliger, 

og Betingelsen for, at de funne trives, er derfor en rigelig 

Tilførsel af dette Stof ved Havets Stramninger og Bplge- 

slaget. I Dybder, hvortil dette ikke naaer, og hvor ingen 

Strpmning sætter Vandet i Bevægelse, vil derfor Kalken, 

naar den er forbrugt af Dyrene, ikke blive erstattet, hvilket 

naturligviis ogsaa gjcelder de andre nærende Bestanddele i 

Havvandet, hvilket er Aarsagen til, at Koraldyrene ikke kunne 

leve paa disse Dybder. Hvor nødvendig en stærk Bevægelse 

i Vandet og den derved betingede hurtige Tilførsel af Næ

ringsmidler er for disse Dyr, seer man bedst af det almin

delige Phcenomen, at Korallerne og Koralrevene altid ere 

betydeligt hpiere paa Bindsiden end paa Læsiden, medens man 

skulde troe, at den stærke Brænding tildeels maatte synder- 

bryde de allerede dannede Koralmasser. Sandshnligviis er 

den ejendommelige LagUndannelse, som findes ved Koraløerne, 

netop en Fslge af, at de Koraller, som ere meest Udsatte for 

Bølgeslaget, fortrinsvils have Lejlighed til at optage Ncerings- 

stofferne af Havvandet, hvorved de voxe langt stærkere end de 

Koraller, som findes i det Indre af disse Masser, og som der

for maa blive tilbage, medens den hore Rand hæver sig ringfor- 

migt. En stor Mængde Muslinger, Spæbler, Søstjerner og lig

nende Dyr scette sig fast mellem Koralgrenene, bidrage til Revets 

Forhøjelse og tjene til Støttepunkt for nye KoralUdviklinger; men 

da Korallerne ikke ere istand til at bygge deres Boliger op over 

Havets Overflade, kan denne mægtige Virksomhed vel frem

bringe Koralrev, men ei Koralser, og der udfordres derfor an

dre Virkninger, for at Revet stal kunne hceve sig op over Van

det. Dette steer derved, at Bølgeslaget spnderbrhder en Deel af 

Korallerne, der kastes op paa den ovre Deel af Revet, som 

derved forhpieS indtil den Hvide, hvortil Bplgetoppen kan naae, 

hvorefter Blæsten vil vcere istand til af det opkastede Mate-
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riale at danne smaa Klitter af Koralsand, som altsaa ville 

kunne hæve sig over det hsieste Højvande.

Foruden den egentlige Koraldannelse forekommer der endnu 

en anden Dannelse, der er afhængig as Korallernes Evne til 

at Udstille Kalk. Bølgeslaget vil nemlig, medens det paa den 

ene Side tilfører Korallerne Fvde, paa den anden Side for

medelst sin mechaniske Virksomhed bestandig ssnderbrhde og 

knllse Koralgrenene og føre dem hen paa andre Steder i 

Havet, hvor de afsættes som Kalksand, der omsider for

enes til en fast Kalksteen. Denne Virkning kan man meget 

tydeligt iagttage i LagUnen, som tildeels bliver opfyldt ved 

disse BrUdsthkker.

Koralverne og Revene ere i det stille Hav overordentlig 

store, og omendfljsnt de hsre til de nyeste Dannelser udgjpre 

de en af de meest Udstrakte Formationer. Maledivernes 

Dgruppe, som alene bestaaer as Koralrev, er over 100 danste Mile 

lang, og det store Koralrev langs Nordostkysten af Nyholland 

er endnu langt ftørre. De forekomme aldeles ikke i den kolde 

og ikkun meget lidt i den tempererede Zone, og man betragter 

derfor Koralrevenes Forekomst i tidligere Jordperioder som et 

Umiskjendeligt Tegn paa hpie Varmegrader i den Tid, da de 

bleve afsatte.

Dannelsen af egentlige Skaldhrlag ved vore Kyster, 

især af den almindelige HjertemUsling og Dsters, er 

ligesaa afhængig af Tilstedeværelsen af nærende Bestand

dele i Havvandet, som Koralbankerne. Ved den sydlige Deel 

af Kysterne langs Vesterhavet, hvor Bandet er langt rigere 

Paa Kalk end i Kattegattet eller Dsterspen, forekommer en saa- 

dan Mængde as den almindelige Hjertemusling, at man brin

ger mange Skibsladninger deraf aarlig til Sylt, HvsUM 

og flere Steder, og forsyner dermed en stor Deel af Befolk

ningen i Hertugdømmerne med Kalk. Hvis man ikke saa 

omhyggeligt samlede dem, vilde de i et ikke langt Tidsrum 

danne et mægtigt Lag af Muslingflaller, som ved Trykket 

af de overliggende Masser og ved senere chemiske For-
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andringer efterhaanden vilde omdannes til en fast Kalk- 

steen. Det Samme vilde vcere Tilfældet med NUtidens Lag af 

østersskaller, hvis ikke det rige og indbringende Bstersfiskeri 

foranledigede, at man med megen Omhyggelighed strabede dem 

op. Ikke desto mindre kan der ikke være den ringeste Tvivl 

om, at der paa mange Steder i Verdenshavet, hvorhen Men- 

neflets indUstrielle Virksomhed ikke naaer, samler sig Mas- 

ser af Skaldhrrester, som der danne mægtige Kalksteenslag. 

Ved Antillerne, hvor Kalkkilder ere meget hyppige, strider 

denne Kalksteensdannelse overordentlig rafl frem, og man har 

ved Guadeloupe i en Kalksteen, som bestaaer af smaa Brud

stykker af Skaller og Koraller, fundet et menneskeligt Skelet, 

hvilket jo tyder paa, at det er en meget ny Dannelse. Det 

Samme bevises ved en i en Kalksteen indefluttet Kanon, som 

findes i Museet i Montpellier og er opgravet i Rhoneflodens 

Delta. — Foruden disse Exempler paa Musling- og Kallsteens- 

lag, der endnu ere bedækkede af Havet, vil jeg kun anføre de over

ordentlige store Lag af Dsters og andre Skaldyr, som fore

komme i det nordlige Jylland, hvor de ved en langsom Hcev- 

ning ere bragte op over Vandets Overflade til en Hvide, der 

overstiger selv den hpieste Flod, og som især i Venshssel og 

omkring Liimfjorden benyttes som en meget kraftig Mergel. '

Havets Planter, som vi her kunne indbefatte under det 

almindelige Ravn Tangarter, spille en meget stor Rolle 

ved at samle visse Stoffer og atter afsætte dem paa 

bestemte Lieder. Alle Familier af Tangarterne, hvoraf 

jeg har Underspgt over 20 fra de danske Kyster, fra 

Grynland, fra Helgoland, fra Sargassumhavet i det at- 

lantifte Ocean, fra Kysterne af Mexico, fra Havanna og 

fra Cap, indeholde en overordentlig stor Mængde Svovlsyre, 

som i een Art, Chondrus crispus, Udgjyr M. af den 

tprrede Plantes Vægt, og i de fleste af dem er der ikke mindre 

end 4 5 pCt. Naar man nu betænker, at Havvandet i Al

mindelighed indeholder en meget ringe Mængde Svovlsyre,
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maa man beundre disse Planters Evne til at samle dette 

Stof, hvilket har havt en overordentlig stor Betydning 

ved visse Lags Dannelse i ældre saavelsom yngre Jord

perioder. De svovlsure Salte lide ved Tangens Forraadnelse 

en Forandring, der bestaaer deri, at der udvikles en Forbin

delse af Svovl og Brint, som Udmærker sig ved en hsist ube

hagelig Lugt (det er den samme Luftart, der giver raadne Wg 

deres hæslige Lugt), og som fremkommer overalt ved vore 

Kyster, hvor den almindelige Blceretang samles i Masser og 

raadner. Dette Svovl, som saaledes ved Tangen er samlet as 

Havvandet og ved den senere Forandring er blevet forvandlet til en 

Luftart, vilde snart adsprede sig, dersom det ikke fandt en Snb- 

stants, hvormed det kan indgaae en fast Uopløselig Forbindelse. 

Den nævnte Forbindelse af Svovl og Brint afgiver nemlig sit 

Svovl til Jern overalt, hvor det træffer dette Metal, og dan

ner dermed et Mineral, som er vel kjendt under Navn af 

Zvovlkiis, der forekommer i alle Formationer fra de ældste 

til de yngste. Paa Bornholm iagttager man denne Dannelse 

af Svovljern overmaade smukt. Paa Vestkysten af denne 0 

opkastes nemlig en stor Mængde Blæretang, som ved For- 

raadnelsen udvikler Svovlbrinte og paa eet Sted, hvor det 

jernholdige Vand fra en nærliggende Kilde flyder Ud i Ha

vet, overklcedes alle de Steen, der ligge paa Havets Bnnd med 

en gnul, mAallisk glindsende Skorpe af Svovljern, ja endog 

de paa Stranden liggende Mnrsteen, et Beviis for, at det er 

en meget nh Dannelse. Saalcenge denne Skorpe as Svovlkiis 

er bedækket af Vand, holder den sig uforandret; men udsat 

for Luften indsuger den Atmosphcerens Ilt, taber sit metalliske 

Udseende og ender med at blive forvandlet til Jernvitriol. 

Tangarterne ville altsaa overalt, hvor de samles i Masser og 

forraadne, naar der tillige er Jern tilstede, danne en stor 

Mængde Svovlkiis, som vil gjennnemtrcenge Jordlaget og 

under passende Omstændigheder atter kan blive forandret til 

svovlsure Salte.
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Foruden denne Evne til at samle Svovlsyre, tiltrække 

Tangarterne ogsaa Magnesia af Havvandet, og det synes som 

om den Magnesia, der findes i enkelte nyere Kalkstene, hidrprer 

derfra. — Mængden af brændbart Stof, som Tangarterne 

indeholde, er overordentlig stor. Dan har iagttaget en 

Tprvedannelse paa Kysten af Als, hvortil Materialet le

veres af Bcendeltang, og det er meget sandsynligt, at lig

nende Tprvelag dannes paa mange Steder ved vore Kyster, 

men ikkun sjeldent blive iagttagne, fordi de snart overflylles 

af Sand. De Uhhre Masser af Tang, som sindes i Sar- 

gassllmhavet i det atlantiske Ocean imellem 43° og 19° R. 

B. med en Middelbrede af omtrent 30 Miil, og som alle

rede Columbus iagttog paa sin Opdagelsesrejse til Amerika, 

har man antaget stammede fra Newfoundlands-Banken; da 

de ere løsrevne fra deres Voxesled, maae de omsider gaae i 

Forraadnelse, og danne paa Havets Bllnd mægtige Lag af 

tsrvelignende Substantser, hvis ledsagende Jordlag maa vcere 

gjennemtrængte af Svovlkiis, ligesom den nylig omtalte Hav

bund ved Bornholm. Vi kllnne forfplge denne Tangarternes 

mærkværdige Evne til at danne Lag, der ere rige paa Kulstof 

og Svovl, indtil de allerceldste Tider, hvori organist Liv 

har existeret paa Jorden.

Disse ere de vigtigste af de Forandringer, der foregaae 

i det store Verdenshav og dets mange Fjorde og Bugter. 

Raar vi nu gaae over til Undersøgelsen af de Dannelser, som 

finde Sted paa Jordoverfladen i Ferskvandssoer og mindre 

Vande, kllnne vi indflrcenke os til en Betragtning af de Kalklag, 

som afsættes ved Kilder og i Jndsser, samt af Tprvedannelsen.

Vulkanerne staae i den nvieste Forbindelse med en Rcekke 

Kilder, der indeholde en stor Mængde Kalk oploft, og vi iagt

tage derfor fortrinsviis saadanne meget kalkholdige Kilder i Nær

heden af endnu virksomme eller udslukke Vlllkaner. Den nnder- 

jordifle Ilds Virkning er denne: KUlsyren uddrives enten ved
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Barmens Indvirkning paa Kalkstenene, ligesom i vore Kalk

ovne, eller ved Svovlsyrens Indvirkning paa dem, hvilket er 

Tilfældet ved St. Filippo i Dvreitalien, eller ved den for

enede Indvirkning as Varme og Kiseljord (Qvarts, Sand,) lige

som ved Cementbrcendingen, hvor man ikkun behvver en forholds- 

viis ringe Varme for at Uddrive Kulsyren af den meget kiselhol- 

dige Kalksteen. Kulsyren, som saaledes uddrives, er i Alminde

lighed luftformig, men kan oplyses af Vand, der optager mere 

deraf i samme Forhold, som det er Udsat for et høiere Tryk. 

Overalt, hvor der nu i Jordens Indre udvikles Kulsyre og er 

Vand tilstede, vil den optages as dette, og de med Kulsyre 

overmcettede Kilder ere bekjendte under Navnet Suurbrsnde. 

Deres fulfure Vand virker paa de fleste Steenarter og oply

ser Kalken og alle de øvrige Stoffer, der med en rigelig Mængde 

KUlshre kunne give Forbindelser, som ere opløselige i Vand. 

Li iagttage her et af de smukkeste as de mange Kredsløb, 

som finde Sted i Jordens Liv, og som i Korthed kan anfkue- 

liggjpres paa folgende Maade. Den kulsure Kalk afgiver sin 

Kulsyre formedelst Jordens indre Varme. Den Udviklede 

Kulsyre angriber paa andre Steder Kalkforbindelserne, op

lyser Kalken og syrer den op til Overfladen. Denne 

fulfure Kalk optages her af Dyrene, gjennemgaaer med dem 

en Rcekke Forandringer, og afsættes omsider som Kalklag 

enten i Havet eller i Indsøer, der, naar de ved Jor

dens Omvæltninger ere komne dybt ned under Overfladen, 

ved Hedens og Kiseljordens Indvirkning atter blive forvand

lede til kiselsur Kalk og fri Kulsyre, hvormed da Kalkens 

Kredslpb begynder paanh. Den frie Kulsyre, som ved Hjælp 

af Vandet har foranlediget den futfure Kalks Opløsning, 

undviger i Lllftform og bliver optaget af Planterne, som 

deraf udstille Kulstoffet. Planternes Kulstof bliver enten 

afsat som Torv, der ved Jordens Omvæltninger forvandles 

til Steenkul, eller tjener til Fsde for Dyr og Mennesker, og 

det vender da ved Aandedrættet atter som Klllshre tilbage til 

Atmosphären. Saaledes saaer altsaa Atmosphcerens Kul-
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syre et vedvarende Tilskud fra Jordens Indre, og dette 

OverstUd forsvinder igjen derved, at en Deel af Plan

ternes Kulstof nedlægges i Jorden, hvorved det gaaer ud 

af Circulationen, medens en Deel af selve Knlsyren, der 

gaaer i Forbindelse med visse Steenarters Bestanddele, naar 

disse forvittre, ligeledes gaaer Ud af Kredsløbet. — Det kul

sure Vand kommer i de fleste Tilfælde i Form af Kilder op til 

Jordens Overflade og afsætter der Kalken som en meer eller 

mindre fast Steen efter de forfljellige stedfindende Omstceudig^ 

heder. Det har nemlig en væsentlig Betydning, om Kilden 

strømmer nd i et lille Basin, der strax bortleder Vandet, 

eller om den vælder frem paa Bunden af en Indsø. I det 

første Tilfælde vil det udstrømmende Vand sætte smaa Sand

korn og lignende Legemer i Bevægelse, og da Kulsyren Ud

vikler sig, saasnart det klllsnre Vand kommer Ud af Jordens 

Indre, vil den derved Udflilte Kalk beklæde Sandkor

nene til alle Sider, fordi de saa at sige svæve i Vandet. 

Denne Kornenes Forstyrrelse til runbe, erteformede Masser 

vil blive ved, saalænge Kildens fremvoeldende Vand har Kraft 

nok til at sætte dem i Bevægelse. Ere de blevne for store, 

blive de liggende paa Bunden, og den udflilte Kalk 

vil snart forene det Hele til en af rande Kugler sammensat 

fast Masse. Saalsdes dannes den saakaldte Carlsbader Erte- 

steen, hvor man i det Indre af de fleste Erter vil finde et 

Korn af en anden Steenart. Disse Etters Stsrrelse er alt- 

saa et Maal for den Kraft, hvormed Kilden bryder frem; 

thi jo stprre Kuglerne ere, desto større maa ogsaa den Kraft 

have vceret, som holdt dem svævende, og ikkun saalcenge de 

svceve i Bandet, ville de kunne voxe til alle Sider. Man vil 

altsaa i Almindelighed kllnne kjende en Kildebevcegelse ved en 

Betragtning af de Former, hvorvnder Kalkstenen er afsat.

Alligevel ere ikke alle Kalkstene, der ere sammensatte af runde 

Korn, et Produkt af Kilder; en langt mere Udbredt og vigtig Dan

nelse af lignende runde Kalkkorn hidrsrer fra Bølgeslaget ved
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Kysterne. Paa Den Gran Canaria har von Bllch iagttaget en 

saadan Kalksteen, der er sammensat af smaa Kllgler, og som 

dannes her paa folgende Maade, Disse vUlkanfle Der 

have i Nærheden af Kysterne en stor Mængde kalkhol- 

dige Kilder, og Bølgeslaget træder her istedetfor Kilde- 

bevcegelsen. Kalken afsætter sig omkring de i Vandet Ud

vorte Smaadele, og omsider, naar Kornene ere blevne 

før tunge til denne Bevægelse, blive de liggende paa Bun

den og danne et fast Lag. Da Bølgeslaget her i Almin

delighed er meget regelmæssigt, vil Kornenes Størrelse i 

Reglen paa et og samme Sted være den samme, og saaledes 

danner der sig et Lag af lige store runde Korn. Formedelst 

disses Lighed med Fifterogn har man kaldt denne Kalk- 

steen Rogn steen eller Oolith. Der existerer meget store 

og Udbredte Dannelser, som alene bestaae af disse runde 

Korn, og da denne Form altid Udtrykker en Kystdannelse, benytter 

man den med stor Fordeel til at orientere sig i ældre For

mationer med Hensyn til Grcendserne for det tidligere Fast

land.

Afløbet fra kalkholdige Kilder afsætter overalt Kalk; 

man kalder denne Kalksteen, som for det meste indeholder 

mange Skaller af Ferflvandsdhr, Kalkt Uf eller, med et ita- 

lienst Ord, Travertin. Meget smaa Lag deraf findes paa 

mange Steder i Danmark, især i Omegnen af Veile og Skan

derborg, men meget store og mægtige Lag forekomme iscer i 

Mellem-Frankrig og Italien, hvor s. Ex. Kilderne ved St. 

Filippo i 20 Aar have afsat et Lag af 30 Fods Mcegtighed. 

Disse Kilders store Kalkmcengde benytter man til at danne 

smaa Medaillons paa svigende Maade. I et Værelse, hvori 

man lader en af Kilderne strpmme ned paa et SteengUlv, har 

man opstillet en stor Mængde hule Gibssormer, og naar 

Banddraaberne fra Gulvet kastes omkring til alle Sider, Ud

fyldes meget snart Medaillonen med den Kalk, som de af

sætte. Derefter bløder man dem op, bortskaffer Gibsen og 

har saa et Aftryk i meget haard Kalksteen. I Kalkkilderne
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ved Clermont i Auvergne og ved Carlsbad lægger man Blom

ster, Frugter o. a. d., som da efter kort Tid ere overtrukne 

med et meer eller mindre tykt Lag Kalk; de ere blevne for
stenede.

Har Kalkkilden sit Udlpb i en Indso, synker den afsatte 

Kalk langsomt tilbunds og vil paa denne Maade danne Kalk

lag, der Undertiden aldeles funne udfylde Ssen. En saadan 

med Ferskvands-Kalksteen udfyldt Sy forekommer i Mellem- 

Frankrig i Limagne, og man har enkelte Steder ikke kun

net gjennembore Kalkstenen paa 700 Fods Dybde.

3 de afrikanske Sandørkener frembyde Kilderne, som ikkun 

indeholde en ringe Mængde Kalk, et mærkværdigt Phcenomen. 

Vinden fører nemlig Sandet ind i Vandet, hvor det bliver 

liggende og bindes snart til en fast Steen, saa at Kilden nu 

maa drive Vandet noget høiere, nyt Sand afsættes atter og 

hcerdnes, og saaledes danner Kilden efterhaanden omkring Mun

dingen en Dæmning i Form af en lille kegleformig Hør, som bli

ver ved at voxe, indtil Kilden et kan stige hpiere, hvorpaa den 

standser og baner sig Bei et andet Sted, for derefter at be

gynde den samme Dannelse forfra igjen.

Langt sjeldnere end de kalkholdige Kilder ere de, der 

indeholde en betydelig Mængde Kiseljord. Vi kjende dem 

især paa Island og i Dvre-Italien, hvor de staae i en meget 

nær Forbindelse med Vulkanerne. Det kiselholdige Vand 

nærer en meget stor Mængde 3nfuf otier, naar ikke Var

megraden er for høi for det organifle Liv, og disse Jnfu- 

sionsdhr eller JnfUsionsplanter, hvis Skelet bestaaer af Kisel

jord, og som altsaa oprindelig have faaet dette Stof fra vor 

Klodes Indre, danne Undertiden meget mægtige Lag, som f. 

Ex. ved den vestlige Deel af Liimfjorden, paa Øerne Flmr og 

Mors, og i den pstlige Deel af Thy, hvor Paa enkelte Steder 

de dertil horende Dannelser rage meer end 100 Fod op over Liim- 

fjordens Vandspejl og bestaae for en stor Deel ikkun af denne 

Jnfusoriekisel. Kiseljorden hidrprer ved Geiser og de øvrige 

Hverer (varme Kilder) paa Island fra meget varmt Vands
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Indvirkning paa Feldspath. Der dannes tillige ved denne 

Indvirkning Leer, hvoraf en ringe Deel følger med Vandet 

og afsættes omkring Vældet.

Naar Landplanterne ere overladte til sig selv, vil deres 

aarlige Affald saavelsom den hele Plante, naar den gaaer ud, 

lidt efter lidt gjennemgaae en Rcekke Forandringer, som ender 

med, at der dannes en bruun, i Vand lidt oplpselig Sub- 

stants, som Chemikerne kalde Humusshre, og som ikke er for- 

skjellig fra det Brcendmateriale, som vi i det daglige Liv kalde 

Tprv. Regnvandet fyrer dette Stof til Fordybningerne, hvor 

det langsomt afsættes og bidrager til Torvemosernes 

Dannelse. Men den saaledes dannede Tsrv ndgjsr ikkun 

en meget ringe Deel af Levningerne af de Planter, som voxe 

paa den tørre Jordbund, hvor deres Affald er vedvarende udsat 

for Luftens Paavirkning. Naar de ikke ere beskyttede ved at vcere 

bedækkede med Vand, forvandles deres Bestanddele omsider til 

Kulsyre og Vand, der spreder sig i Atmosphceren, samt en 

ringe Mængde Salte, som blive tilbage i Jordbunden. Der

for forsvinder paa hsie tørre Steder den ene Generation af 

Planter efter den anden, og vi vilde ikke have havt det rin- 

geste Kjendstab til, at forstjellige efter hinanden følgende Slægter 

af Skovtræer tidligere havde bedækket en stor Deel af Dan

mark, hvis ikke de overalt spredte smaa Fordybninger, hvori 

en Bedækning af Vand for stsrste Delen har Udelukket Atmo- 

sphcerens Indvirkning, havde opbevaret Levninger af For

tidens Planter. Denne Lov, at Planterne, naar de efter deres 

Dyd ere udsatte for Atmosphcerens frie Paavirkning, aldeles 

forsvinde, gjcelder ogsaa for Dyrene Under lignende Omstæn

digheder. Den gjcelder ikke blot for den nuværende Jord

periode, men vi kunne gjenkjende dens Virkninger igjennem 

alle Jordens Udviklingstrin, og den er sandsynligviis Hoved- 

aarsagen til det Phcenomen, at Mindesmærkerne om store 

Formationer undertiden mangle aldeles paa meget betydelige 

Strækninger. En Undtagelse gjsr som sagt Indsyerne og Havet, 

hvor Vandet beflytter de bundfceldte organiske Levninger imod
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Luftens forstyrrende Virkninger, og det er derfor navnlig i 

vore Jndsper, at vi finde Levningerne af de Planter og Dyr, 

der tidligere have levet her i Danmark. Denne Virkning 

Udstrcekker sig ogsaa til Menneskeslægten, og de Mindes

mærker, hvoraf vi, i Mangel af skrevne Efterretninger, maae 

aflede Urindvaanernes Historie, udgraves af Torvemoserne i 

Forening med Levningerne af ben ældre Tids Skovvcext og de 

Dyr, som beboede Datidens Skove.

Den største Deel af Revsernes Tsrv hidrprer fra Planter, 

som voxede i selve Mosen og dens nærmeste Omgivelser, og 

Tilvcexten maatte naturligviis være langt større i en Tid, da 

Planteverdenen var ganske anderledes overladt til sig selv, end 

den er for nærværende Tid, da Mennesket overalt griber ind i 

Naturens rolige Udvikling. Nogen Eftervcext finder der dog 

endnu Sted i Moserne, men kun ved Hjælp af saadanne Plan

ter som Menneflet ingen Brng har for, altsaa især af Mosarierne.

Torvemoserne ere afsatte i horizontale Lag; ethvert af 

disse Lag Udtrykker den Tilvcext, Mosen har faaet i Løbet af 

en Vegetationsperiode d. v. s. eet Aar, og ligesom man ved at 

tælle Ringene paa Tversnittet as en Træstamme kan bestemme 

Dræets Alder, saaledes Udtrykke Tørvemosens enkelte Lag det 

Antal Aar, der er hengaaet Under dens Dannelse, de ere 

Mosens „Aarringe". Ikke altid kan man iagttage Lagene i 

den friske, fugtige Tsrvemasse, men de træde tydeligt frem, 

uaar Mosen ndtprres. Meget hyppig finder man i Moserne 

virkelig Trækul, som hidrpre fra gamle Skovbrande, og Un

dertiden forekommer der et lille Sandlag, der gjennemskjce- 

rer Mosen parallelt med de øvrige Lag og hidrører fra 

Sand, der ved Regnskyl er ført ned i Mosen. Paa enkelte 

Steder her i Landet ere Moserne blevne heelt bedækkede med 

Sand. Dette er f. Ex. Tilfældet med en Mose i Nærheden 

af Faareveile i Odsherred, som er overskyllet med Strand

sand, med meget udstrakte Moser i Ditmarflen, som deels 

ere dækkede af Sand, deels af Marskleer, medens andre Mo

sel ere bedækkede med Flhvesand, hvorved er dannet den
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saakaldte Martsrv, som forekommer i den nordlige Deel af Jyl

land og ved Tidsvilde i Nærheden af Frederiksværk. Ved denne 

Sammenpresning formindskes Tprvens Rumfang overordentlig 

meget og i samme Forhold stiger altsaa dens Vægtfylde, saa 

at en Cubikfod Martsrv veier 78 Pd., medens en Cubikfod 

af den lette Mosetprv ikkun veier 18—20 Pd. Den af Na- 

turen stærkt sammenpressede Tsrv ligner Bruunkul saa meget, 

at man ikke kan adstille dem fra hinanden, og det kan neppe 

være nogen Tvivl underkastet, at de store Steenkulslag ikke ere 

andet end Fortidens Tørvemoser, der maatte voxe med en langt 

ftørre Hurtighed paa en Tid, da hverken Mennesker eller hsiere 

Dyr forbrugte Planterne. Ifølge Undersøgelser, der ere anstil

lede i Frankrig, vilde en fuldvoxen Skov, hvis den kunde for

vandles til Steenknl, uben at der gik Kulstof tabt, danne et 

Lag, der, udstrakt over den Jordbund, hvorpaa Skoven voxer, 

iffuti vilde have en Tykkelse af | Tomme. Naar vi nu finde, 

at der forekommer Steenkullag, som have 30 Fods Tykkelse, 

vil man let kunne indsee, at ingen Skov i Verden nu vilde 

vcere istand til at producere en Brændselmcengde, der 

næsten er 1500 Gange saa stor som den, Frankrigs bedste 

Skove yde.

Fornden KUldannelser, der hidrpre fra de Plantelevnin- 

ger, som opbevares i Torvemoser, forekommer der en anden 

Kllldannelse, der er aldeles forskjellig derfra. Jeg mener den, 

der er bevirket ved Drivtømmeret. De store Floder i Ame

rika og enkelte Dele af Asien fyre en overordentlig stor 

Mængde Træstammer med sig, og det er velbekjendt, at disse 

Træstammer medfsre den største Fare for Dampskibene paa 

Rissisippifloden, fra hvis Bifloder der undertiden tilføres den 

en saadan Mængde Tsmmer, at det bliver til store flydende 

Der, der ved Hpivande pllldselig kunne bryde op og flyde 

ud i Havet, hvorpaa det da ved Havstrømmene fyres videre, 

undertiden meget langt bort. Paa Kysterne af Island spiller 

Drivtømmeret saaledes en stor Rolle som Brændsel, og de 

Frvgter, der fplge dermed, hidrpre ifølge Steenstrups Under-

4
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ssgelse fra Træer, søm voxe i den sydlige Deel af Nordamerika. 

Til et lignende Resultat fører den Kjendsgjerning, at der i 

1837 ved Quannasund paa Videry (een af Fcerperne) kom et 

Vrag drivende, som var ladet med Mahogniblokke og syntes at 

være et Flodskib af amerikanfl Bygning, hvilket endvidere blev 

stadfæstet derved, at der paa et Støbejerns Spil stod New- 

Brunswick foundery. Ved Havets Stramninger funne altsaa 

Produkter, der hore hjemme i et ganfle andet Klima, samles 

paa Kysterne og let frembringe en stor Forvirring i vore Be

greber om de klimatifle Forhold paa det Sted, hvor vi finde 

dem. — Man kan med Lethed adstille den KUlformation, som 

er dannet af Drivtømmer, fra ben, som hidrører fra Ind

syernes Tvrvedannelse, som altid har Levninger af Land- og 

Ferflvandsplanter forenede med Levninger af Ferflvandsdyr, 

medens Landplanterne i Drivtømmerets Kulformation ere blan

dede med Saltvandsdhr.

Planterne udsve enbnu en anden meget vigtig Indflydelse 

paa Forandringen af Jordoverfladen. Jeg har allerede an- 

fprt, at Planterne ved deres langsomme Oplpsning og For

andring i Luften danne en Syre, den saakaldte Humusshre, 

som oplpst i Vandet gjennemtrcenger Jordbunden i alle Ret

ninger. Denne Humusshre opløser af JordbUnden iscer Jern 

og under visse Omstændigheder ogsaa Kalken, men disse 

Stoffer, og iscer Jernet, afsættes igjen der, hvor Lasten kan 

have nogenlunde fri Adgang til Oplosningen. Jernet oplyses 

derimod flet ikke, naar JordbUnden indeholder Kalk; thi 

Kalken har en ftørre Tiltrækning til Humussyren, og derfor 

finder der ingen Oplysning og Udstillelse af Jern Sted, hvor 

JordbUnden er mergelholdig, et Forhold, der ikke blot gjcelder 

den nuværende Periodes Jernn dskillelser, men ogsaa alle ældre 

hertil hyrende Dannelser. Overalt hvor en saadan Oplpsning 

af Jern i Tsrvevand paavirkes af 8riften, Udskilles Jernet, og 

derfra hidrsrer den farvespillende Hinde, som saa hyppig findes
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paa langsomt flydende Vand iscer i sumpige Egne. Den stprste 

Mængde af dette jernholdige Tprvevand flyder alligevel i en 

horizontal eller næsten horizontal Retning igjennem Sand

lagene og afsætter der et Lag af Jernmalm, den saakaldte 

Myremalm.

Der er allerede talt om den ejendommelige Form af 

Revler, som danne sig i Havet ved Udlybet af Floderne og 

kaldes Barrer, og de derfra ikke meget forfljellige Sand

banker, som danne sig udenfor Kysterne, og som man ved den 

jhdfle Kyst kalder Revler. Ved disse Revler affljæres meget 

hyppig en Deel af Havet, som altsaa danner et Slags 

Jndsp imellem den over Havets Overflade hævede Revle og 

den egentlige Kyst. Saaledes opstaae de saakaldte Lagnner, 

hvis ejendommelige Beflaffenhed iscer beroer paa klimatiske 

Forfljelligheder. Ved vore Kyster udvaskes Lagunernes Salt- 

mængde snart og de blive forvandlede til Ferskvandssoer, som 

lidt efter lidt fyldes med Planter og ende med at blive Tprve- 

moser *).

*) Fra denne Lagundannelse hidrører den store Mængde Torve

moser, som ere udbredte overalt ved vore Kyster og tildeels i en 

senere Periode ere blevne dækkede med Strandsand og Strand- 

stcen. Paa saadanne udfyldte Torvelaguner hviler en stor Deel 

af Marsken.

En saadan Lagundannelse, der er fremkommet ved en af Ha

vet opkastet Barre, har Liebmann iagttaget paa sin Reise i Mexico 

langs hele Kysten nordfor Vera Cruz; men Tprvedannelsen, som 

er saa charakteristift for vore LagUner, mangler aldeles i dette 

varme Klima, hvor de i Lagunerne nedsænkede organifle Stoffer 

hurtig gaae i Forraadnelse og omdannes til forfljellige Lllft- 

og Damparter, der forpeste Luften og foraarsage de hyppige 

ondartede Febere, der hjemspge Beboerne af disse Kyststræk

ninger.

Paa mange Steder, hvor Fordampningen er stærkere end 

Regnen og det Tillob, som Lagvnen mulig kan faae fra

4*
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det nærliggende Land, blive disse Laguner derimod forvandlede 

til Opbevaringssteder for meget stærk Saltlud, hvoraf man 

vinder Salt. Ved Kysten af det sorte Hav i Nærheden 

af Odessa levere SaltlagUnerne en stor Mængde Salt, de 

forekomme ogsaa paa mange andre Steder, og i Grunden ere 

de Basins, som man udgraver ved de franste, spanske og 

portugisiske Kyster for at vinde det saakaldte Baysalt, ikke 

Andet end en kUnstig Lagnndannelse. Ogsaa de store Lalt- 

sper Jnderskisch og Elton i det sydrUssiske Steppeland, ere 

store Saltlaguner, der ere dannede ved det caspiste 

Havs langsomme Tilbagevigen, hvorved Saltvandet er ble

vet staaende i Fordybningerne. Hver Sommer bedækkes 

Overfladen af Saltsøen med en Skorpe af Salt, der, 

naar den har opnaaet en vis Tykkelse, synker tilbunds 

og tilfpier et nyt Lag til det allerede tidligere afsatte Salt, 

hvis enkelte Lag ogsaa her udtrykke BUndfceldningen i hvert 

enkelt Aar. Disse Saltsøer finde deres fuldkomne Analogi i 

tidligere Dannelser, og man kan eftervise saadanne store Salt- 

lagUner i flere af de ældre Formationer.

3) Forandringer, der have deres Aarsag i 

Jordens Indre.

Vulkanernes Phcenomener have fra den ældste Tid til

trukket sig Mennestenes Opmærksomhed, og i vulkanske Lande 

har man altid været tilbpielig til at tilskrive Vulkanerne 

en meget stor Indflydelse paa Jordudviklingen. Deres 

Produkter ere enten faste eller luftformige, og de faste ere 

igjen enten Lava eller tøfe udkastede Masser, som man, naar 

Stykkerne ere smaa, kalder Afle, og naar de ere ftørre, Lapilli 

og Slagger. Ved de vUlkanste Bjerge maa man sijelne 

imellem den egentlige Vulkan, Krateret, som er den Fordyb

ning, Bjerget har i sin pverste Deel, og Askekeglen, som er 

den kegleformige af Afle og Slagger opkastede Forhøjning, 

der ved Krateret omgiver Bulkanens egentlige Munding.



53

Der har herflet megen Uenighed iblandt Geognosterne med 

Hensyn til Aarsageu til Vulkanernes Kegleform, 

idet Nogle paastaae, at den oprindelig hidrprer fra, at 

Jordoverfladen, formedelst et Tryk nedenfra, er hcevet i Form 

af en Boble, omtrent saaledes som Overfladen af en seigt- 

flydende Vædst'e hcever sig, naar der stiger Luftbobler igjen- 

nem den. Da denne Boble af Jordstorpen maa blive tyndest 

i dens pverste Deel, vil den let briste der, og Dampene og Luft- 

arterne ville finde en Udvei igjennem det nhdannede Krater. 

Andre Geognoster derimod ere af den Mening, at Vulkaner

nes fprste Begyndelse skeer derved, at Jordstorpen revner, og 

at de af denne Aabning udkastede Masser nodvendigviis maae 

antage Kegleformen. Det synes, som om begge Dannel

sesformer forekomme, og at der saaledes undertiden ved en ny 

Vulkan strap danner sig en Revne, der da bliver Kratermnn- 

dingen, som f. Ex. ved Monte nuovo i Nærheden af Bajce i 

Italien, hvor Jorden den 29de September 1538 pludselig 

revnede omtrent paa det Sted, hvor Badestedet Trepergole 

laa, og der blev ved denne Leilighed udkastet en saadan Masse 

Slagger og Afle, at Kraterranden i en Nat opnaaede en Hvide 

af 413 Fod, medens Kraterets Bund endnn svarer til den 

gamle Overflade. Derimod fremkom VUlkanen JorUllo i 

Mexiko i September 1759 som det synes i Form af en Boble 

i Jordskorpen, og skjvndt Vnlkanen Epomea paa Ischia (1302) 

ganske tydeligt viser Lag af Aske og Lava, der have bidraget 

til at give den Kegleformen, antyde dog Lag as Havmuslin^ 

ger, som findes indtil en Hvide af flere tilsinde Fod paa dette 

vulkanske Bjerg, at en Virkning lig den, hvorved Jordskor

pen bobleformigt lystes, ligeledes har fundet Sted her.

Man har betegnet Vulkanerne som Jordens Sikkerheds

ventiler, som de Aabninger, hvorigjennem de spændte Luft- og 

Damparter udstrpmme, og hvorved deres skadelige Indvirkning 

bliver overordentlig formindsket. Selv Aste- og Slaggeregnen 

saavelsom Lavastrpmmene, der komme fra en allerede dannet 

Vulkan, ere mindre ødelæggende for Mennesket, fordi Vulka-
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nernes yvre Deel er enten flet ikke eller ikkun meget sparsomt 

befolket. Naar derimod de vulkanske Phcenomener httre deres 

Virkninger paa Steder, hvor der ikke findes noget egentligt 

Krater til Afledning af Lust- og Damparter, da fremtrcede 

de fordetmeste nnder en anden og meget farlig Form. Jorden 

brister nemlig Uden at lpftes, og ub af de saaledes dannede 

Klpfter vælter der Lava saalcenge, indtil den ved sin egen 

Vcegt i Krateret standser den frembrydende Strom, fom da 

kommer frem paa et nyt Sted ligesom hine Kilder i Afri

kas Sandørkener, der ved at forstene Sandet omgives af 

et, om man saa kan kalde det, lille Bjerg, der omsider stand

ser deres Lpb. Et af de mærkeligste vulkanske Udbrud Uden 

Krater fandt Sted i Begyndelsen af det 18de AarhUndrede 

paa Den Lancerote og er efter Localbeskrivelserne sammenstillet 

af v. Bllch. Disse Udbrud vedbleve i en Række Aar paa for- 

fljellige Steder af Øen, hvis stprste og rigeste Byer og frUgt- 

bareste Marker derved bleve aldeles pdelagte, og hvis Ind

byggere omsider aldeles forlode Øen og fprst mange Aar efter 

vendte tilbage. Saadanne LavaUdbrnd gjennem Klpfter er 

den hyppigste Form, hvorUnder Lavaen i celdre Tider er kom

men op til Jordoverfladen. Den Form derimod hvorunder 

Vulkanerne nu optræde, nemlig med Kratere og Askekegler, synes 

tidligere ikke at have existeret, da man neppe tør antage, at 

de alle ere forstyrrede ved senere Tiders Revolutioner. — I 

Almindelighed kalder man alle de Virkninger, der ere afhæn

gige af den Underjordiske Ild, plUtoniske, og taler ligeledes 

om platoniske Steenarter, d. v. s. saadanne, der have antaget 

deres Form ved Stprkning af en smeltet Masse; medens man 

kalder vulkanske den Deel af de platoniske Virkninger og 

Steenarter, som iagttages ved de nUværende Vulkaner.

Lavaen er i Almindelighed sort, men der forekommer og- 

saa Lavaarter, som have lyse Farver; den sidste kaldes tra- 

chhtisk, den fyrste derimod augitisk eller basaltisk 

Lava. Disse Navne hidrpre fra Trachht, en plutonist feld- 

spathrig Bjergart, Avgit, et sort, meget jernholdigt Mineral,
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som Udgjyr den stprste Deel af den aUgitifle Lava, og fra Ba

salt, som er en plutonist, sort, lavalignende Steenart, der 

meget ofte forekommer i charakteristifle Spilesormer. Den vvre 

Deel af en Lavastrpm er næsten altid porps og flaggeagtig, 

Hullerne hidrpre fra Vandet, som Lavaen altid indeholder, 

naar den kommer ud af Vulkanen, og som fordamper med 

Voldsomhed, naar det stærke Tryk ophprer, som har sam

menholdt disse ikklln svagt forbundne Bestanddele. Den 

Hurtighed, hvormed Lavaen flyder, er meget forskjellig og 

vexler mellem 30 og 15000 Fod i Timen. Naar Lavastrpm- 

men flyder ned ad en Skraaning, bedcekkes den med en 

Mængde store uregelmæssigt over hinanden ftubte og op

skruede Blokke paa samme Maade som Flagisen skrues op ved 

Strpmmen. Den stprste Masse Lava, som efter de Iagt

tagelser, man hidtil har anstillet, er flydt under et Udbrlld as 

Mna, er den i Aaret 1669, som anslaaes til 3780 Millioner 

engelske Cubikfod eller omtrent Halvdelen af den Mængde 

faste Substantser, som Gangesfloden regelmæssigt hvert Aar 

styller Ud i Havet. Det er interessant at lægge Mærke til, 

hvor langt ftørre de Forandringer ere, der sthldes rolige, 

regelmæssige Virkninger end hine voldsomme for Mennesket 

saa flrcekkelige Catastropher.

Jeg har allerede omtalt de Revner, som danne sig i Jor

den ved vnlkanfke Udbrud, og det er disse Revner, som i Al

mindelighed give Anledning til nye smaa Udbrudskegler. Et 

af de mærkværdigste Exempler herpaa er den Række Udbruds

kegler, som i Aaret 1736 dannede sig paa Øen Lancerote, 

hvor v. Buch under sit Besøg der i 1815 endnu fandt 8, som 

laae i Række paa en Linie af 2 Mile. Ved Udbruddet af 

Besirv i Aaret 1794 dannede sig en saadan Kløft, dervarZOOO 

Fod lang og havde en Brede af 240 Fod ved den pvre Nand. 

Lignende Forhold findes i Mængde ved alle store VUlkaner, 

og i de mellem Udbrudskeglerne beliggende, men ikke paa Over

fladen synlige Dele af Kløften er Lavaen stprknet og har der

ved tilstoppet den. Naar nu senere Forandringer ved Vlll-
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kanerne bringe nye Vægge tilshne, seer man disse med Lava 

udfyldte Revner meget tydelig. De gjennemfljcere Bulkanens 

af Afle og andre Lavastrpmme dannede Lag lodret, saa at man 

øjeblikkelig kan kjende dem. Man kalder saadanne Klyster 

Gange. Dannes de under et vulkansk Udbrud og i Nær

heden af Blllkanen, ere de fyldte med lavalignende Masser, der 

have været smeltede; dannes de derimod Under et Jordstjælv, 

der ikke er forbUndet med vulkansk Udbrud, pleie de at vcere 

tomme, og tjene da Undertiden til at lade Gas og Dampe 

strpmme Ud i Atmosphceren. Lignende Klyster ere dannede i 

alle Jordperioder, de ere snart tomme, snart Udfyldte med 

Lava eller med sorskjellige Substantser, som man i mange 

Tilfælde antager ere fremkomne ved fortættede og tildeels for

andrede Dampe.

Foruden Lavaen ndstpde Vulkanerne en stor Mængde 

faste SUbstantser i Form af Aske, Sand og Slagger. 

Spallanzani, en italiensk Naturforster i det forrige Aar- 

bnndrede, har stUderet disse Forhold ved en lille meget mærk

værdig Vulkan paa Øen Stromboli i Nærheden af Sicilien. 

Denne Vnlkan udmærker sig fremfor alle pvrige derved, at 

den er i vedvarende Udbrildstilstand, og har været det i over 

2000 Aar; thi Romerne kaldte den allerede det tyrrhenfle Havs 

Fhrtaarn. Denne Eiendommelighed ved Stromboli hid

rører derfra, at alle de af den ndstpdte Masser bortfpres 

igjen. De øvrige Vulkaners Virksomhed afbrydes nemlig, 

fordi Aabningerne tilstoppes ved de smeltede Massers Størk

ning. Stromboli er ved en NatUrrevolntion, der salder i en 

forhistorisk Tid, klsvet næsten tvers igjennem, saaledes at dens 

ene Side gaaer meget brat ned til et dybt og af stærke Strøm

ninger bevæget Hav. En lille Lavastrpm, et Jldbaand, lpber 

bestandigt ned til Havet, hvor den størkner og skylles bort. 

Temmelig regelmæssigt fplge Byger af Slagge og Aske paa 

binanden, som rufle ned ad Skraaningen og ligeledes for

svinde i Havet. Forholdene ere endvidere saaledes, at Iagt

tageren nogenlunde med Sikkerhed kan nærme sig og see ned
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i det evigtsydende Krater. Man seer der en glødende, smeltet 

Masse, som hæver sig langsomt og danner en stor Boble, og 

under denne Bobles Dannelse stiger Lavaen i det forresten 

rolige Krater bestandigt høiere og høiere. Omkring Krateret 

bryder der samtidig paa mange Steder Dampstøtter frem, de 

saakaldte Fllmaroli. Omsider brister Lavaboblen i Krateret 

med en Jordrystelse og Explosion. Alle FUmaroler standse 

i samme Dieblik, Dampene bryde nu frem af Krateret med 

stor Voldsomhed og fyre Slaggemasser og Aste med sig op 

til en betydelig Hvide, Lavaen synker dybt ned i Krateret, 

.medens Fumarolerne igjen begynde at Udstøde Dampe, og 

det hele Phcenomen begynder forfra igjen. Denne lille Vnl- 

kan med sine regelmæssige Udbrud gjengiver alle Vulkaners 

Historie; men den Tid, der udsordres, for at et Udbrud kan 

forberedes og fuldendes, er forfljellig efter Vulkanens Stør

relse og andre Omstændigheder. De hoie amerikanske Vul

kaner have sjeldent mere end et Udbrud i hvert Aarhundrede, 

medens de lavere Vulkaner i Europa langt hyppigere gjen- 

nembrhde den Skranke, som de selv have sat sig.

Iagttagelserne ved Stromboli vise, at det er Damp- og 

Luftarter, hvis plndselige Udbrud sønderriver den smeltede 

Lavamasse og fører de lpsrevne Stykker hvil op i Atmosphce- 

ren; alle disse lsse, jord- og flaggeagtige Masser bestaae der

for aldeles af samme Bestanddele som Lavaen selv, de ere 

ikkun en anden Form deraf, og man tpr maaflee paastaae, at 

disse lsse Dele ndgjsre en langt ftørre Masse end de flydende 

Lavastrpmme. Alle vulkanske Udbrud ere mere eller mindre 

ledsagede af et Udbrud af Aste og Slagger, og Amerikas 

KjcempevUlkaner have paa faa Undtagelser nær ingen Lava- 

udbrnd, medens de Udkaste uhhre Masser af Aske, der i flere 

Tage efter hinanden indhylle den hele Omegn i et Uigjennem- 

trængeligt Mørke. — Asken flyver langt med Vinden, saa at 

den fra Vesuv har naaet indtil Konstantinopel, fra Island til 

Fcerperne. Paa Java erholdt man den forste Efterretning 

om det frygtelige Udbrud paa Sumbava i 1815 ved den Aste,
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der faldt paa Ven. Da Vnlkanen paa St. Vincent havde 

et Udbrud i Aaret 1812, faldt Asten paa Den Barbados imod 

Passatens Retning, idet den var kastet op i den Hvre Deel 

af Atmosphceren, hvor en modsat Luststrpm herflede, og om- 

endfljpndt Barbados er 20 Mile fra St. Bincent, udbredte sig 

der et fuldstændigt Morke, og der faldt saa megen Aste, at 

Sukkerrorene bleve knækkede. Det var ved et saadant Afle- 

udbrud, ledsaget af voldsom Regn, som flyttede den faldne 

Afle sammen, at Byerne Herculanum og Pompeji bleve pde- 

lagte, og at lignende Begivenheder ogsaa have fundet Sted 

andre Steder, veed man as det store Udbrad i Havet ved 

Santorin 1650, hvor en hoi Bplge bryd ind paa Den og 

blottede 2 Byer, der i en tidligere Periode maae være blevne 

dækkede med Afle.

Den Vandmasse, som næsten altid ledsager Aflen i Nær

heden af Vvlkanerne, hidrprer fra de Under UdbrUddet udvik

lede Dampe, som stige til en overordentlig stor Hpide; man 

har Iagttagelser, hvorefter Dampstptten naaede indtil en 

Hpide af 6600 Fod over Bjergets Krater. Dampene, som 

komme op i de pvre Dele af Atmosphceren, blive afkjslede 

og idet de der Udbrede sig, danne de Pinien, saaledes kaldet 

paa Grund af Ligheden med det italienske Naaletrce af dette 

Navn, hvis Krone bæres af en lodret, meget hpi og udeelt 

Stamme. De hurtigt afkjslede Dampe danne en mægtig Sky

masse og voldsomme Regnskyl, der tilligemed Aflen styrter ned 

paa Vulkanens Omgivelser, og denne hurtige Skhdannelse 

foranlediger tillige det vlllkanfle Tordenveir, som man i lang 

Tid har betragtet som et Beviis paa, at Elektriciteten var en 

af de virksomme Aarsager ved de vlllkanfle Phcenomener, 

medens den iffun er en Folge af Vandets hurtige Fordamp

ning og Dampenes ligesaa hurtige Fortætning.

Naar den vulkanske Afle falder i Havet, forholder den 

sig der som enhver anden i Vandet udrort SUbstants, der af

sætter sig paa BUnden, hvor Bevægelsen af Vandmassen er 

saa svag, at den ikke længere kan holde de fine Dele svævende,
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og da der altid er noget periodifl i disse Dannelser, enten 

afhængigt af Vandets periodifle Bevægelse eller af Afvexlingen 

as Hvile og Udbrud ved Vulkanerne, saa viser denne af Van

det afsatte Afle altid en Lagdeling. Vi finde derfor alle 

vulkanfle Der omgivne af saadanne lagdeelte Tufmasser, 

og hvor man har Leilighed til at see et Gjennemsnit af Bnl- 

kanernes indre Struktur, finder man, at de for en stor Deel 

bestaae af Tuflag. Hvor betydelige de Askemasser ere, fom 

kunne falde under et UdbrUd, viser f. Ex. Vesvvs meget 

stcerke Asteregn i 1822, hvorved der paa Skrænterne af Bjer

get dannedes et Lag paa 3 Fod og i Sletten paa 15-18 

Tommer. Paa dem beroer for en stor Deel den Frugt

barhed, som man tilflriver vulkanfle Egne, og som meget 

sjeldent hidrprer fra Lavaen selv, der hensmuldrer saa over

ordentlig langsomt, at man endog Undertiden flere tusinde Aar 

efter Udbruddet finder Lavastrpmmene nøgne og uden mærkelig 

Plantevcext. — Lag as Afle hore til de meest Udbredte Dan

nelser i de fleste Jordperioder.

Nærved Asteregnen staaer Mohaudbrud eller UdbrUddene 

as de saakaldte Slamvulkaner. Moya kalder man i Ame

rika saadanne Leermasser, som f. Ex. ved Udbrnddet af Vul

kanen Cargairazo i Quito bryd frem udrprt i Band og i en 

saadan Mængde, at de oversvømmede og pdelagde Alt. Disse 

Leerstremme fyldte Dale paa 1000 Fods Brede indtil en Hvide af 

600 Fod, stoppede Floderne og dannede derved Indsøer. 

Med Moyaudbruddet fulgte en stor Mængde dsde Fifl, som 

forpestede Lvften og foranledigede epidemifle Sygdomme. Fiskene 

hidrsrte uden Tvivl fra Indseer, hvis Vand havde udfyldt 

Krateret og var ved Begyndelsen af Udbruddet styrtet ned 

i VUlkanens Arnested. Beflcegtet med disse Moyavulkaner 

ere de egentlige SlamvUlkaner, som Macaluba paa Si

cilien og Obu paa Halvpen Taman i det sorte Hav, saavel- 

som den store Mængde, der findes mellem det sorte og cas- 

piste Hav. Disse smaa Vulkaner udgyde Leer udrprt i Salt

vand, og indeholde næsten altid en stor Mængde Jordolie
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(Naphta) og brændbare Luftarter. De berømteste af disse Slam- 

vnlkaner findes omkring Baku og levere aarlig over 10 Mil

lioner Pd. Jordolie. Jldtilbedernes evige Ild er antændte 

Strømme af brændbar Gas, Udentvivl Naphtadampe fra lig

nende vulkanske Udbrud.

Blandt Vulkanernes damp- og luftformige Produkter 

maa jeg fyrst og fremmest nævne Vanddampene, der spille 

Hovedrollen ved de egentlige vnlkanfle Udbrud og virke der 

ligesom i Dampmaskinen til at løfte Masserne, naar Dampe

nes Spænding ved forøget Varme tager til. Det store Tryk, 

hvorunder disse Dampe holdes sammenpressede, saa at Van

det, der er tilstede i flydende Tilstand, dog ikke kan fordampe, 

foranlediger det besynderlige Phcenomen, at Vand og Lava 

smelte sammen og de allerfleste Lavastrymme afgive ved deres 

UdbrUd en saadan Masse Vanddampe, at de ere aldeles 

indhyllede deri. Det synes, som om det Vand, Lavaen inde

holder, øjør den mere letsmeltelig, saa at den efterat Deere 

swrknet, fyrst smelter ved en hpiere Temperatnr end den, 

hvorved den i Begyndelsen var flydende. Jeg har allerede 

anfprt, at det er disse srembrhdende Vanddampe, der fiindele 

Lavaen til Afle, og udentvivl er det en lignende Virkning, 

hvorved Moyaen kommer frem.

Næst efter Vandet er Kuls hr en udentvivl ben af de luft

formige SUbstantser, der i størst Mængde ledsager de vnl- 

kanske Udbrud. Aarhundreder og Aartvsinder efter at Vul

kanerne have ophsrt at udgyde Lava, vedbliver denne Kvlsyre- 

Udvikling. Egnene ved Reder-Rhinen hyre til de Steder, hvor 

Kulsyren Udvikler sig meget rigeligt, omendskjpndt de der 

værende VUlkaner ere Udslukke for den historiske Tid, og 

Bischof har beregnet, at der i Omegnen af Laacherspen aar

lig udvikles over 200 Millioner Pd. Kulsyre, der adspredes 

i Atmosphæren og bidrager til at gjenoprette Ligevægten, som 

ved Planternes Indvirkning paa Atmosphcerens Knlshre ellers 

vilde blive forstyrret. Som en vlllkansk Virkning betragtes al 

regelmæssig Kulshreudvikling, enten den saa strpmmer lllftformig
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ud i Atmosphceren ved de saakaldte Mofetter eller er oplyst i 

Band og danner en Bestanddeel af Kilderne, de saakaldte S uur

brønde. Der er enkelte Egne, som ere rige paa Vlllkaner, 

men hvor der dog enten flet ikke eller i hderst ringe Mængde 

udvikles Kulsyre, som s. Ex. ved Vulkanerne paa Island; sand- 

shnligviis hidrører det fra, at den kulsnre Kalk, som man er 

berettiget til at antage ogsaa har Kisteret her, allerede er for

brugt ved de tidligere plutonifle Forandringer, som dette Land 

har lidt, saa at den nnderjordifle Ild for nærværende Tid 

ikkun virker paa kulsyrefri Steenarter.

Dernæst spille Svovlforbindelserne en overordent

lig stor Rolle ved Vlllkanerne. Det er især en luftformig 

Forbindelse, den saakaldte Svovlbrinte, som jeg allerede tid

ligere har omtalt, der forekommer i stor Mængde i alle for- 

skjellige Perioder af Vulkanernes Liv. Naar de ildsprudende 

Bjerge begynde deres Virksomhed, Ubryder næsten altid fprst 

svovlbrinte, som f. Ex. ved Vlllkanen Ferdinandea i Mid

delhavet, der fremkom og forsvandt 1831, hvor der i 

dette Tilfælde udvikledes en saadan Mængde, at et af de 

fyrste Kjendetegn paa Udbrnddet, som man iagttog paa den 8 

Mile bortliggende sicilianfle Kyst ved Sciacca, var en stærk 

Svovlbrintelugt. Den har ved flere UdbrUd drcebt mange 

Mennesker, som f. Ex. paa Santorin i 1650, hvor over 

50 Personer omkom derved. Ogsaa med Lavairdbruddene 

fremkommer Svovlforbindelser (Svovlbrinte og Svovlsyr

ling), og naar Vulkanerne begynde at blive roligere, saa 

at Lavastrsmme med Askeudbrud ophpre, gaae de over til 

at danne Solfatarer, saaledes kaldes nemlig de Steder, 

hvor der vedvarende afsættes Svovl. Dette Svovl kommer 

sandsynligviis, ligesom det tidligere omtalte, i Form af Svovl-, 

brinte fra Jordens Indre; men ved den langsommere Udvik

ling igjennem de porsse Jordlag faaer den atmosphceriske Lufts 

Ilt Leilighed til at indvirke paa denne Forbindelse, der dannes 

Vand med Brinten, medens Svovlet udstilles, som da afsætter sig 

paa de koldere Steder. Til disse Solfatarer hsrer Husavik
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og Krisuvik paa Island, der ligesom de svrige Solfatarer 

vise det i Mineralriget sjeldne Forhold, at nyttige Mineralier 

danne sig atter paa de samme Steder, hvor man tidligere har 

borttaget dem. Ved Svovlets Forbrænding i den atmosphce- 

rifle Luft frembringes Syrer af Svovl og Ilt (Svovlsyrling 

og Svovlsyre), som gjennemtrcenge Steenarterne, oplyse flere 

af deres Bestanddele og blege dem, medens Syren Undertiden 

optages i en saadan Mængde i det fra Vulkanerne nedflhdende 

Vand, at det antager en snur Smag, som f. Ex. Vandet i 

Rio Vinagre i Sydamerika og i Jdjen-Söen paa Java. Man 

har al GrUnd til at formode, at en betydelig Mængde af den 

Knlshre, som udvikles ved Vulkanerne, hidrprer fra Svovl

syrens Indvirkning paa Kalksteen, idet Svovlsyren, som den 

stærkere Syre, Uddriver den svagere Kulsyre og danner med 

Kalken Gibs, der deels kan blive oplpst i Vandet, som ved 

St. Filippo, deels kan fremtrcede som mægtige Gibspartier, der 

ledsage mange Kalkdannelser og hentyde da, som f. Ex. i Al

perne, paa en npiere Forbindelse med Jordens Indre, paa Grand 

af den Hyppighed hvormed Jordfljcelv forekomme i disse Gibs- 

kjeder. Kalkstenens Omdannelse til Gibs er ikke den eneste 

Forandring, som Svovlsyren frembringer. Den angriber ikke 

sjeldent porøse, feldspathholdige Steenarter og omdanner dem 

til Alunsteen (en Forbindelse af Svovlsyre, Leerjord, Kali og 

Vand), der forekommer i Kirkestaten og Ungarn og benyttes 

til Fabrikationen af romerf! Alun.

Et andet luftformigt Produkt, som Vulkanerne meget 

hyppig Udstpde, er Saltsyre, der hidrører fra Svovl

syrens Indvirkning paa Kogsaltet, hvorved der i Naturen lige

som i vore chemiske Laboratorier uddrives Saltsyre. Ligesom 

Svovlsyren opløser ogsaa Saltsyren flere Bestanddele af de 

vulkanste Masser og bleger dem ved at borttage Jerniltet. Vesuv 

udstøder undertiden saa mange saltsure Dampe, at Regnvandet 

er syrligt og svier Kornet og Græsset i Nærheden af Bjerget.

Af de vorige Stoffer, som fremkomme i Dampform ved 

VulkanUdbruddene, er især Kogsaltet overordentlig vigtigt, og
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man har al Grund til at formode, at det oprindelig hid

rører fra Havvand, der er trængt ned i Vulkanernes Arne

steder. Undertiden er denne Kogsaltmcengde saa stor, at 

det faaer technisk Værdi, som f. Ex. ved flere UdbrUd paa 

Island og paa Bombon; ja man paastaaer, at et af de 

betydeligste Steensaltlag, i Spanien ved Poza i Nærheden af 

Bllrgos, findes i Krateret af en udflukt Vulkan. Det kan 

ikke toære underkastet nogen Tvivl, at mange af de celdre 

Steensaltlag ere Produkter af en Sublimation, det vil sige en 

Fordampning af Kogsaltet, saa at vi for nærværende Tid 

kjende to Maader, som Naturen benytter til at samle Kog

saltet, nemlig i Lagun- og Saltsodannelsen og ved Sublima

tionen i Vulkanerne, og paa begge disse Dannelsesmaader levere 

de celdre Formationer os mangfoldige Exempler.

Salmiak er ogsaa et Produkt af Vulkanerne; det fore

kommer iscer ved de to mærkværdige Vulkaner, som findes i 

det indre Asien, Turfan og Khalar, hvis Salmiak ud- 

gjyr en betydelig Handelsartikel igjennem hele Asien. Navnet 

Salmiak er ikkun en Fordreielse af Sal Armenicum, arme- 

nifl Salt, som det i lang Tid kaldtes.

Chlorets Forbindelser med de egentlige Metaller ere 

næsten alle flygtige, og ved Hjcelp af dette Stof forflygtiges i 

vore nuværende Vulkaner især Jern, Kobber og Bly, efter 

nogle Forfattere endog Sylv. Ved Vexelvirkningen med de 

vorige i Vulkanen tilstedeværende Stoffer frembringes en ftør 

Mængde nye Forbindelser, hvoriblandt iscer Jernglands er een 

af de hyppigste og vigtigste. Denne Optræden af Chlormetal- 

ler og de ved dem igjen dannede nye Produkter, der afsætte 

sig i smaa Kløfter og Huler i Vulkanerne, har iscer stor 

Interesse for at future forstaae Gangdannelserne.

Vulkanernes Liv, d. v. s. Mringerne af deres Virksom

hed, falder i fire store Perioder. Den fyrste Periode omfatter 

Hævningen. Dampene og Luftarterne, som udvikles i det Indre 

af Jorden, spænde imod Skorpen, løfte og sønderrive den un

dertiden, og naar ingen smeltet Masse eller Afle o. d. kommer
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op til Overfladen, pleie vi ikke at kalde det en vulkansk Virk

ning, men betegne det Jordskjcelv. Det er i hpieste Grad 

sandsynligt, at de Bevægelser i Jordskorpen, som ledsage Jord- 

fkjcelvene, maa frembringe gjennemgribende Forandringer i 

Masserne i det Indre af Jorden saavelsom ved Overfladen, 

men de derved frembragte Virkninger ere fortrinsviis af en 

mechanist Beskaffenhed.

Naar der har dannet sig en vedvarende Aabning, et 

Krater, da gaaer Vnlkanen over til at blive, hvad vi kalde 

en Lavavnlkan eller et ildsprUdende Bjerg, og en saadan 

Vulkan vil blive ved med stprre eller mindre Mellemrum at have 

Udbrud og at bringe Lava og Afle til Overfladen. Standser 

dette, gaaer Vulkanen over til et nyt Stadium og bliver en 

Zvovlvulkan eller en Solfatara. Undertiden kan en Vul

kan i den s verste Deel allerede vcere gaaet over i denne Sol- 

fatara-Tilstand, medens den ved Foden enbiiu er en Lava- 

vulkan, hvilket navnlig er Tilfældet med Vulkanen Pico paa 

Teneriffa. Omsider standser ogsaa denne tredie Virkning, der 

Udvikles ikke længere svovlholdige Damp- og luftarter, og 

Vulkanen bliver da i Almindelighed en KUlsyre-Vulkan 

eller Mofette, og naar ogsaa denne Virkning standser, er 

det vulkanske Liv udflUkt for en Tid, 'men vil sandsynligviis 

i en senere Periode atter begynde en ny Cyclns Under foran

drede Former. Det er meget sandsynligt, at ved Lavaildbruddet 

ogsaa Svovldampe og Kulsyre fremkomme, men den Uhyre 

Mængde Vanddampe, som ved disse Ubbrub ere tilstede, skju

ler de øørige Damp- og Luftarter, faa at man næsten ikke 

iagttager dem. Paa en vis Maade har hvert enkelt Ubbrub 

ved enhver Vulkan de samme Perioder. Det begynder nem

lig i Almindelighed med Jordrystelser, Udvikler sig ved Lava 

og AskeUdbrud, giver derpaa Svovldampe, og enbnii Maa- 

neder efter at de vulkanske Virkninger ere standsede, vedbliver 

Kulshrevdviklingen i Omegnen. Tilsvarende Perioder, som 

dem, vi kjende fra Vulkanernes Liv, kunne eftervises i endnu 

langt (tørre Trcek i hele Jordklodens Udvikling, saaledes at
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en af de ældste Perioder udmærker sig ved en Uhyre Mængde 

Lava og Aste, en senere Periode ved Sublimationen af store 

Masser Kogsalt og en saa voldsom Svovlsyrmdvikling, at 

mægtige Dannelser derved ere blevne aldeles forandrede, 

og tilsidst en Udvikling af Kulsyre, der, idet Vandet har 

været mættet med den, har oplyst en saadan Mængde Kalk 

og ført den til Overfladen, saa at endog Udstrakte Kalklag 

ene skylde denne Virkning deres Oprindelse. Dette ude- 

lllkker naturligviis ikke, at Jorden ved Siden af denne 

store gjennemgribende Udvikling paa mange Steder gaaer 

tilbage til de tidligere Former, omtrent ligesom det orga- 

nifle Liv, der, omendskMdt det bestandigt Udvikler sig til 

høiere Former, dog idelig gjentager de lavere.

En anden mærkværdig Eiendommelighed ved VUlkanerne 

er, at de i Almindelighed, men paa ingen Maade uden Und

tagelser, Udbryde paa de Steder, hvor der i tidligere Perioder 

har viist sig Virkninger, der nærme sig til de NUvcerende 

vUlkanste Phcenomener; ligesom om de Kanaler, hvorigjennem 

den Underjordiste Ild har virket, vel kunde tilstoppes for en 

Tid, men ikke destomindre med Lethed aabnes igjen.

Hvad dernæst Jordstjcelvene angaae, da ere de Udbredte 

over langt ftørre Strækninger end de egentlige Vulkaner*).  

Faa Lande ere aldeles frie for disse Rystelser, men der er 

dog tf ær enkelte Steder, hvortil de idelig vende tilbage, og 

hvor deres Virkning er stærkere og mere pdelceggende end paa de 

fleste andre Steder. Som alt forhen berørt, begynde næsten alle 

vUlkanste Udbrud med et Jordfljcelv, og naar Vulkanerne have 

hvilet i meget lang Tid, pleie voldsomme Jordfljcelv længere Tid

*) Udbredelsen af de enkelte Jordfijoelv er overordentlig forfljellig. 

Det ubetydelige Jordfljcelv i Kjobenhavn i Aaret 1829 strakte sig 

omtrent over 3 Qvadratmiil langs med Dresundet fra Dragør 

til Helsingør, medens Jordfljerlvet i Lissabon 1755 rystede 

700000 Qvadratmiil.

5
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iforveien saa at sige at sprænge de Hindringer, som har afholdt 

den underjordiste Ild fra at syge en Udvei i det ildsprudende 

Bjerg. Dette var Tilfældet i Aaret 69 ved Vesnv, da et stærkt 

Jordskjcelv i Bjergets nærmeste Omegn ligesom varslede om, 

hvad der senere vilde komme, og det blev ogsaa i Aaret 79 efter

fulgt af hunt mindeværdige Ubfcrub, det fprsle ved denne Vnlkan, 

hvorom vi have historifle Efterretninger, og hvis Afleregn 

indhyllede Pompeji saaledes, at denne By henved 2000 Aar 

efter giver os et fUldstcendigt Billede af Livet paa hiin Tid i 

denne Deel af Italien. Men selv ved de hyppigere gjentagne 

Udbrud pleie mindre Jordrystelser at forekomme; paa Strom

boli har man iagttaget, at de smaa Rystelser hidrøre fra 

Lavaboblens Sprængning, og lignende Sprængninger fore

komme sandshnligviis ved alle Jordfljcelv, enten de saa ere 

forbundne med vulkanfle Udbrlld eller ikke.

Ved de voldsomme Jordfljcelv som i 1811 hcerjede den 

sydlige Deel af de forenede Stater i Nordamerika, dannede 

der sig en saa stor Mængde Revner og aabne Klyster i Jor

den, at de opflugte mange Mennesker, og da man i den 

lange Tid, disse Rystelser vedvarede, havde iagttaget, at alle 

Kløfterne havde samme Retning, beflyttede man sig Under 

Jordstjoelvet ved at opholde sig paa store Træstammer, som 

vare lagte lodret paa den Retning, Kløfterne pleiede at 

antage. Ved Jordfljælvet i Murcia 1829 aabnede Jorden sig 

paa mange Steder og Udkastede Dhndstrsmme, og selv ved 

det forresten ikke meget betydelige Jordskjcelv, som i 1841 

traf det vestlige Jylland, fremkom der Revner i Jorden.

Man stjelner ved Jordskjcelvene imellem den bølge - 

formige Jordrystelse, Under hvilken Jordbunden bølger 

som Havet, den stpdformige, naar Jordbunden swdes op 

ved en meer eller mindre lodret Bevægelse, og den hvirv

lende, som er en Forbindelse af dem begge. Det bplge- 

formige Jordfljcelv er det mindst farlige af alle og næsten 

alle smaa Jordrystelser ere bplgeformige; saaledes var Jord-
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Aarsagerne til Jordskjcelvene ere Uden Tvivl aldeles ikke 

sorskjellige fra Aarsagerne til de vulkanste Udbrud; thi de ere 

ledsagede af LnftUdviklinger ligesom JldndbrUddene, og de frem- 

brhdende Luftarter ere af samme Beskaffenhed. Nogle Dage før 

Jordfljcelvet i 1841, som syltes stærkest i Thy, udviklede der 

sig i Nærheden af Aabenraa indenfor Jordstjcelvets Virknings- 

kreds pludselig en stor Mængde Kulsyre i en dyb Brpnd, et 

Phcenomen, som ellers er overordentlig sjeldent hos os, og 

Under selve Jordfljcelvet udstrømmede der Svovlbrinte af en 

Brpnd i Thisted. Det er uden Tvivl disse stadelige Luft

arters Udvikling allerede fpr Jordstjcelvet, som bevirker at 

Rotter og Muus forlade deres Boliger, og at navnlig Hunde 

og andre Dyr, der holde Hovedet nær Jordens Overflade, 

varsle om Jordstjcelvet ved deres Urolige Bevægelser. Sand- 

synligviis er det ogsaa disse Udbrud af fortættet Lnft, som 

paa Grund af Lnftarternes Udvidelse, foranledige den Kulde, 

mange Personer fple under Jordfljcelvet og som Undertiden 

bliver saa betydelig, at den endnu nogen Tid efter kan iagt

tages paa Thermometret.

I enkelte Tilfælde frembryde Vanddampe igjennem de 

Revner, som ere dannede under Jordstjcelvet, hvilket var Til

fældet ved Jordskjcelvene i 1811 i den sydlige Deel af de 

Nordamerikanste Fristater.

Foruden de her nævnte foregaaer der enbnu flere Foran

dringer paa Jorden, som staae i Forbindelse med Jord- 

fkjcelv og Jldudbrud, hvoraf de vigtigste ere Niveauforan

dringerne, men, da disse staae i det nsieste Forhold til For

delingen af Land og Vand paa vor Klodes Overflade, blive 

de særskilt omtalte i det folgende Afsnit.
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4. Gm Fordelingen af Land og Vand

samt Hlkvnings- og SoenkningsphEnomenerne.

Et Blik paa Kortet viser strax, at det faste Land ikke er 

ligeligt fordeelt paa Jordoverfladen, men at det er langt 

mere sammentrængt paa den nordlige end paa den sydlige 

Halvkugle, saaledes at den største Landmasse ligger imellem 

40 og 70 O R. Br. Tilsyneladende er der en stor Uregel

mæssighed i Fordelingen af de forskjellige Landmasser, men 

igjennem det Hele gaaer der dog ligesom en vis Lov med Hensyn 

til Fastlandenes Form og Ordning, som ikke er vanflelig at 

forfølge, naar man fyrst er blevet opmærksom derpaa. Med 

Steffens kllnne vi ansee Amerika som den thpifte Form, og vi 

iagttage, at dette store Continent er sammensat af to Hoveddele, 

en nordlig og en sydlig Deel, forbundne med hinanden ved 

en Tange, en saakaldet Jsthme, der i Forening med de 

to Dele af Continentet indeflutte et Hav, som vi ville kalde 

Middelhavet. Man har allerede for længe siden gjort 

opmærksom paa ben store Lighed, der er imellem Afrikas og 

Sydamerikas Form; antage vi derfor, at Afrika er den sydlige 

Deel af det næste Continent, bliver Europa den nordlige Deel, Mid

delhavet svarer til den mexikanske Bugt og Caraiberhavet, men den 

lil Amerika-Tangen svarende Tange erhergjennembrudt af Stræ

det ved Gibraltar. Det nordlige Continent hænger rigtignok med 

sin hele Brede sammen med Asien, men dette er ikkun en til

fældig Omstændighed, da det er velbekjendt, at det caspiske 

Hav ligger henved 100 Fod dybere end Middelhavet, og at 

en overordentlig stor Strækning af det sydøstlige europæiske 

Rusland ligger dybere end Havets Niveau. Hvis ikke For

bindelsen med Havet var spærret ved mellemliggende Hvider, 

der forst ere hævede i en senere Periode, og hvis de klimatiske



70

Forhold ikke foranledigede en stærk Fordampning, vilde et Hav 

adskille Europa fra Asien og altsaa begrcendse dette Continent.

Det treble Continent er Asien med Ostindien og Allstra- 

lien. Sydcontinentet Australien er her sorholdsviis meget 

lille, Nordcontinentet overordentlig stort. Tangen, som gaaer 

fra Malakka over Smidayerne og Ny-Guinea er gjennem- 

brudt paa mange Steder. Middelhavet er her, ligesom ved 

de to andre Continenter, futtt af Der. Der er noget Land, 

som aldeles ikke vil svie sig i denne Sammenstilling, nemlig de 

betydelige Landpartier, som i den senere Tid ere opdagede 

i Nærheden af Sydpolen, og som man har kaldt Ny-Syd- 

Schetland, Victorialand, osv., og de utallige øgrupper, som 

ligge imellem Amerika paa den ene, og Asien og AUstralien 

paa den anden Side.

Man har i ældre Tider troet at kunne forklare denne 

Fordeling af Landmasserne ved voldsomme Vandstrømme fra 

den sydlige Halvkugle, men en nsiagtigere Undersøgelse viser 

tydeligt, at der knytter sig andre Forhold til disse Former, 

som ere aldeles Uafhængige af Vandet. Betragte vi ogsaa 

her Amerika, som den fuldstændige og meest Uforstyrrede 

Form, saa finde vi, at dette Land er paa en stor Deel af sin 

Vestkyst, fra Chiloe i Sydamerika omtrent tit Californien i 

Nordamerika, saa at sige indfattet af en Række Vtllkaner, der 

her alle ligge paa selve Fastlandet. ForUden disse Vulkaner 

forekommer der i Amerika endnu en Mængde andre paa An

tillerne, som altsaa hyre til Amerikas Middelhav, og vi kunne 

derfor med Hensyn til Vnlkanernes Fordeling i Amerika 

paavise to Grupper, hvoraf den ene ligger paa Conti- 

nentets Grcendselinie, medens den anden, hvad enten 

den ligger paa Fastlandet eller paa Oer, slutter sig til 

Middelhavet.

Det asiatisk- australske Continent har en ganfle lignende 

Vulkanrcekke, som hsrer med til dens Kystdannelse og 

begynder langt mere nordlig med de Alevtiske Ver, fortsætter
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sig j en Række meget virksomme Vulkaner paa Kamtschatka, 

gaaer over de kuriliske Øer til Fapan, delsla til Philip- 

pinerne, Ny-Britanien, Ny - Hebriderne og Ny-Zeeland, 

hvor den standser. Denne asiatiske Vulkankjcede er derved 

betydelig forsijellig fra den amerikanste, at den næsten Ude

lukkende ligger paa Der, der dog ikke destomindre som en 

Kjcede ledsage Fastlandet. Forresten naaer den til samme 

sydlige Brede som den amerikanste Kjcede.

Det asiatiske Middelhavsparti af Vulkaner findes især 

paa Timor, Svmbava, Java, Sumatra og strækker sig op i 

den bengalske Bvgt indtil Barren Island. Det asiatiske 

Continent Udmærker sig endvidere ved de Vlllkaner, der ligge 

midt i dets Indre ved den chinesiske Grcendse i stor Afpand 

fra Havet, og disse give en stor Mængde Sublima- 

tionsprodUkter, medens de ligesom de store amerikanske Bul

kaner ikke have noget Lavaudbrud. Vanskeligst er den vul

kanske BegrændsningskjcedL at eftervise i det europæisk- afn- 

kanste Continent. Paa Fastlandet sinde vi paa hele Vest- 

grcendsen fra Nordcap til det gode Haabs Forbjerg ingen 

Vulkaner, derimod ligge de paa Der, men ikke meget regel

mæssigt sordeelte Det ssrpe L>por af vulkansk Virkning 

viser sig ved Losoden Øerne, hvor der driver Pimpsteen iland, 

dernæst er der paa Island cn Mængde Vulkaner; gaae vi 

længere mod Syd finde vi paa Azorerne, de canariske og det 

grønne Forbjergs Øer virksomme Vulkaner, og Under Wqua- 

tor kjender man teet ved Kysten en BUlkan Under Havet, der 

undertiden udkaster store Masser af Pimpsteen. Det man

gelfulde i denne Begrændsning ophæves tildeels derved, at 

alle de pvrige Der, som ledsage disse Kyster, saasom Jan- 

Mahen, Færderne, en Deel af de stoiske Oer og eii Deel 

as Island, ere basaltiske eller overhovedet Trapper, der altsaa 

slutte sig meget nær til de egentlige vlllkanske Oer. Bulka

nerne i det europceist - afrikanske Middelhav have været længst 

kjendte, de findes i Italien, paa de nærliggende Der, det
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grceske Fastland og i ArchipelagUs, og strække sig mod Sst 

indtil Kankasns. Til disse Europas Middelhavsvnlkaner 

maa Udentvivl ogsaa henregnes de udflnkte Vulkaner i Spa

nien, Mellem-Frankrig og ved Rhinen, medens den store fkan- 

dinaviske og den endnu langt større rUssiske Landmasse er 

blottet for Btllkaner.

Opkaster man nu det Spprgsmaal, hvorledes Vlllka

nerne fuiine siges at staae i Forbindelse med 

L a n d e n e s B e g rce n d s n i n g, da har man tcenft sig dette For

hold saaledes. Af VUlkanernes og især Jordskjcelveues almin

deligt udbredte Virkninger Udledes det Resultat, at de vulkanske 

Kræfter og det ved Jordens indre Varme frembragte Tryk 

overalt spiller en Rolle, og det vil snart blive viist, at en 

af de meest almindelige Virkninger bestaaer i Overfladens Foran

dringer paa Grund af Hævninger eller Sænkninger af det faste Land. 

Antage vi altsaa, at Dampene og Luftarterne trykke paa det 

Indre af Jordskorpen, saa vil, naar dette Tryk bliver for 

stærkt, den ene Deel løsrives fra den anden, og Dampene 

løfte den ene Deel op til en forholdsviis meget betydelig 

Høide. For at vælge et Exempel, der ligger os meget nær, 

vil jeg blot anføre Kysten af Norge. Hele ben skandinaviske

helder fra Vest mob Øft, og dens stprste Hvider ligge 

meget nær ved Vestkysten; imod Vest falder den brat ned 

mød Havet og terrasseformigt synker Havets Bund igjen me

get hUrtigt .ned til store Dybder, og ganske paa samme 

Maabe er ogsaa Amerikas Vestkyst beskaffen. Høje Kjceder 

løbe teet ved Kysten og vise tydeligt, at efter hele denne 

Grændselinie er Landet løsbrudt fra det vorige i Dybden 

skjlllte Parti.

De i det Indre endnu bestandig virksomme spændte 

Luft- og Damparter, ville syge en Udver, hvor Jordskorpen 

gjpr mindst Modstand, som nvdvendigviiö maa findes paa 

den Linie, hvor Bjergmassernes oprindelige Sammenhæng er 

afbrUdt, altsaa paa de store Fastlandes Kystlinie. Denne
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Fremstilling vil altsaa gjpre det indlysende, hvorfor vi for- 

trinsviis finde Vlllkanerne der, og hvorfor Vandstrømme ikke 

knnne have havt nogen væsentlig Indflydelse paa Dannelsen af disse 

Kyster. Jeg er forresten langtfra at ville negte Vandstrømmenes 

Indflydelse paa Kysternes Form og troer endog, at man paa 

flere Steder kan eftervise betydelige derved frembragte For

andringer, men det er ikkun ved store Fjorde med lave Kyster, 

hvor denne Indflydelse viser sig, og dens Virkninger ere for

svindende, naar de sammenlignes med Continenternes store 

Omrids.

Vi kunne altsaa med Rette paastaae, at Continenternes 

ene Side, der dannes as Vulkanerne, fordeelte enten paa 

Fastlandet eller Oer, maa flhlde vulkanfle Virkninger sin 

Form; naar vi endvidere tage i Betragtning, at det, jeg har 

kaldt Continenternes Middelhav, staaer i npie Forbindelse 

med vulkanste Virkninger, bliver det klart, at de store Fast

landes Hovedform har en langt dybere Betydning, end man 

i Almindelighed er .tilbpielig til at antage. Det er vel mu

ligt, at Fastlandet i tidligere Jordperioder har havt ganske 

andre Former, og at de tre store Landmasser, der have saa 

at sige deres Rod omkring Nordpolen, i en folgende Periode 

ville blive afløfte af Fastlande, der gruppere sig om Sydpolen. 

Hertil hører sandsynligviis Oceanets mangfoldige Dgrupper, 

der iscer i det store Verdenshav imellem Amerika og Asien 

synes fordeelte uden Orden og Regelmcessighed, og som af 

n ogle Geognoster ansees for at Deere Toppene af et langsomt synkende 

Continent, en Betragtning, hvortil Koralpernes Forhold gi

ver særdeles megen Anledning.

Hævninger og den modsatte Virkning, Sænkninger, sinde 

endnu i dette Dieblik Sted paa Jordens Overflade, og naar 

vi betragte de Former, under hvilke Partier af Jorden kunne 

hæves, finde vi, at der enten kan lystes saa at sige et enkelt 

Punkt, en saadan Hævning kalder man en s for ni i g Hæv

ning, eller Virkningen kan soregaae efter en Linie, som kal

des den kjcedeformige Hævning, eller Hævningen kan
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virke over store Strækninger nogenlunde eenssormigt, den 

danner derved de saakaldte Plateauer og kaldes den plateau- 

formige Hævning.

Et as de mærkværdigste Exempler paa en psormig Hæv

ning er Fremkomsten af en ny 0, Joanna Bogosslowa, 

i Aleuterne ikke langt fra Umnak. I Mai 1796 fremkom 

den under stærke Jordskjcelv og Jldudbrud og hævede sig meget 

hurtig, hvorefter den i 4 Aar blev ved at udstpde Rpg og 

Dampe. 8 Aar efter dens Fremkomst blev den bespgt af 

Russerne; den havde da en Hpide, som man anflog til 350 

Fod, en Omkreds af 21/a Mi il, og Havet var bedækket med 

Pimpsteen. 1809 blev den atter bespgt, man behøvede da 6 

Timer for at roe omkring Den og 5 Timer for at bestige 

dens Top, hvoraf man flutter, at den havde en Hvide af 

omtrent 2000 Fod. I 1814 fremkom der en anden $ i 

samme Gruppe, hvis Hvide anfloges til 3000 Fod. Man 

seer let, at en saadan ^dannelse er aldeles forskjellig fra 

Dannelsen af Øen Ferdmandea, der ikke var andet end en 

Slaggetop paa et Krater Under Spen, og som forsvandt, 

efter at Udbruddene vare ophprte. Det er dog ikke sand- 

shnligt, at denne 0 alene er bleven dannet ved den udflhdte 

Lava, og vi maae derfor antage, at en Deel af den gamle 

Havbund samtidigt er bleven hævet. Ved Island er der flere 

Gange Under et vulkansk Udbrud fremkommet Der, som lige- 

saalidt have holdt sig som Ferdinandea. En meget mcerk- 

vcerdig sformig Hævning finder Sted imellem Santorin og 

Micra-Kaimeni i ArchipelagUs. Oen Micra-Kaimeni er fprst 

opstaaet 1573 og er en lille VUlkan. I Aaret 1810 havde 

Havet imellem disse to Øer en Dybde af 15 Favne; i 1830 

var den formindsket til 3- 4 Favne, og den der opsti

gende Klippe var meget skarpt begrcendset, havde en Længde 

af 2400 Fod, en Brede af 1500 Fod, og var til alle Sider 

omgivet af dybt Hav. Denne Klippe bestod hverken af Lava 

eller Slagger, men af Trachht, der vel er et Smeltnings-
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Produkt men tilfører ældre Perioder*).  Omtrent 290 Aar 

før Christi Fsdsel dannede der sig et Bjerg paa Halvpen 

Methone i Morea; Jorden angives at være bleven løftet 

som en Boble, og dette Bjerg findes endnn og er senere be

sigt af mange Reisende.

*) 3 Nærheden af denne D hcrvedes i Februar 1866 atter Havbunden 

paa flere Steder, steg derpaa op over Havets Overflade, og igjen- 

nem Spalter udstod der trachptifl Lava, medens der udvikledes 

en stor Mængde Svovlbrinte. Glodende Lavablokke kastedes til 

en Høide af 1200 Fod, Aske og Slagger til 3000 Fod og Damp- 

soilen havde en Høide af henved 6000 Fod. Samlidig med disse 

Hævninger sank Jordoverfladen saavelsom Havbunden paa flere 

Punkter i Nærheden, saa at flere af de derværende Smaaoers 

Omrids undergik en betydelig Forandring. I.

Det mærkværdigste Exempel paa en kjcede- eller linie- 

for mig Hævning er Dannelsen af UllahBund ved Jndus- 

flodens Delta. I Juni 1819 blev dette Delta voldsomt ry

stet af Jordskjcelv, og umiddelbart efter det stærke Stpd saae 

Indbyggerne i Byen Sindree en Bakkekjcede med en Længde 

af 10—12 Miil, en Hvide af 10 Fod og en Brede af hen

ved 4 Miil paa et Sted, hvor der ssr havde været en Slette. 

Hvor dybt det Indtryk maa have været, som Indbyggerne fik 

deraf, seer man bedst af Navnet, man tillagde Bjerget og 

som betyder „Guds Bjerg". Fsrst i 1826 kunde Jndus- 

flodens østlige Arm, Phurraun, gjennemstcere Ullah Bund, og i 

de smaa Klinter, som derved bleve dannede, fandt man 

Mnslingflaller i Leret.

Af Pla te a uhcevninger ere uden Tvivl de store Hæv

ninger i Sydamerika, iscer i Chili, de vigtigste. I Novem

ber 1822 blev Chili hjemspgt af en meget pdelceggende Jord

rystelse, og da man Dagen efter Undersøgte Kysten, fandt man, 

at den star ptbegrcendsede Linie, som betegner Hviden, hvortil 

Bandet tidligere havde naaet, ikke længere blev beskhllet af Havet, 

og npiere Undersøgelser viste, at Havstokken var ved Jord- 

skjcelvet hævet paa en Strækning af over 25 Miil. At
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der ingen Fejltagelse laae i denne Iagttagelse, bliver tilfalde 

beviist derved, at Fiskerne flere Dage efter Jordskjcelvet Ud

gravede Muslinger i Sandet over Vandet, som de ellers 

ikklln toge i Sandet under Vandet. Jfplge senere Under - 

spgelser ere alle ældre Spkort over denne Kyst blevne Ubruge

lige efter dette og flere folgende Jordfljcelv, da de derpaa an

bragte Lodsknd tildeels ere urigtige. Paa nogle Steder var 

Forfkjellen imellem den gamle og den nye Havstok 3 Fod, 

paa andre 5 Fod. Senere Jordfljcelv have httret samme 

Virkning paa Kysten, saaledes f. Ex. hvor der i 1834 ved Øen St. 

Maria var 29 Fod Vand, fandt Captain Coste i 1835 ikkun 

20 Fod Vand. Klipper, der fpr havde været Under Vandet 

i Ebbetiden, ligge nu over Vandet i Flodtiden, og efter Jord- 

fljcelvet i November 1837 fandt Coste Ankergrunden ved Øen 

Lemus hævet 8 Fod. Man veed i Chili, at disse Foran

dringer i Landets og Vandets Stand ikke ere Fplger af 

stpdformige Jordfljcelv, men af de bplgeformige, og hpist 

betegnende sige Beboerne, at Jorden er bleven hængende. Ved 

de almindelige bplgeformige Jordfljcelv synker Jorden tilbage 

til sin tidligere Stilling, men under særegne Omstændigheder 

L synke de store Jordskjcelvbslger ikke ned igjen og Landet er 

da varigt hævet. Alle Geognoster ere for nærværende Tid 

af den Mening, at disse Forandringer ikke hidrøre, som man 

antog i ældre Tider, fra Vandets Aftagen, men at netop Jord- 

florpen, som vi i Almindelighed betragte som fast, er bevæge

lig og kan stige eller synke efter Omstændighederne. I over et 

AarhUUdrede er denne Strid bleven ført, og især foranlediget 

ved Iagttagelser, der ere anstillede ved Sverrigs Kyster, har

man Underkastet Spprgsmaalet om, hvorvidt Vandmængden 

virkelig aftager, en grnndig Drpftelse, som har ført til det 

Resultat, at det ikke er Vandet, men Landet, hvis Niveau 

forandrer sig. Hovedbeviset for denne, i hele Jordens Historie 

saa overordentlig vigtige Sætning, ligger i den Erfaring, at 

Vandhpiden lider ved samme Kyst meget forftjellige For

andringer, hvilket ikke kunde være Tilfældet, hvis denne For-
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andring hidrsrte fra Vandet, da dette formedelst sin Flyden- 

hed altid vil stille sig vandret og altsaa enten eensformigt 

stige eller synke ved Kysterne. Da man ved Jordskjcelvet i 

1822 var bleven opmærksom paa Hævningen af Kysten ved 

Chili, fandt man en Række Havstokke, hvoraf den ene 

laae hpiere end den anden og derfor udtrykte tidligere 

paa hinanden fulgte Hævninger, og da denne Kyst siden 

har vceret udsat for mange Jordskjcelvswd, der atter 

have frembragt Hævninger, fremgaaer der af dette mærk

værdige Exempel, hvorledes i Tidernes Løb store Masser Land 

kvnne løftes til betydelige Hvider*).

*) Her er udeladt de af Forf. anførte Jagttagelser over den fiandi- 

navifle Hævning, da de omtales senere i „Skandinaviens geo- 

gnostifle Natur- og i „den forandrede Vandhoide ved de danste 

Kyster". I.

Den store skandinaviske PlateaUhcevning er derved for- 

skjellig fra den i Chili, at man i Amerika kan paavise de 

enkelte Ryk, hvorved Landet bliver fludt op, medens man i 

Skandinavien ikke opdager noget lignende og min antager derfor, 

at den der foregaaer mere jevnt. Jordftjcelv forekomme i 

Skandinavien ligesom i Chili, men sandsynligviis ere de der

ved hver Gang frembragte Hævninger saa smaa, at man kun 

kan iagttage deres Sum.

Det er klart, at en stærk sformig Hævning maa bringe 

de Lag, der fsr vare vandrette til at helde mob alle Himmel-«» 

egne fra det stærkest hævede Pllnkt, og der kan ikke vcere den 

ringeste Tvivl om, at en stor Deel af de heldende Lag, der 

forekomme saa overordentlig hyppigt, netop ved Hævninger 

ere bragte i denne Stilling. Ved kjcede- eller linieformige 

Hævninger maae Lagene helde fra Hævnings- Linien; men ved 

Plateallhcevningen er Virkningen fordeelt over en saa stor 

Strækning, at ingen Indvirkning deraf vil funne iagttages 

paa Lagenes Stilling.
Hævninger er ikke det eneste Slags Bevægelse, man har
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iagttaget i Jordstorpen. Der forekommer ogsaa Bevæget- 

ser i modsat Retning eller Sænkninger. Til den pfor- 

mige Hævning svarer den tragtformige Sænkning, som vi 

iagttage hyppigst i de saakaldte Jordfald, som endnu næsten 

hvert Aar indtræffe i den nordvestlige Deel af Jylland og 

som umiddelbart ere bevirkede ved de under tidligere voldsomme 

Hævninger dannede Huulheder, ved hvis Sammenstyrtning, 

der frembringes Jndscenkninger i Overfladen. Men ogsaa Umid

delbart ved Jordskjcelvene iagttage vi Sænkninger, som f. Ep. 

ved Jordfljcelvet i Lissabon, hvor en Deel af Kysten sank pludse- 

ltgt og forblev i denne Stilling. Den mærkværdigste Sænkning 

er alligevel den, som fandt Sted i Aaret 1819 omkring Sindree 

ved Indus Mundingen, paa samme Tid, da Ullah Bund blev 

hævet, og som har Udseende af at være Bølgedalen svarende til 

Bølgebjerget, der dannede Ullah Bnnd. Fæstningen og Byen 

Sindree blev ved Jordskjælvet overskyllet af Floden, men 

reiste sig ikke igjen af Bplgerne, og omendfkMdt Husene ikke styr

tede sammen, bleve de ved at toære bedækkede af Vandet, og 

Dagen efter Jordskjcelvet kande nogle af Indbyggerne, som 

havde frelst sig i et af Taarnene, flygte derfra i Baade. Da 

Captain Burnes i 1828 bessgte Ruinerne af Sindree, støde 

endnu Mvrene af Taarnet nogle Fod over Vandets Over

flade, og fra dem kunde han oversee Indsøen, der var dannet 

ved hunt Jordfljælv, og som havde en Stprrelse lig Genfer- 

spen. Hvor stor denne Sænkning var, kan man bedst see 

deraf, at den Arm af Jndusfloden, der løber forbi Luckput 

tæt ovenfor Fæstningen, ikkun havde en Dybde af 1 Fod 

ved Lavvande, hvorimod den efter Katastrophen var 18 Fod 

dyb.

En anden interessant Sænkning, som man har iagttaget 

i den nyere Tid er den af Dr. Pingel paaviste ved Grøn

lands Vestkyst. I Igalliko Fjorden findes paa en lille Klippep 

Minerne af en oldnordisk Bygning, som bliver beskyllet af Ha

vet. Øen, der i Arctanders Tid (1777—79) næsten 

blev sat Under Vand ved Springtiden, var aldeles oversvpm-
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met, da Dr. Pingel saae den*).  Der gaaer et Sagn blandt 

Grønlænderne om, at denne nu saa ubetydelige D i gamle Dage 

har været meget ftørre og landfast, ligesom det er en almin

delig udbredt Mening blandt Indbyggerne i Jnlianehaab, at 

Havet kjendeligt er steget, hvilket ogsaa bekræftes derved, at 

Beboerne af et grønlandsk Hirus i det saakaldte Davidssund den

gang vilde forlade det, fordi Havet begyndte at true med at trænge 

ind i samme. Paa mange andre Steder paavise Grønlænderne 

Ruiner af Boliger, som Indbyggerne have forladt og 

som tildeels flulle være forstyrrede af Havet. At denne 

Sænkning ikke er ubetydelig, seer man deraf, at man ved 

Missionspladsen Lichtenfels i et Tidsrum af 30—40 Aar har været 

npdsaget til en om ikke to Gange at flytte de Pæle, hvorpaa 

man henscetter de store Konebaade, længere fra Kysten, og i 

Holsteenborgs Distrikt hjemsyges endog Grønlænderens Grav

steder af Hsivandet, hvilket er et meget vigtigt Beviis for 

Sænkningen, da Grynlcenderne ikke pleie at begrave deres 

Døde i Nærheden af deres Boliger, som altid staae ved 

Stranden, men i Almindelighed i nogen Afstand derfra og ikke 

sjeldent paa temmelig hpitliggende Steber**).

*) I „Forhandlinger ved de Skandin. Naturforskeres Mode" (1840), 

hvor Dr. Pingel har meddeelt de her berørte Scrnkningsphccnomener 

i ftorre Detail, anfører han S. 355, „at han gjentagne Gange 

har seet den saa aldeles oversvømmet, at det fra Fastlandet saae 

ud, som om den derværende Ruin stod eller flod paa Vandet." I.

*■!•■) „Nordso-Sænkningen" er her udeladt, da den er behandlet i „den 

forandrede Vandhoide ved de danste Kyster." I.

Jeg har allerede tidligere gjort opmærksom paa, at Jor

dens Tilvcext af faste Lag fortrinsviis finder Sted Under 

Vandet, og at vi næsten aldrig ere istand til at opdage noget 

Spor af nye Dannelser, hvor Landet har toæret fuldkomment 

tørt; jeg har endvidere gjort opmærksom paa, at de Sandlag, 

som sammenfkylles ved Kysterne, ikke naae over Havets Ni

veau, med mindre de danne den egentlige Stranddannelse. 

Naar vi nu i ældre Lag see mange hnndrede Fod S.andsteen



80

over hinanden og da opkaste det Spsrgsmaal, hvorledes disse 

Dannelser ikke blot funne sammenskhlles, men asdeles i regel

mæssige Lag, og hvorledes disse mægtige Lag alligevel kunne 

bevare Charakteren af Stranddannelser, saa kunne vi lettest 

forestille os det paa folgende Maade. Er en Sandvade*)  

bleven dannet, vil den, hvis ikke Vandstanden imdergaaer 

en væsentlig Forandring, heller ikke forandres betydeligt, 

men scet derimod f. Ex., at Havets Bund synker en Fod, 

vil den strax knnne overskylles med Sand, og denne Dannelse vil 

vedblive, indtil et nyt Lag er opkastet til den forrige Hvide. 

Finder atter en Sænkning Sted, ville nye Lag dannes og saa- 

ledes videre.

*) „Vade" eller »Vatte" kaldes den langs Slesvigs Vestkyst belig

gende flade Havbund, som bestaaer deels as Leer, deels af Sand.

3 Ebbetiden ligger den tor. Z.

Den samme Virkning synes at spille en betydelig Rolle 

ved Korallernes Dannelse; thi omendskjpndt jeg har viist, at 

de ydannende Korallers Liv ikke er indskrænket til en meget 

ringe Dybde, synes man dog neppe at være berettiget til den 

Formening, at Korallerne knnne opbygge'deres Steenboliger fra 

saa store Dybder, som dem, hvorfra man angiver ved Lodninger 

at have optaget enkelte BrUdstykker af Koraller. Det rimeligste 

er at antage med Darwin, atogsaaher har fUndet en regel

mæssig Sænkning Sted, og at de Koraldyr, der Under denne 

Sænkning levede under de for deres Liv gunstige Omstændig

heder, bestandigt have bygget Koralrevene høiere, medens til 

samme Tid hele Massen sank dybere.

Et mærkværdigt Exempel paa en afvexlende Sænkning 

og Hævning haves i Levningerne af Terapis Templet ved 

Puzzuoli i Italien. Flere af Spilerne staae endnu op

rejste, men i en Hyide af 12 Fod findes et 9 Fod bredt 

Bælte, der er stærkt angrebet af de i Steen borende MUslinger, 

saa at man er nydt til at antage, at Havet engang har 

naaet saa hpit, som vi finde Spilerne angrebne, men
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maa atter have truffet sig tilbage, da det nu ikke længere 

naaer op til Spilerne. Det fcerdigtbyggede Tempel maa alt- 

saa, ligesom hine Hnse i Grönland, være fünf et og tildeels 

oære blevet overskyllet af Havet, hvorefter det senere ved en 

Hævning er bragt op til dets nuøæren be Hvide.

Sænkningerne maa virke paa de tidligere afsatte Masser 

ligesom Hævningerne; de enkelte Lag maae antage en Held- 

ning, som derved er forfkjellig fra de Holdninger, der 

ere frembragte ved en Hævning, at Lagene ved Sænkningen 

alle falde hen imod et Pllnkt eller en Linie, medens de ved 

Hævningerne falde fra et Pnnkt eller en Linie.

Disse Heldningsforhold give os nu et Middel til at be

stemme, paa hvilken Tid Hævninger eller Sænkninger ere 

indtraadte. Lad os antage det Tilfælde, at der ved et Jord

fald var dannet en Fordybning, der var fyldt med Vand, og 

hvori Sand og Dynd langsomt bUndfceldes, saa ville de tidligere 

afsatte Lag ved Sænkningen toære blevne heldende, hvorimod det 

Dhnd, som nu afsætter sig i den lille Indsø, vil danne vand

rette Lag; kande man nu gjennemstjcere denne Masse-, saa 

vilde man see meer eller mindre stærkt heldende Lag dækkede 

af vandrette Lag, men af en anden Natur, og den opmcerk- 

soiume Iagttager vilde vcere berettiget til heraf at drage den 

SlUtning, at de heldende Lag vare celdre og de vandrette 

Lag yngre end Sænkningen. Hævede der sig en pformig 

Masse paa Havets Bund, og den langsomme og rolige Af

sætning af de i Vandet udrprte Bestanddele blev ved, vilde 

man ogsaa her sinde, at Lagene af den hævede Masse, der 

altsaa ere celdre end Hævningen, vare heldende, og Lagene af 

det senere afsatte Sand og Leer, der altsaa ere yngre end 

Hævningen, vare vandrette. Disse Sætninger ere blevne til 

nogle af de vigtigste Principer i Videnstaben om Jordens 

Historie, og jeg skal nu nærmere udvikle, hvorledes man 

øverhovedet kan komme til en Tidsregning med Hensyn til 

Jordlagene eller til en Chronologi før Jordens Historie.

Naar der i Havet afsætter sig en Mængde Lag over 

6
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hinanden, vil det dybeste Lag natUrligviis altid 

være detceldste, og detyverste altidvcere det Yngste. 

Selv naar disse Lag ved Hævninger eller Sænkninger miste 

deres vandrette Stilling og blive heldende, vil den samme 

Charakteer endnu vedblive at toære gyldig, og fyrst naar 

Lagene ere blevne fuldkommen lodrette, vil man af deres 

Stilling ikke være istand til at afgjpre, hvilke Lag der fyrst 

ere dannede. Naar Forstyrrelsen har vceret saa stor, at 

Lagene ikke blot ere blevne lodrette, men væltede om, kan 

dette Forhold blive meget vildledende; thi da er det Lag, som 

oprindeligt var det dybeste, kommet sverst, og det seer altsaa 

ud, som om det var det yngste. Disse usikkre og vildledende 

Forhold finde Sted i Alperne efter en stor Maalestok, og vi 

iagttage dem ligeledes i Athens Klint.

Hvor man altsaa med Bestemthed kan afgjpre, at et 

Lag er afsat i Havet, vil man ogsaa i Almindelighed kunne 

bestemme, under hvilke Forhold de Lag, der forekomme sammen, 

ere dannede; men ikke alle Lag ere dannede i Vandet, eller 

ere, hvad man kalder n eptnniske Dannelser; der forekommer 

særdeles mange, som have vceret smeltede, og som have anta

get deres rmvcerende Form ved at stprkne. Man kalder disse 

Steenarter og de deraf dannede Lag platoniske. Foruden 

disse to ved deres Oprindelse og tildeels ved deres Form 

meget forfljellige Bjergarter, forekommer der en trebie Klasse, 

som danner en Overgang mellem begge, og som man kalder 

forandrede eller metamorphiske Steenarter; de have 

engang vceret neptnnifle, men senere Indvirkninger, som deels 

skyldes Varmen deels Dampe, have udflettet deres neptnnifte 

Charakteer meget betydeligt og iffun levnet visse Kjendetegn, 

font endnu hentyde paa deres Oprindelse.

De neptUniske Dannelser kjender man i Almindelighed 

derpaa, at de ere afdeelte i regelmæssige parallele Lag, 

der i mange Tilfælde indeholde smaa Glinnnerblade, 

som da altid ere indbyrdes parallele. Dette hidryrer 

fra en, allerede ved Stranddannelserne omtalt Aarsag,
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at de meget tynde Glimmerblade synke sidst tilbnnds 

og lægge sig da altid parallelt med Vandspejlet. Foruden 

dette Kjendetegn hentet fra Maaden, hvorpaa Delene ere 

ordnede, er der visse Snbstantser, som fortrinsviis forekomme 

i de neptuniste Bjergmasser, nemlig Leer, der hcerdnet 

faaer forfljellige Benævnelser af hcerdnet Leer, Skiferleer 

eller Leerskifer; Sand, som ved et Bindemiddel forvand

les til Sandsteen; og endelig Kalk i dens forskjellige Former 

af Kalksteen, Kridt og Mergel. Ved nogle af disse som f. Ex. 

Kalken, der baade kan være neptunisk og metamorphisk, ud- 

fordres der en npiere Undersøgelse, fsr man kan bestemme 

deres Dannelsesmaade.

Dernæst ere Forsteningerne et meget vigtigt Middel 

til at bestemme Bjergmassernes neptUnifle Natur; Vanddhr 

og Planter forekomme nemlig saa godt som udelukkende i nep- 

tunifle Bjergarter, og ikkun i ganske enkelte Tilfælde fore

kommer der en enkelt Forstening i Lavastrsmmene. De plato

niske Bjergarter kjendes derimod lettest ved visse Mineralier, 

der ikknn kunne dannes i en smeltet Masse, saasom Feldspath, 

Angit og Hornblende, og hvor disse forekomme i friste, Ufor

styrrede Stykker, kan man med temmelig stor Sikkerhed regne 

paa en plutonist Oprindelse af hele Massen.

Metamorphiske Bjergarter tabe meget hyppigt en 

Deel af deres neptUnifle Strnktnr som s. Ex. Kalkstenen, naar 

den smeltes i Nærheden af Lava eller lavalignende Strpmme, 

eller naar den ved Svovlsyre, der har Udviklet sig fra Jordens 

Indre, forvandles til Gibs. De metamorphiske Bjergarter 

ere hyppigt meget vanstelige at kjende, og de Forandringer, 

som de have været underkastede, have foranlediget en stor 

Mængde Fejltagelser af Geognosterne.

Naar man altsaa fyrst har bestemt en Masses neptuniste 

Charakteer, vil man ogsaa i de allerfleste Tilfælde med 

Lethed kunne afgjpre, hvilke Dele af disse Lag, der ere de 

ældste, men Undertiden trænge platoniske Bjergmasser, der 

komme fra Jordens Indre, sig ind imellem neptnniske Lag, 

6*
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og da er dette plutoniske Lag yngre end det, der dækker det.

Ved at benytte de her kort udviklede Grundsætnin

ger har man nu været i Stand til at udvikle en dobbelt 

Tidsregning med Hensyn til Jordens Dannelse, den ene med 

Hensyn til Dannelsen af de Lag, der sammensætte Jorden, 

den anden med Hensyn til de Katastropher, der have bragt 

Lagene i den Stilling, hvori vi nu finde dem. Den ene 

giver os en Chronologi for Jordens i Almindelighed rolige 

Udvikling, den anden en Chronologi for de store Forstyrrel

ser, der have givet Jordoverfladen dens nuværende Form. 

Ved ethvert Bjerg og enhver Dal bpr vi altsaa spprge, 1) 

naar er dens Masse dannet, og 2) naar har denne 

Masse antaget Formen af et Bjerg eller en Dal.

I Almindelighed kan man paa denne Maade ikknn sammen

ligne Aldersfslgen af de Lag, der forekomme i nær Berpring 

med hinanden; men ogsaa over større Strækninger vil man 

undertiden funne sammenligne Aldersfslgen mellem Lag, der 

ligge langt fra hinanden, stjpndt det funbe synes umuligt 

efter de anførte Grundsætninger. Tidligere hjalp man sig 

med at sammenligne Steenarternes Lighed; men denne er ikke 

afhængig af Overeensstemmelse i Dannelsestiden, men af 

en Overeensstemmelse i Dannelsesmaaden og kan derfor ikke 

benyttes til Tidsbestemmelse. I det Tilfælde, hvor man vil 

sammenligne Lag, der ligge langt fra hinanden, afgive For

steningerne, der forekomme i de fleste neptuniske Lag, et for

trinligt Middel til Tidsbestemmelser. En Udstrakt Sammen

ligning af Forsteningerne i de forfljellige Lag, hvis Alder kan 

bestemmes efter Leiringsfylgen, har (ært, at der i de paa 

hinanden folgende Jordperioder har levet forstjellige Dyr, og 

at den ulige Fordeling af Dyr- og Planteverdenen, som i 

RUtiden betinges af de klimatiske Forhold, har i celdre Tider 

slet ikke ^isteret eller i al Fald havt en langt mindre Ind

flydelse end i den ncervcerende Tid, og derved er det blevet 

muligt at sammenligne f. Ex. Lag, der findes i Europa med 

dem, som findes i Amerika, og at bevise, at f. Ex. Kulfor-
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mationen i Nyholland er dannet paa samme Tid som den, 

der findes i England.

Vi have hidtil betragtet Jordoverfladens Ujevnheder, som 

hidrprende fra plutoniske Aarsager, det vil sige fra Hævnin

ger og Sænkninger, der have deres Aarsag dybt nede i Jor

den; men der er enbrtit et andet Forhold, der spiller en be

tydelig Rolle ved Overfladens Forandringer, det er Bortskyl

ningen og overhovedet de mechaniske Virkninger, hvorved lsse 

Jordlag flyttes, eller som man udtrykker det med et fremmed 

Ord: Erosionen. Herved flylles Undertiden meget bety

delige Masser af yngre Lag bort, faa at ældre Dannelser 

komme tilshne, hvilket s. Ex. er Tilfældet hos os i Nærheden 

af Kjpge, hvor den Vandstrøm, som dannede KjygebUgt, har 

blottet Grsnsandet, der udgjpr en Deel af Kridtformationen. 

Den vigtigste Virkning af Bortflytningen viser sig ved Dalenes 

Dannelse, og medens ikkun faa Dale skylde Sænkninger 

deres Oprindelse, hidrpre de fleste fra en Bortstylning af 

Jorden. I hele Danmark, men iscer i Jylland ere de Fordyb

ninger, hvori Aaerne og Bækkene flyde, 30—40 Gange saa 

brede, som Aaens nuværende Flodleje, og omendfljpndt man 

i Almindelighed forklarer det ved et fugtigere Klima og en 

ftørre Regnmængde i celdre Tider end mi, saa kan denne 

Forklaring dog paa ingen Maade ansees for fyldestgørende. 

Man speider nemlig forgjceves efter det Opland, hvorfra den 

Vandmængde skulde komme, der engang maa antages at 

have udfyldt Aadraget, og bliver derfor npdsaget til at antage, 

at disse Fordybninger have været Lpb for Strpmme i Ha

vet, hvorigjennem Vandet senere saavel Under, som efter Dan

marks Hævning har sygt et Aflpb til Havet. En lignende 

Forklaring maa sandsynligviis antages ogsaa at være gjeldende 

for de allerfleste Flodsenge og Aalpb i andre Lande.
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Skandinaviens geognostiske Natur").

Et Foredrag, holdt den 22. Novbr. 1843 i det Skandinaviske Selstab.

Naturen har sine Bautastene og Raner ligesom Folkene; 

enhver Klippe, enhver Forstening, ethvert Sandskorn er et 

Blad i Jordens Annaler. Men i lang Tid troede man, at de 

ubekjendte Tegn Udtrhkte Ord af et Ubekjendt Sprog, eller at 

de Kræfter, der i ældre Tider havde virket, vare af en anden 

Art end de, som vi for nærøærenbe Tid kjende paa Jorden. 

Saalcenge denne Mening var herskende, vare alle Forspg paa 

at forklare celdre Dannelser ikke meget forfljellige fra Bprne- 

nes Fee-Eventhr, hvor en Fee i Form af en eller anden Ube

kjendt Kraft hUgger Knaden over og bringer Hypothesen til 

at stemme, og endnu i vore Tider vender man Undertiden til

bage til denne Uvidenskabelige Fremgangsmaade. Men de 

Kræfter, som i ældre Tider have virket til Jordens Udvikling 

ere ikte forskjellige fra dem, der nu gjpre sig gjceldende, og 

fra det øjeblik af, at denne Sandhed blev erkjendt, var en 

Jordens Historie mulig. Ligesom Historieforskeren ved Stu-

*) Det forstaaer sig af sig selv, at Forfatteren i dette Foredrag ikke 

kunde tage Hensyn til de Jndvendinger og Tvivl, som ere opka

stede imod enkelte af de fremstillede Sætninger, der ikkun maa 

betragtes som Forfatterens Overbevisning, ikke som Videnskabens 

ubestridte Eiendom.
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diet af sin Tids Mennesker finder Motiverne tit Handlinger, 

der ere foregaaede for AarhUndreder siden, saaledes maa Geo- 

gnosten i Ebbe og Flod, i Bølgeslaget ved Kysterne, i Ud- 

brnd af Ild og Dampe, i Jordens vidt Udbredte Rystelser 

finde Analogier til Virkningsformer, hvis Produkter danne 

Jordens faste Skorpe. Men Uden Tidsregning er ingen Hi

storie millig, og Menneskeslægtens korte Maal for Tiden kan 

ikke benyttes til at udmaale Jordens Alder; thi Jordens Ud

vikling lærer os med Hensyn til Tiden, hvad allerede en over

fladisk Betragtning af Himlen lærer os med Hensyn til Ram

met, at jo ftørre Maalestok vi bruge, desto ftørre bliver Verdens

rummet, fordi Maalestokken bestandig er for lille, og med jo 

ftørre Tidsmaal vi ville Udmaale Jordens Udvikling, desto 

længere bliver Tiden, fordi Maalet aldrig er tilstrækkeligt. 

Jordens Historiographer kunne derfor ikke brUge Mennefle- 

historiens Tidsmaal af Dage, Uger, Aar, AarhUndreder eller 

AartUsinder, da alle disse Udtryk med Hensyn til Jordens Tid 

ikke ere fyldestgørende, og man regner efter Jordperioder, hvis 

Styrrelse er ubestemt. Man kan danne sig et, omendskjyndt 

hpist uklart. Begreb øm disse Perioders Udstrækning ved en 

Betragtning af den Tid, Skifertagene f. Ex., der fore

komme som enkelte Underafdelinger i flere Formationer, have 

udfordret til deres Dannelse. De enkelte meget tynde Blade, 

der danne Skiferne, ere sandsynligviis afsatte mellem to Flod - 

tider og Udtrykke altsaa et halvt Degn. Der, hvor ved vore 

Kyster saadanne Leerlag dannes, hvis enkelte Blade paa lignende 

Maade afsættes i den rolige Tid, naar Floden har sin swrste 

Hvide, ndfordres der paa mange Steder 50 Aar for at danne et 

saadant Lag af en Fods Tykkelse, og, naar vi anvende denne 

Erfaring paa de Undertiden 10000 Fod tykke Skifertag, saa 

vilde denne enkelte Deel as en eneste Formation have udsor- 

dret 500000 Aar til sin Dannelse. Jeg mener ikke derved 

at have udmaalt denne Tid, men jeg har kun villet vise, at 

den Maalestok, vi funne bruge, forsvinder imod Tidens 

Længde, som saaledes bliver umaalelig.
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Jordens fyrste store Periode, hvorom dens Historie kan 

tale, er Urtiden*),  hvor fprst Uhyre smeltede Masser stprknede 

og dannede de Klipper, som vi finde dybest nede i Jorden, 

og som paa mange Steder i en senere Tid ere lystede op til 

de stprste Hvider. Alt, hvad der gaaer forud for den Tid, er 

ubestemt og ikke Gjenstand for Jordens egentlige Historie. 

Det er ligesom Menneskets mhthifke Tidsalder, hvor Monu

menterne mangle, og Grandskeren ikke har noget Fast at holde 

sig til. I den anden Afdeling af Urperioden bliver en Deel 

af det, der tidligere var dannet, forstyrret ved mechanists 

Kræfter og atter afsat i nye Lag; og saaledes gaaer det gjen- 

nem hele Jordens Udvikling, der er en vedvarende Omdan

nelse af det engang givne Stof, hvis oprindelige Skabelse 

ligger udenfor Geognosiens Betragtninger.

*) Imod de heri brugte Benævnelser „Urformation" og „Urtid" kan 

der vel være Adskilligt at indvende, da vi Jntet vide med Sik

kerhed om ven tidligst størknede Deel af Jordstorpen. Hvad der 

her henregnes til Urformationen, er nemlig deels de krystal

linske Skifere, hvis Sammensætning tyder paa, at de ere 

dannede og afsatte af tidligere eristerende Bjergarter, deels er 

det Granit og nærbeflægtede Masser, der har havet og gjen- 

nembrudt de nævnte Lagdannelser og ere altsaa ligeledes yngre. 

Da disse to Grupper af Bjergarter dog maa henregnes til de 

ældste vi kjende i Jordskorpen, er der altsaa egentlig ikke noget 

vildledende ved at anvende de nævnte Udtryk i en saa kortfattet 

Fremstilling af Skandinaviens geognostifie Natur, men Feilen 

ved dem er, at de udtrykke mere, end de burde. I.

Efter Urperioden kom Overgangsperiodens forskjellige For

mationer, hvori det organiske Liv begynder at røre sig, som fra 

UU af med bestandig fornyet Kraft og Mangfoldighed spiller en 

Rolle i Jordens Historie, og dette Livs Vigtighed tager til 

med hver Periode. I Overgangsformationens fprste Afdeling 

er en Art Krebs (Trilobiter) de meest udviklede Væsener; i 

den anden Afdeling forekomme allerede Fiskene, som vedblive 

at spille Hovedrollen ogsaa i den tredie. I fyrste og anden
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Deel af Overgangsformatianen ere Tangarterne de eneste 

Planter, og hele Jordoverfladen er bedækket af Havet. I 

den tredie Deel begynde de Koralrev, der allerede tidligere 

havde dannet sig, at titte frem som Der, og Planter, der 

udfolde mange af deres Organer i Luften, danne Dernes Ve

getation, der i den store Kulformation opnaaer den stprste 

Udvikling. Men disse Planter ere Bregner og ulvefodlig

nende Vcexter uden Blomst og Frugt. Med Øerne vise sig 

fprst Ferskvandssøer med Ferskvandsfisk, hvis .Levninger vi 

endnu finde; Sperne udfyldes omsider med Tsrv, der efter at 

have gjennemlhbet en Række Omdannelser er blevet til 

Steenkul, som nu leverer en betydelig Deel af det Brændsel, 

Mennestet behpver til det daglige ForbrUg og til Industriens 

Fornpdenheder.

I en folgende Periode spille Krybdyrene Hovedrollen og 

vedblive nu i en Række af Perioder indtil Slutningen af 

Kridttiden at vcere de Skabninger, der have den ineest ud

strakte Livsopgave. I Begyndelsen levede de blot i Vandet, 

og nogle af dem vare de meest glubende Rovdyr; men siden 

kom ogsaa virkelige Amphibier frem, der levede baade paa 

Landet og i Vandet, og tilsidst finde vi fuldkomment Udviklede 

Landkrhbdhr. Efter Kridtet er Jorden, hvoraf der omsider er 

kommet store Masser frem, de saakaldte kontinenter, bleven befol

ket af de store tykhudede Landpattedhr, som i en senere Periode 

bleve fulgte af eit overordentlig stor Mængde Land-Rovdyr, 

der allerede nærme sig særdeles meget vore nuværende Rovdyr. 

Omsider træder Mennesket frem i den sidste Periode, og den 

fnldkomne Mangel paa KnnstprodUkter i alle forstenings- 

fyrende Lag, der ere celdre end Menneskeslægten, beviser, at 

Mennestet er det første med Fornuft og fri Villie begavede 

Væsen, der har beboet Jorden.

Organisationen paa Jorden udvikler sig altsaa fra lavere 

til høiere Planter og Dyr, fra organiske Væsener med ind- 

strcenket Livsopgave til Organismer, der altid have større og 

større Opgaver for deres Existents. Men ikkun faa Former
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gaae aldeles tabte ander denne Udvikling, og den nuværende 

Verden indeholder vel ikke de samme Arter og Slægter af 

Dyr og Planter som Forverdenen, men der lever enbnu Or

ganismer af Former, som gjsr det muligt at forstaae den 

ældre Verdens levende Skabninger.

Ved Siden af denne Organisationens Udvikling gaaer der 

en Kamp, der ikke er uden stor Betydning for Organismerne; 

en Kamp imellem de Kræfter, der sættes i Bevægelse fra 

Jordens Indre og dem, som endnu virke paa Overfladen. 

Jordens dybere Masser ere vi berettigede til at antage for 

smeltede. Varmen stiger regelmæssigt jo længere vi komme ned 

Under Overfladen, og Siberiens frosne Jordbund, hvis Skorpe 

ikkun tøer om Sommeren i en ringe Dybde, viser i længere 

eller kortere Afstand fra Overfladen den Varme, hvorved Isen 

smelter. Denne Jordens indre Barme httrer sig i VUlkanerne 

og Jordst'jcelvet; men enbnu langt ftørre og mere gjennemgri- 

bende ere de Virkninger, som Dampene frembringe ved at 

lyste Jordstorpen og hceve snart enkelte Punkter, snart 

Kjceder, snart store Plateauer, medens Dampenes For

tætning og den derved frembragte formindskede Spænding og* 

saa formindsker Bærekraften af de Usynlige Piller, der Under

støtte Jordskorpens store Hvælvinger, og foranlediger derved 

Sænkninger. Man har ikke Uden Grund sammenlignet Jordens 

Indre med en Dampmafline, hvori der indtræder snart en Sti

gen ved forøget, snart en Shnken ved formindsket Spænding, 

en Dampmaskine, hvis Sikkerhedsventiler ere Villkanerne, og 

hvor en Sprængning foranlediger hine store Omvæltninger, 

der, idet de tilintetgjsre de existerende Slægter, bane Veien 

for fuldkomnere Væsener og nhe bedre Retninger.

Et Blik paa Kortet af Skandinavien antyder strax det Eien- 

dommelige ved dette Land fremfor ved de vvrige Lande i Europa, 

nemlig at den stprsteDeel af dens Overflade er Urbjerge. Paa Ho

vedmassen af den skandinaviske Halvp forekommer ikkun pletviis 

den ældste af de Dannelser, som indeholde Levninger af organiske 

Væsener, og fyrst i den sydlige Deel, i Skaane og Danmark,
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spille nye Formationer en overvejende Rolle. Aarsagen til 

dette mærkværdige Forhold er vanfleligt at fatte, da Nabo

landene, England og Thdflland, vise en overordentlig ftor 

Mangfoldighed af nyere Dannelser, og Rusland, hvor For

mationerne ogsaa samle sig i store Masser, indeholder lige

ledes mange af de nyere Udviklinger. Vi ere berettigede til 

at antage, at en Deel af Skandinavien i Begyndelsen af 

denne Periode har hævet sig af Havet, og, da Havet sortrins- 

viis betinger Jordoverfladens geognostifle Udvikling, er det 

Ubegribeligt, hvorledes den hele store Udviklingsrække, der ligger 

mellem Slutningen af den Periode, da Krebsdyrene vare de 

hpieste levende Væsener, indtil Begyndelsen af den nUvcerende 

Periode, kunde gaae sporlps forbi dette udstrakte Land, hvis 

det ikke havde været hcevet over Havet. Hvad endogsaa Aarsagen til 

denne Afvigelse har vceret, dens Folger ere for den skandina

viske Halvs gjennemgribende og bestemme for en væsentlig 

Deel dens nUvcerende Forhold. Jordens ældste Dannelse, 

ProdUktet af den smeltede Jordmasses Styrtning, Graniten, 

indeholder Spiren til en hpi Frugtbarhed i sig, men den er 

ikke Udviklet, og, hvad endogsaa den menneskelige Knnst for

maner at Udrette paa enkelte Pletter, kan Jordens Overflade 

i Almindelighed iffuit ved en Række af Omvæltninger, hvor 

baade Ild og Vand have virket, opnaae den FrUgtbarhed, der 

Udfordres især i nordlige Lande for at give Mennesket en let 

og sorgfri Existents og derved samle Befolkningen, og ved den 

samlede Befolkning blive et mægtigt Middel til hele Menne- 

skeslægtens hyiere Udvikling. Mærkværdigt og oplysende er, 

med Hensyn til dette Forhold, de store Verdenshovedstæders 

Beliggenhed paa den allernyeste Dannelse, saasom London, 

Paris og Rom, der herved træder frem som en umiddelbar Fort

sættelse af de foregaaende Dannelser og sammenknytter Men- 

neskeslægten med den ældre organiske Udvikling. De specielle 

Aarsager, der bevirke, at denne Lov kan gjyre sig gjceldende, 

ligge i de nyere Dannelsers store Frugtbarhed, der gjør, at 

Existentsen blev lettet og Befolkningen samlet paa bisse Steder,
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if ær førend Handelen for-gede Tilførselen af Livets Fornø

denheder saaledes, som nu er Tilfældet.

Den store skandinaviske Urbjergmasse har sin nordvestlige 

Begrcendsning, der tillige er Europas Nordvestgrcendse, i en 

Linie, der gaaer fra N. N. O. til S. S. V. Det er ikke et 

Tilfælde, der har bestemt denne Grcendselinie, som man vel 

tidligere har antaget, idet man troede, at mægtige Vand

strømme havde bestemt Continenternes Kyster. Heri ligger en 

stor Fejltagelse; Hovedtrækkene as alle store Fastlandsmasser 

ere bestemte ved ganske andre Love, og Vandstrømmene have 

ikkun havt en betydelig Indflydelse paa Kysternes Dannelse i 

de større Fjorde, saasom omkring Nord- og Werssens Kyster. 

Hovedgrcendselinien betegner derimod den Linie, hvorefter det 

hævede Land er lpsbrudt fra Havets Bnnd. Derfor sinde vi 

i Nærheden as disse Kyster et dybt Hav og et hpit Land; 

derfor har Norge en alpinst Natnr, medens Sverrig forholds- 

vits er et fladt Land. Paa disse Grcendselinier pleie Vnlka- 

nerne at ligge, idet de underjordiske Dampe, der have hævet 

Landets Masse, nu finde en Udvei paa det Sted, hvor der er 

mindst Modstand, d. v. f. i Grcendselinien selv. At dette 

Forhold, der træder saa flarpt frem paa Amerikas Vestkyst, 

ikke aldeles mangler ved denne nordeuropceiske Hovedkhst, beviser 

Pimpstenen, som Bplgerne kaste i Land paa nogle af Lofo- 

denperne, og de undersøiske Bevægelser, man har iagttaget i 

Nærheden af Shetlandsøerne, der i Forening med Drken- 

perne, Skotland og Irland danne en Fortsættelse af den omtalte 

Grcendselinie.

Forvden denne Hovedretning findes der en Biretning 

udlrhkt i Skandinaviens Hcevningsforhold, som har en bety

delig Indflydelse paa dets almindelige geographiske og dets 

celdre historiske Forhold. Disse Sidekjceder lpbe fra N. V. til 

S. O. I Nord begynde de allerede ved den pvre Grcendse 

af den bothniske Bugt og fortsætte sig som en Mængde paral

lele Bjergkjceder og altsaa ligeledes parallele Dale fra Tor

nea indtil Gefle, hvor den store mellemsvenfle Slette begynder,
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og hvor denne Hcevningslov taber al Indflydelse. Længere 

imod Syd komme atter parallele Kjceder frem i samme Ret

ning, vi iagttage dem nemlig i Skaane i Kullakjceden, de ere 

antydede i Nommeleklint og Hviderne ved Dalby; den store 

Hcevningslinie, der strækker sig fra Thy til de pommerfle Ky

ster, og hvori Jordfaldene i Thy, Kridtet paa Mors, Bak

kerne paa Samspes Nordland, de lodrette og sammenkastede 

Lag af BruUnkuldannelser paa Refsnces og Klinterne paa Msen, 

Arcona og Stubbenkammer ligge, hyrer med hertil, og ende

lig er det en Linie i samme Retning, der betegner Grcend- 

sen for den skandinaviske Hævning i Danmark.

ForUden disse to bestemt Udtrykte Retninger i de skan- 

dinaviske Bjergmassers ydre Forhold, forekommer der en tre

die, som udtrykkes ved et Bælte, der gaaer fra Pargas i 

Finland til Arendal i Norge, og indbefatter den mel- 

lemsvenske Slette, charakteriseret ved den Række af store Jnd- 

sper, som ere saa vigtige for Sverrigs indenlandske Commu

nication. Andre Arter af Granit danne denne Masse end de, der 

herste i det øvrige Skandinavien; i dette Belte forekomme de 

mange nye Grundstoffer og de Utallige nye Mineralier, som 

ere opdagede af Berzelms og hans Disciple, og som have spillet 

saa stor en Rolle i den nyere Chemi, og her forekomme lige

ledes Skandinaviens verdensberømte Jernlag.

Er Jordens Overflade paa den flandinavifle Halvp end 

ikke ved sin geognostiste Udvikling bleven omdannet til et 

frugtbart Land, saa bærer den dog i sit Skjpd i Metallerne 

Kilden til Rationalrigdom og Betingelserne for en hyiere 

KultUr. Af cedle Metaller findes Gllld i meget ringe Mængde 

ved Eidsvold i Norge og Mdelfors i Sverrig, Splv paa en 

meget mærkværdig Maade og i stor Mængde ved Kongsberg 

i Norge og i en ringe Qvantitet med Bly ved Sala i Sverrig. 

Men det er ikke disse Metaller, føm udgjsre den standinaviste 

Halvoes Rigdom; Kobber og Jern have havt en langt mere 

gjennemgribende Indflydelse paa Nationernes Skjcebne og 

Folkenes Velvære. Iblandt alle Metaller er Guldet aabenbart
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det der fprst har tiltrukket sig Mennestets Opmærksomhed, 

da det paa enkelte Undtagelser nær ikkun forekommer i Naturen 

i metallist Tilstand, ikke som de fleste andre Metaller i 

Malme. Formedelst sin Seighed og den Modstand, det gjyr 

imod chemiske Indvirkninger, har det uforandret gjennemgaaet 

de fleste Jordrevolntioner, og Udvasket af de forstyrrede Bjerg

massers Levninger finder man det ved Foden af Bjergene, 

saa at man hin behsver at samle det. Men Guldet kan ikke 

hcerdes og ikke forarbejdes til nyttige Redst'aber, saaledes at 

dette Metals Indflydelse paa Verdenshistorien fprst be

gynder, naar en mere fremrykket Kultur udvikler Begrebet 

om Penge.

Ganfle anderledes er Kobberets Forhold. Det findes 

ligesom Gnld i metallist Tilstand paa Jordens Overflade og 

i de Kobberlag, der ikke opnaae nogen betydelig Dybde, saa

ledes at Folkestammerne i deres Barndom neppe Undgaae at 

opdage det, og derved at finde et Metal, der htnbe benyttes 

til Redskaber. Saaledes fandt Reisende enbnu i Slutningen 

af det forrige Aarhundrede i det Indre af Nordamerika store 

KlUMper af Kobber liggende paa Overfladen, og der kan ikke 

vcere den ringeste Tvivl om, at et lignende Forhold har fun

det Sted paa den skandinaviske Halvø, længe fyrend Indbyg

gerne lærte den Kunst at udsmelte Malm. OmendskMdt det 

rene Kobber er altfor blødt til at kunne benyttes til skjcerende 

Redflaber, saa kan det dog hcerdes; men de Metaller, som ere 

skikkede dertil, Tin og Zink, findes ikke i Skandinavien, dg 

allerede i en saa tidlig Tid som Broncealderen har Naturen 

henviist Skandinaviens Folk til ikke at afflutte sig, men ved 

Forbindelse med andre Nationer at flasfe sig et til Krigens 

Vaaben og Fredens Redflaber nødvendigt Metal.

Jernet, det vigtigste af alle Metaller, findes ikke i metal- 

list Tilstand paa Jordens Overflade, Undtagen der, hvor det 

som en sand Himmelens Gave, i enkelte Klumper af Meteorjern, 

forekommer paa Overfladen, som f. Ex, i den Deel af Grön

land, som ligger nordenfor de danske Besiddelser, hvor Eski-
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møerne benytte smaa Brudstykker af Meteorjern til Redskaber. 

Ligesom Jernets Udsmeltning udfordrer en langt hpiere Kultur 

end de fleste andre Metallers Bearbejdelse, saa bestemmer 

Jernets Benyttelse MUligheden af en hsiere Udvikling hos 

Folkestammerne, og vi knnne gjerne opstille den Sætning, at 

Uden Jern er ingen hsiere Kultur mulig. Hele Skandinavien 

er rigt paa Jern; men dette Jern forekommer deels i Klip

perne selv og udfordrer allerede Jern for at vindes, medens 

andre Jernmalme, afsatte af Vandet i Engene og Jndsperne 

og ligesaa let tilgjcengelige som hine, uden Vanstelighed kunne 

udsmeltes. Denne Jernmalm, Spmalm, Myremalm, fin

des baade i Norge, Sverrig og Danmark, og dens Ud

smeltning har endnu i historifle Tider været Gjenstand for 

næsten hver Mands HUUsindustri, som i Danmark ikkun er 

ophprt af Mangel paa Brændsel, og i Norge og Sverrig ved 

de ftørre Fabriker er bleven tilbagetrcengt til enkelte, fra den 

øvrige Verden næsten affluttede Dale. Ligesom vi i Jyde- 

potternes Fabrikation Uforandret have arvet en Industrigreen, 

som Landets ældste Beboere have indfprt, og som i Aartusinder 

har vedligeholdt sig, saaledes existerer der endnu i Skandina

vien Steder, hvor Bonden Udsmelter det Jern, han behpver, 

Uden Tvivl aldeles paa samme Maade, som den odinfle 

Stamme indfyrte. De Lag af Jernmalm, som findes ned

lagte i den egentlige Klippemasse, ere fyrst i en senere Tid 

blevne opdagede og bearbbidede; men nu ndgjsr dette Jern 

Sverrigs vigtigste Udfyrsels Artikel, ligesom det er af stor Vig

tighed før det sydlige Norge. Staal, tilberedt af Dannemora 

Malm, følger med den fyrste Nybygger i Nordamerikas Skove; 

hans Dxe maa vcere aldeles af Staal, for at han kan fljærpe 

den ved Slibestenen og ikke stal trænge til den Hjælp, som en

hver Smed hos os kan give, men som er Urskovens squatterer 

negtet, og Dsterbyes og Dregrunds Mærker ere derfor kjendte 

over hele Jorden.

Ikkun paa faa Steder ere Urbjergene dækkede med Lag 

af nyere Oprindelse, men selv disse hyre til den allerceldste
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Dannelse, hvori vi finde Forsteninger. Ikke desto mindre be

tegner denne Formation, hvor dens Leerstifere og Kalk fore

komme, en langt hpiere Frugtbarhed, end der findes paa de 

flandinavifle Urbjerge; Omegnen afMjssen og Christianiafjor- 

den i Norge, Omegnen afStorsjpen i Jemteland og Siljan i Da

lerne, den vestgpthiste Slette i Sverrig og Øerne Mand og 

Gothland betegne disse begnnstigede Partier, der sandshnlig- 

viis tidligere have været baade hyppigere og ftørre, men hvis 

styrste Deel ved en NatUrrevolntion er forstyrret og bortskhllet. 

Paa den vestgsthiske Slette funne vi idetmindste forfølge dette 

Forhold tydeligt; thi der forekomme horizontale Lag af 

Skifere og Kalk i en Mængde enkelte Bjerge, saasom Kinne- 

kUlle, Hllnneberg, Halleberg og Mpsseberg, der alle ere dækkede 

med en sort, plutonifl Bjergart, som aabenbart har be- 

flhttet de lpsere Lag imod Bølgeslagets forstyrrende Kraft og 

vedligeholdt disse faa Levninger af en Udstrakt og mægtig For

mation.

I den sydligste Deel af Sverrig, paa Bornholm og i 

det pvrige Danmark optræde Formationer, der ere fremmede 

for hele det pvrige Skandinavien. De danne ligefrem en Over

gang til Tydstlands og Englands geognostiste Udvikling og staae 

i en stærk Modsætning til de mere nordlige Landes eensformige 

Udvikling. Vi finde nemlig her en lille Plet Keuperdannelse og en 

Ubetydelig Udvikling af Juraformationen med Kullag, der er 

mærkværdig derved, at den for den meget tidlige Tid, da et 

tropisk eller subtropisk Klima endnU fandtes i Danmark og 

Skaane, allerede betegner Nordsoens almindelige Omrids som 

en stor Fjord. Disse Dannelser ere forsvindende imod Kridt- 

formationens store Udstrækning, der i Vesterhanherred i Jyl

land viser over til Flamboroughhead i England, hvorfra den 

tvers igjennem Øen gaaer over til Frankrig, medens den ved 

Myens Klint fætter sig i Forbindelse med Kridtet paa Rügen 

og derfra med det pstlige Europas udbredte Kridtformation. 

Der er en mærkværdig Modsætning imellem de nordlige Par

tiers ringe Mængde eller endog Mangel paa Kalk, og Skaanes
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og Danmarks store Rigdom paa denne Jord; imellem den 

nordlige Deels Urbjerge og den sydliges meget nyere Dan

nelser; imellem den nordliges meget indskrænkede Frugtbarhed 

og den sydlige Deels yppige Produktionskraft. Denne Na

turrigdom skylder Danmark Blandingerne af ældre og yngre 

Dannelser og de mange Omvæltninger, der have forvandlet 

den uden Tvivl i Dybden forekommende skandinaviske Granit 

til Leer, og blandet den med Levningerne af Kridtformationen 

til Mergel

Een stor Bevægelse har hele Skandinavien, med Undta

gelse af den sydlige Deel af Danmark, fcelles; det stiger lang

somt op af Bslgerne, og de nnderjordiste Kræfter, der bryd det 

vestlige Norges mange tUsinde Fod mægtige Urbjergstorpe, der 

paa mange Steder vendte Lagene i Danmark og reifte Sand

lag med Bændeltang til en Hvide af benved tohundrede Fod, 

vedblive endnu at være virksomme. Fra Altenfjord til Store 

Belt stiger Landet langsomt op af Havet, og denne Bevæ

gelse er i det Hele ftørre i den nordlige Deel og tager lang

somt af imod Shd, men indenfor denne almindelige Lov finde 

en stor Mængde Undtagelser Sted. Med locale Afbrhdelser 

synes den at have vedblevet i hele denne Jordperiode; den 

har hist og her i Norge skudt Træerne med det Bjerg, hvor- 

paa de groede, op ober Vegetationsgrcendsen, og de udgaaede 

Stammer staae som Mindesmærker om, at et bedre Klima 

engang herskede i disse Egne. Men denne Forandring 

af Klima træffer ikkun de Steder, hvor en Bevægelse opad 

nydvendigviis maatte formindste de enkelte Punkters Middel

varme. Hævningen har bragt Runerne paa de lodrette 

Klippevægge i Romsdalsfjorden saa hsit, al Ingen mere kan 

naae dem fra Baadene; den har bragt en Mængde skjulte 

Klipper til Overfladen i den bothnifle Bugt, den har udtorret 

Danmarks Fjorde, gjort dets Der landfaste og flyttet dets 

gamle Vikingeborge midt ind paa Enge og Marker. Ingen 

Deel as Skandinavien er i den senere Tid ved denne lang

somme, men stadige Naturvirkning saa forandret som Dan-
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mark, ikke fordi Hævningen er ftørre, thi her er den mindst, 

men fordi den ringeste Niveanforandring maatte have en 

meget kjendelig Indflydelse paa Danmarks flade Kyster og 

paa dets Fjorde med grunbt Vand.

Har denne vedblivende Bevægelse forandret vort Lands 

Udseende langsomt i Lpbet af Aarhnndreder og Aartusinder, 

saa har en anden Naturbegivenhed, som falder i den rmvce- 

rende Jordperiodes forhistoriske Tid, pludseligt givet Landene 

Syd for Dsterspen et ganske andet Udseende. Denne Begiven

hed, hvorved Snndet og Belterne, KjsgebUgt og Prcestybugt 

og alle Halvpens Fjorde fra Ebeltoft til Travemünde ere 

indflaarne, har havt sin oprindelige Aarsag i den nordøstlige 

Deel af den skandinaviske Halvø. Da denne Urbjergcolos 

begyndte at reise sig af Havet, dannede den tre store pformige 

Partier; Norge og det nordlige Sverrig Udgjorde een 0, 

Smaaland og de hpiere Dele af det sydlige Sverrig dannede 

en anden 0, og de hsiere Dele af Finland dannede en tredie 

D. Denne Fordeling af Landmasserne følger af Hvidernes 

Fordeling, og at hele Handelsflaader kunne ved Hjælp af 

Kunsten fyres over den mellemsvenske Slette, beviser, at ingen 

store Hyider her spærre Beten; endnu mindre er dette Til

fældet med det Land, der ligger imellem det hvide Hav og 

den nordligste Deel af den bothnifle Bugt, saaledes at Jis- 

havets Vand tidligere igjennem et bredt Sund funbe flyde Ud 

i Kattegattet. Den vedvarende Hævning maatte lidt efter lidt 

forandre disse Forhold, og da den mellemsvenfke Slette var 

hcevet over Havets Niveau, var den bothnifle Birgt ikkun en 

Fjord af Jishavet; da tilsidst ogsaa Lavsletten i det nordlige 

Finland adstilte Jishavet derfra, blev den bothnifle Bugt en 

Jndsp, der fra de omgivende Lande modtog gjennem Floderne 

ligesom nu en stor Mængde Vand, som omsider maatte 

bane sig en Udvei, hvor der var mindst Modstand. Graniten 

og de andre saakaldte Urbjerge besidde i det Hele en stor 

Fasthed, og begge Sletter, saavel den finske som den mellem

svenfle, vilde ikke kunne gjennembrydes af Vandet; derimod
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forekommer der paa den sydlige Grcendse af den bothniste 

Bugt Levninger af en Dannelse, som fra det nordlige Rus- 

land og Ladogaspens Bredder synes engang i en sammenhæn

gende Masse at have ledsaget den shdpstlige Grcendse af den 

store nordlige Urbjergcolos. Denne Overgangsdannelse be- 

staaer for en stor Deel af løse, tffun lidet sammenhængende 

Bjergmasser, og herigjennem maatte Vandmassen bane sig en 

Vei. Vi kunne nu forfølge dette GjennembrUds Enkeltheder 

overalt paa Kysterne af Dsterspen. Det fyrste Stpd af ben 

imod Syd styrtende Vandmasse finde vi udtrhkt i den dybe, 

imod Nord vendende Havbugt ved Königsberg og Danzig. 

Den ester dette fprste Stpd tilbagevendende Vandbplge maatte 

ved at træffe sammen med Strømmen, der vedblev at komme 

fra den gjennembrUdte Indsø, tage en diagonal Retning, som 

viser sig ved de sydlige Bugter paa Sverrigs Kyster i Dfter- 

ssen, og omsider banede sig en Vei gjennem de vformige Kul

ler af de sydligste Urbjergkjeder imellem Skaane og Born

holm. Til denne Strprn svarer Gjennembruddet imellem 

Mpen og Rügen, Rügens to imod Nordost vendende Bugter og 

Bugterne ved Præsts og Kjoge, medens den nordligste Deel 

af denne Vandmasse dannede Sundet og adflilte Sjælland 

fra Sverrtg, uden Tvivl Understøttet ved en nordsydlig Kløft 

i Jordstorpen. Fortsættelsen af Hovedstrømmen er Lübecker

fjorden og den her fra det faste Land tilbagevendende Strpm 

maatte ved sit Sammenstyd med den fremadflridende Vand

masse atter tage en diagonal Retning, og et Blik paa Kortet 

viser, at Halvpens mange Fjorde fra Lübeckerfjord til Kalp- 

vig antage fra den første sydvestlige Retning en mere 

vestlig, derpaa nordvestlig og ende i den nordligste Fjord med 

en fllldkommen nordlig Retning, ligesom om de vare Radier 

fra et Punkt i den sydvestlige Deel af Øftcrføen. Belterue 

hore med til dette System af Fjorde, og Danmark skylder 

denne Naturbegivenhed sine mange Udmærkede Havne, hvortil 

vi neppe finde Mage i nogetsomhelst Land, der ikke bestaaer af 

faste, haarde Klipper. De mange Smaaper, som findes i den 

7*
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sydvestlige Deel af Dsterspen, ere Levninger af det forstyrrede 

Land; derfor ere de saa frugtbare, thi Vandet flyllede Sandet 

bort, men lod de mere sammenhængende Leerpartier blive tilbage, 

og efter at Vandet havde oversteget Halvpens stprste Hvider, 

Udstrpede det Sandet paa den vestlige Deel af Halvsen og 

foranledigede derved for en Deel dens ringe Frngtbarhed. I 

hvilken Tid denne Begivenhed er indtraadt, kunne vi ikke med 

Npiagtighed bestemme; den er celdre end de celdste Havstokke 

paa Bornholm, den er celdre end den cimbriske Flod, der 

allerede traf Landet befolket og sandsynligviis fandt Sted i 

Broncealderen imellem det 6te og 8de AarhUndrede fpr Chri

stus; den er ældre end nogensomhelst Beboelse af Landet og 

gaaer altsaa efter menneskelig Regning meget langt tilbage i 

Tiden. Geognosten har hidtil ikke fundet ringeste Spor af 

Menneskers Tilværelse Under denne Katastrophe; men Uneg- 

telig ligger, som Steenstrup fyrst har antydet, i Gefions Sagn 

Hovedtrækkene af denne Begivenhed, og antage vi, at Mythen 

virkelig hentyder paa denne Omvæltning, saa maa idetmindste 

de hpiere Dele af Sverrig allerede fsr Katastrophen have 

været beboede, og Geftonsmhlhen er Folkets Erindring om 

hiin mærkværdige Begivenhed.



3.

Jorden og Menneskeslægten.

(Nordist Univerfitets-Tidsflrift. 1ste Aargangs 1ste Heste. 1854.)

Der er en Stræben i Naturen efter at Udjevne Alt. Naar 

Regnen falder paa Bjergenes Toppe, styller den en Deel af 

disse bort, saa at de blive lavere. Floderne fyre disse Smaa- 

dele ud i Havet, og det bliver mindre dybt. Naar Bølge

slaget gnaver paa en Khst, blander det Atomerne af Kalk- og 

Leerklinterne sammen, og hvad der fyr havde en flarp udtrhkt 

forskjellig. Charakteer, bliver nu eensformigt og uden syn

derlig Forfljellighed. Regnen, der gjennemtrcenger Jorden, 

udtrækker forstjellige SUbstantser af forstjellige Lag og fyrer 

dem igjennem Bækkenes, Aaernes og Flodernes lange Bei 

Ud i Havet, og fun den fineste Analyse kan eftervise en 

anden Forskjel imellem Bestanddelene af det Spvand, der 

flyder omkring Antillerne, og det, der kommer fra Gryn- 

lands Kyster, end den, der hidryrer fra den ftørre For

tynding i det nordlige Hav.

Hvis ikke NatUren havde Kræfter, der modstrcebte denne 

Tilbpielighed til at udjevne baade de physiste og chemifle 

Forskelligheder, vilde i Tidernes Löb Ueensformigheden mere 

og mere forsvinde paa Jorden.

Imidlertid beroer hele Menneskeslægtens Existents paa 

Jordens Forfljellighed, der gjsr, at Mennestet paa et eller 

andet Sted finder de Gjenstande og Stoffer samlede, som 

han behsver, og ikke er tvungen til mpisommeligt at Udtrække
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dem af deres Blandinger. At en saadan Forskellighed findes 

er almindelig bekjendt, og det er ogsaa her Naturens Kræfter, 

som foranledige Adskillelsen og frembringe Forskjelligheden. 

Medens Vandet jevner Jordens Overflade og Havets Bund, 

flyde de underjordiske Kræfter Landene op til ftørre Hyide 

og foranledige Sammenstyrtninger, hvorved Fordybningerne 

blive dhbere. Medens Havet rører Kalk og Leer sammen, 

stiller det samme Hav med stor Npiagtighed Steen, Gruns, 

Sand og Leer fra hinanden. Medens Havet optager alle 

de Oplosninger, der komme fra Landjorden, og ved Bylge- 

flaget og Stramninger blander dem eensformigt, ere Milli

oner af smaa Væsener uophørligt beskæftigede med atter at 

sondre de forstjellige Stoffer fra hinanden. Ved disse 

Naturens store, modstridende Kræfter ere i de forløbne 

Jordperioder Stofferne saaledes samlede, at de ere rede til 

Menneflets Benyttelse, og atter saaledes blandede, at 

Planter og de Dyr, der ikke htnne bevæge sig fra deres 

Plads, finde deres forstjellige Nceringsstoffer forberedte til 

dem.

I de ældste Jordperioder, da ingen organiske Væsener 

endnu existerede paa Jorden, finde vi Steenarterne næsten 

aldeles blottede for Kalk, og i den Periode, der gaaer 

umiddelbart foran de organifte Vceseners og navnlig Dyre

rigets Udvikling, kommer der Kalk fra Jordens Indre op til 

Overfladen, men den er ikke i saadanne Forbindelser, hvori 
"vi nn iscer finde den fremtrædende, og som vi betragte som 

de egentlige Kalkbjerge, nemlig som klllsuur Kalk eller, som 

vi i Almindelighed kalde den, Kalksteen, i de finere Arter, 

, Marmor, og i de urette og løse, Mergel. Det er derimod 

Forbindelser af Kalk med Kiseljord, der ved at gjennemlpbe en 

heel Række Forandringer baade af uorganisk og organist Na- 

tnr omsider danne hine mægtige Masser af Kalksteen, der 

paa mange tnsinde Qvadratmiil af Jordens Overflade danne 

Lag af flere hundrede Fods Tykkelse.

Kalkens Forbindelse med Kiseljord, der udgjor en vce-
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sentlig Bestanddeel af de mørfe, jernholdende Steenarter, 

som Geognosterne med et fælles Navn betegne som Trap*), 

bliver angreben af en Luftart, der kaldes Kulsyre, og som nu 

kun Udgjsr en meget ringe Deel af Atmosphceren, medens 

den i en ældre Tid for stprste Delen maa antages at have 

dannet Jordens langt høiere og vcegtfyldigere Luftkreds. Kul

syren bemcegtiger sig Kalken, og naar den er tilstede i ri

gelig Mængde, bliver den derved dannede fulfure Kalk op

løselig i Vand, medens alle Trappens øvrige Bestanddele tabe 

deres Sammenhæng og danne Leer og leeragtige Jordarter, 

der Under ganske nye Former afsættes af Vandet og i Tidens 

Lhb hcerdnes til Skifere. Kalken samler sig i Syvandet, 

hvor Skaldyr og Koraller bemægtige sig dette Stof og afsætte 

det som hine, nylig omtalte, mægtige Lag af Kalksteen. Uden 

disse Smaadhrs sondrende Virksomhed vilde Kalkstenen, som 

er uUndvcerlig for Mennesket til Bygningsmateriale og mange 

andre, sijsndt mindre vigtige Anvendelser, være saa sjelden 

paa Jorden, at man neppe kunde regne paa nogen omfat

tende Benyttelse deraf. Senere JordrevolUtioner, Vandets 

og Jordbevægelsernes forenede Virkning, forstyrre igjen en 

stor Deel af hine Kalkstene og blande den kulsure Kalk 

med andre Jordmasser; saaledes fremtræder Mergel, dette 

mægtige Middel til forøget Plantevcext, der har givet vort 

Land mere Rigdom, end GUldgrirberne have indbragt Cali

fornien og Australien, samt desforUden fremkaldt en regel

mæssig og vedvarende Virksomhed, der forvandler vore 

Heder til frugtbare Kornmarker og fremkalder Byer, hvor 

der tidligere ikkun var enkelte usle Hytter. Planterne udfor

dre nemlig mangfoldige Rceringsstoffer, og et af de aller

vigtigste as disse er den knlsllre Kalk, der, idet den fremkalder 

en kraftig Vcext, tvinger Planten til at udtrække Ltosser af Jor

den, som svagt Udviklede Planter ikke kunne tilegne sig. Jmidler-

) En tidligere meget anvendt Betegnelse for en Gruppe af ældre 

lavalignende Bjergarter, hvortil ogsaa Basalten horer. I.
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tid udtrækkes herved Kalken, og idet den udtrækkes, bliver 

den oplpseliggjort, og af det igjennem Jordskorpen strømmende 

Vand føres den omsider ud i Havet, hvor de lavere Spdhr 

atter optage og tilsidst afsætte den fom. faste Klipper af Ko

ral- og Muslingkalk. Under dette store Kredslpb, som 

ikkun fuldendes i Jordperioder, har denne chemiske Virkning 

overalt udbredt organist Liv og organisk Virksomhed, snart 

fremkaldt en kraftig Planteverden og snart begnnstiget Udvik- 

lingen af Millioner af Havets Dyr.

Naar Kulsyre forstyrrer Trappen ved at optøfe dens 

Kalk, bliver ogsaa endeel af dens Kiseljord oplyst i Vandet 

og ligesom Kalken ført Ud i Havet. Andre Dyr optage og 

samle Kiseljorden, og ligesom Koralstokkene og Muslingernes 

Skaller danne mægtige Kalklag, samler Svampenes og Jnfu- 

sionsdyrenes Kisel sig i særegne, skjpndt mindre mægtige Lag 

som Flint, der oprindelig findes i Kridtdannelsen, men ved 

Kridtets Forstyrrelse, hvorved. Mergellagene ere dannede, 

bliver Flinten formedelst dens ftørre Fasthed og Haardhed 

uforstyrret tilbage og findes nu i Millioner stprre og mindre 

BrUdsthkker ved vore Strandbredder og spredt over vore 

Marker.

Flinten er et af de vigtigste Mineralprodukter, der 

existerer, og spiller i Menneskeflcegtens Udvikling til en hpiere 

Kultnr en meget betydningsfuld Rolle. Der Udfordres 

nemlig allerede en vis fremrykket materiel KllltUr, om jeg 

maa bruge dette Udtryk, fprend Mennesket kan vinde Metal

lerne, og en lang Opdragelsestid maatte gaae forub, fprend 

Menneskeslægten kunde benytte Metaller og deres Forbindelser 

til de Redskaber, som den behøvede for at aftvinge Naturen 

sine Rigdomme. I den Tid var Mennesket med Hensyn til 

Materialet til disse Redstaber henviist til langt mere Umid

delbare NatnrprodUkter, til Been, Træ og Steen. Iblandt 

de sidste er der ikke et eneste, som i den Grad forener Egen- 

flaber, der gjpre det brugeligt til Redskaber, som kunde træde 

istedetfor de Metaller, i hvilke vi nu,med saa stor Lethed
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forene tilsyneladende modstridende Egenflaber, som Flinten, 

der findes i alle Lande, hvor Kridtet forekommer, i stor 

Mængde udbredt i de øvre Jordlag som løse Brudstykker; da 

nemlig Kridtet er en meget blpd Masse, er det ved Havets 

Bølgeflag og Jordbevægelser, ved Regn og Frost blevet for

styrret undertiden indtil meget betydelige Dybder, medens 

den haarde Flint saagodtsom uforstyrret er bleven tilbage. 

Den forekommer dernæst aldrig i meget store Blokke og for- 

detmeste i mindre saa at sige af Naturen forberedte Stykker. 

Den Vilde behpvede kun paa Overfladen at samle Raamate- 

rialet til sine vigtigste Redskaber og Vaaben. Flinten kan 

formedelst sit MUslede Brnd med Lethed tilhUgges i den første 

raa Form, hvilket ikke lader sig udspre med nogensomhelst 

anden Steen af samme Haardhed. Netop dette mnslede Lrild 

gjpr, at man med faa Slag af saagodtsom ethvert Lthkke 

raa Flint kan afhugge flade flarpe BrUdsthkker, der lunne 

benyttes og uden Tvivl ere benyttede til alle de Diemed, 

hvortil vi nn benhtte Jernknive. Dens Haardhed er ftprre, 

end den, som den meest hvede Kunstner kan meddele Ltaalet, 

og endstjsndt den i Seighed ikke kan maale sig med )Aetaller, 

erstattes denne Mangel derved, at Eggen, naar en lille Fliis 

springer af, netop formedelst Stenens MUslede Brud ikke 

bliver mindre skarp. Naar man i hele Steenriget skulde 

syge efter et Materiale, der til skjcerende Redskaber bedst 

kunde trcede istedetfor Metaller, vilde man altid vende til

bage til Flinten, og disse Egenflaber findes neppe ved noget 

andet Mineral Undtagen ved Obsidianen*),  men der i mindre 

Grad. Dette sidste Mineral træder i Amerika istedetfor Flin

ten, og Obsidianen fra det saakaldte Knivbjerg i Acexilo 

har forsynet den amerikanske Vilde med de samme raa Steen- 

knive (Flækker), som Flinten i Europa. Flinten har for

længe siden tabt sin Bethdning i Kulturhistorien) fortrængt fra

*) En fort glasagtig Lava, der i sine physiske Egenflaber staaer Flin

ten meget nær. 3-
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Benyttelsen til Redskaber ved Metallerne, beholdt den endnn 

i lang Tid en Betydning som Middel til at skaffe Ild til- 

veie, indtil ogsaa denne Anvendelse i dette Aarhnndrede har 

ophørt formedelst Benyttelsen af andre, lettere og mere sikkre 

Antcendelsesmidler, og Flinten brUges nu iffun, hvor det 

kommer an paa at skaffe en nogenlUnde reen Kiseljord til 

Glas- og Leervarefabrikationen.

Kalk og Flint ere ikke de eneste Exempler paa, hvor- 

ledes en Millioner Gange gjentagen chemist Virksom

hed hos smaa Dhr har modarbejdet hine store NatUr- 

virkninger, der syge ved chemiske og mechaniske Kræfter at 

udjevne alle indre og ydre Forstjelligheder, og hvorved der 

samles Stoffer, som ere npdvendige til Menneflets Udvikling 

og Fremskridt.

Jeg vil endnv anfpre en lignende, overordentlig betyd

ningsfuld Virkning, som er afhængig af Planteverdenen. 

Jernet forekommer oprindelig som en væsentlig Bestand- 

deel af mange forfljellige Mineralier, men ved den store, 

tidligere antydede mechaniske og chemiske Forstyrrelses- og 

Blandingsproces blive disse Mineralier saavelsom mange 

andre forstyrrede og Jernet eensformigt Udbredt i den hele 

Masse. Laaledes forekommer Jernet i vort gule Sand og 

Leer, og paa samme Maade elfterer det i ældre Sand

stene og Leerskifere. For vor nuværende techniske Udvikling 

er dette Jern ganfle ligegyldigt, er, som om det flet ikke ex- 

isterede; thi endfljpndt vi ere istand til ved chemiske Midler 

at samle og udstille det, ville Omkostningerne i den Grad 

overskride Værdien af det Udskilte Jern, at denne MUlighed 

ikke har den ringeste praktifle Betydning. Imidlertid samler 

Natvren dette Jern ved Hjelp af Planteriget, og denne Virk

ning gaaer for sig paa folgende Maade. Raar Planter og 

Plantedele hendp og visne i et Klima, som er fugtigt og ikke 

meget varmt, saaledes som vort, lide de en langsom For

andring, hvorved de forvandles til forfljellige brane, brænd- 

bare Stoffer, der deels oplofts i Vand, deels afsættes i For-
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dykninger, og som vi betegne med Navnet Tsrv. Den i 

Vand Usselige Deel af disse Planternes Forstyrrelsespro- 

bufter er en Syre og betegnes i Almindelighed med Navnet 

HvMUssyre. Netop fordi den er en Syre, træder den i For

bindelse med Stoffer, der have modsatte Egenskaber, og disse 

Forbindelser ere tildeels opløselige i Vand. HnmUsshren, 

der overalt danner sig, hvor Plantedele under de anfsrte kli- 

matiste Forhold overlades til deres egen frivillige Forstyrrelse, 

oplyser Jernilet, der er udbredt i Sandet, medens Sandet 

selv, som er Kiselsyre, ikke kan oplyses. Ikkun naar der 

i Sandet eller Leret forekommer Kalk, vil dette oplpses let

tere og fortrinsviis fremfor Jernilet, saaledes at dette Under 

saadanne Omstændigheder bliver tilbage i Sandet. Naar 

,3ctnet derimod oplyses, er dermed Rækken af de Forandrin

ger, som dette Metal lider, paa ingen Maade affattet; denne 

svage Oplysning af Jern og HnmUsshre i Vand gjennem- 

trcenger nu Sandets smaa Kanaler og forvandles ved en 

Vepelvirkning imellem de enkelte Bestanddele til nye Pro- 

tufter. Jerniltet afgiver nemlig en Deel af sin Ilt til Hn- 

MUssyren, som derved bliver forvandlet til Kulsyre, og denne 

Kulsyre, som optages af Vandet, oplpser det fulfure Jern- 

forilte. Alle de vel bekjendte, saakaldte Jernvande, der ere 

vigtige Lægemidler og have gjort Steder, som Pyrmont, 

Driburg, o. s. v. til berpmte og stærkt besagte Sundheds- 

brynde, indeholde som væsentlig Bestanddeel kUlsnurt Jernilte, 

ligesom hine ved Humusshrens Indvirkning paa Jerniltet dan

nede Kilder. Hos os ere disse svage Jernkilder overordentlig 

hyppige og bryde frem næsten overalt, hvor jernholdigt Sand, 

der hviler paa Leer- og Mergellag, er gjennemskaaret af dhbe 

Dale, men de indeholde meget lidt Jern og saa lidt Kulsyre, 

at denne ikke er istand til, selv for en kort Tid, at forhindre 

den atmosphceriste Lllfts Paavirkning. Det kulsnre i Vandet 

opløste Jernilte, som er fremkommet ved Plantesyrens Ind

virkning paa det i Jordbunden udbredte Jernilte, har nemlig 

den Egenstab, at Jernet, naar det kommer i Vexelvirlning
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med den atmosphæriske Lllft, bliver uoplpseligt i Vand og 

afsættes som Jernokker paa de Steder, hvor Kilde» kom

mer frem af Jorden. Derfor betegnes saadanne svage Jern

kilder altid hos os ved et bruunt eller guult Lag, der om

giver Kildens nuværende eller tidligere Udspring, og end- 

fljyndt der i en kortere Tid kun afsættes meget lidt Jern, 

udgjpr det dog i en Række af Aarhnndreder en meget betyde

lig Mængde, og det saaledes ved Hjelp af Planteriget sam

lede Jern bliver til en meget vigtig Malm. Naar disse 

Kilder finde en Udvei paa Bonden as Jndsper, frembringe de 

en særegen Malm (ben saakaldte Ssmalm), som bestaaer af 

smaa Korn, dannede ved den Bevægelse, som Vældet med

deler det øvrige Vand. Naar Vandet derimod flyder igjen- 

nem Sandlag i en ringe Dybde under Overfladen, afsætter 

det her sammenhængende Masser af den saaledes Udskilte 

Malm, som vi betegne med Navnet Mhremalm.

Disse Malme, som ere let tilgjcengelige og findes enten 

tæt Under Overfladen af Sandlag eller kunne fiftes op af 

Sperne, ere efter de Erfaringer, vi have fra Nordeuropa, 

de første Jernmalme, som ere blevne bearbejdede af vore 

Forfcedre. 3 den Periode, da disse Malme kom i Brug og 

en Jernproduktion begyndte, var Kulturen ikke streben saa 

vidt frem, at en Bjergbygning kunde finde Sted, og hine 

mægtige Jernmalme (Magnetjernsteen), hvorpaa den flandi- 

navifle Halvses vigtige Jernproduktion nu er begrundet, vare 

dengang værdilsse Skatte. Men at vi nu kunne bearbeide 

og benytte dem, er i det Væsentlige betinget derved, at Men- 

neflet i en raaere Tilstand fandt en Malm almindelig Ud

bredt, som formedelst sin lette Tilgjcengelighed Uden Banske- 

lighed kunde vindes, og formedelst sin lette Smeltelighed uden 

store Anstrengelser kunde forvandles til Metal. Ligesom 

Flinten tabte sin Betydning, efterat den havde hjulpet 

Mennesket op paa et hpiere Murtrin, saaledes have disse 

Jernmalme, efterat deres Bearbejdelse har ført Mennesket
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et stort Skridt fremad, mistet den stprste Deel af deres 

Interesse*).

*) Hvor stor en Mængde Somalm, der under særdeles gunstige For

hold kan dannes endnu den Dag i Dag, sees bedst deraf, at 

der i det ostlige Finland findes Smeltehytter, der udsmelte indtil 

500 Skpd. Jern aarligt aleue af Somalm, og naar man har ov- 

taget Alt, hvad der findes deraf i en So, samler der sig atter 

paa dens Bund i et Aarhundrede saamegen Malm, som behoves 

til et Aars Drift. Enhver Smeltehytte maa derfor have 100- 

120 saadanne Jndsoer til sin Raadighed. I.

Det er imidlertid langtfra ikke Udelllkkende organiste 

Kræfter, hvorved Naturen samler de spredte og blandede 

Stoffer, og som, fkjsndt smaa og næsten magttagelige i 

deres Enkeltheder, frembringe meget store Virkninger ved deres 

utallige Gjentagelser. Ogsaa de uorganifle Kræfter, der 

saa hyppigt sprede og blande Stofferne, virke i andre Til

fælde ligeledes samlende. Naar Bølgeslaget nedbryder vore 

Kyster, bliver Leer og Sand flilt fra hinanden og hver sam

let for sig ved en Bevægelse af samme Natur som den, 

hvormed alle de forskjellige Lag, der sammensætte Kysten, 

blive sammenrprte; men denne Bevægelse udmærker sig der

ved, at den er langt svagere, og ledsages desuden af Virk

ninger af en anden Beskaffenhed. Leret udsondres og afsæt

ter sig paa Bllnden af det dybe Hav, hvortil Bølgebevæ

gelsen ikke naaer, eller i Nærheden af Kysterne, hvor Oer 

og Sandbanker give Lce mod Havets voldsommere Bevæ

gelse, og naar i Tidernes L-b him dybe Havbund ved Hæv

ning bliver til Fastland, eller de flade bestyttede Fjorde 

formedelst den vedvarende Afsætning af udflemmet Leer hæve 

sig over Havet og blive til Marst, da er det en Sondring 

ved mechanifle Kræfter, hvis Frembringelser ere af overordent

lig stor Vigtighed formedelst den saagodtsom nudtommelige 

Frugtbarhed, der stadig ledsager disse Dannelser.

Den Maade, hvorpaa Naturen frembringer de Metal

forbindelser, som vi kalde Malme, og hvoraf vi vinde Me-
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Evne til at samle, som paa den Forsorg, hvormed den 

for Menneskeslægten nedlægger sine Skatte, fyrst forberedte 

paa en Maade, at Menneflet saa at sige kun behpver at tage 

dem, men senere Under langt vansteligere Forhold og i langt 

mere sammensatte Forbindelser. Malmene sindes Undertiden 

i Sand og Leer og tydeligt afsatte omtrent paa samme 

Tid som de omgivende Masser. Saadanne Malmlag inde

holde næsten UdelUkkende Jern, som den tidligere omtalte 

Mhremalm, men det er langtfra, at alle Jernmalme findes 

paa denne Maade. Disse og andre Metallers Malme fore

komme undertiden i store Klnmper omgivne af krhstallinfle 

Dannelser, som f. Ex. en Deel af de norske og svenste Malm

lag, men andre findes i saakaldte Gange, Revner, der i meget 

forfljellige Retninger gjennemfljcere Bjergmasserne, og i Al

mindelighed ere Udfyldte deels med Malme, deels med nogle 

andre Steenarter, der pleie at ledsage Malmen paa Gangene, 

og derfor i Almindelighed fyre Navn af Gangmasser. Paa 

alle disse forfljellige Steder har NatUren nedlagt Metallerne, 

og der er neppe noget Land, hvor fladt og bjergfrit det endog 

kan Deere, Uden at det fljuler Malme i sit Skjod.

I Aarhundreder har man været beskæftiget med Under

søgelser og theoretifte Spekulationer om disse Malmes Op

rindelse. Man har troet, at de i Dampform kom fra Jor

dens Indre og fortættede sig i aabne Klyster og andre 

Huulheder, og man har spgt at bortfjerne den Indvending, at 

de Metalforbindelser, som vi kalde Malme, i Almindelighed ikke 

ere flygtige, ved at henvise til den Kjendsgjerning, at næsten 

ethvert Metal kan danne flygtige Forbindelser, og at det er 

disse Dampe, der ved Vexelvirkning med andre Stoffer, danne 

Malmene, som afsætte sig i de aabne Kloster, hvorigjennem 

Dampene ere opstegne.

Andre have paastaaet, at Malmene i smeltet Tilstand, 

som flydende Masser, ere pressede op i de aabne Rev-
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ner, og have der ved Stprkning afsat sig i den nuværende 

Form.
Atter Andre have henviist til den Erfaring, at Mineral

vandene, der efter alle vore Iagttagelser komme fra meget 

dybtliggende Dele af vor Jordskorpe, indeholde Metaller, og 

de have antaget, at de paa Gangene afsatte Steen- og Malm

arter have været oplpste i Vand og ere afsatte paa samme 

Maade, som den saakaldte Sinter og Okker afsætter sig, hvor 

Mineralkilder have deres Udlpb ved Overfladen. Gangene 

ere altsaa efter denne Mening de underjordiske Kildelsb.

Alle disse Theorier indeholde noget vilkaarligt og tage 

sig saa at sige Sagen let, idet de henvise til Jordens os al

deles nbekjendte Indre. Bel ere vi npdsagede til at tage vor 

TilflUgt til disse nbekjendte Regioner, hvorfra Vulkanernes 

Lava og Aste og Mofetternes Luftarter have deres Oprindelse, 

men vi maa holde os til bekjendte Raturlove, og naar vi 

antage, at en Virkning fremtræder fra nbekjendte Dele af 

Jorden ved ligeledes nbekjendte Birkningssoriner, cr det ikke 

meget bedre, end en Tilstaaelse as ver fuldkomne Ubeljendt- 

flab med ?agen. En Theori, der flutter sig til umiddelbare 

Erfaringer, vil unegtelig, som det forekommer mig, have 

Fortrin fremfor alle de andre, idet vi da kunne pryve den i 

dens Enkeltheder. Knnde vi eftervise, at Metallerne og de an

dre Stoffer, som ledsage Malmene paa Gangene, ere udbredte 

i de Bjergmasser, om hvilke vi ere overbeviste enten ved 

umiddelbar Erfaring, eller vev en i alle Enkeltheder gjen- 

nemsprt Slutning, at de i smeltet Tilstand komme fra de 

dybere Under Skorpen liggende Dele as Jorden, ere vi komne 

et Skridt videre, fordi vi da ikke behøve at gjøre 9icøe for 

disse Stoffers Oprindelse, men have ikkun at godtgjsre, ved 

hvilke Midler de ere samlede.
En saadan Undersøgelse har jeg nu gjennemfprt med 

Hensyn til en stor Mængde skandinaviske Bjergarter af meget 

forskjellig Alder og Dannelse, fra Urformationen indtil den Jord

skorpe, der nærer den nuværende Planteverden, og har fuld-
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stcendigt overbeviist mig om, at de alle indeholde ikke blot 

Jern og Mangan, som overalt ere Udbredte i stor Mængde 

i Naturen, men ogsaa saadanne Metaller, som vi fortrinsviis 

vinde i Bjergværker, saasom Kobber, Bly, Zink, Nikkel, Ko

bolt, Bismuth og Splv. Disse Metaller forekomme i en saa 

ringe Mængde, at de hidtil ere nndgaaede den chemiste Ana

lytikers fineste Undersøgelser, og Aarsagen, hvorfor de ff jule 

sig i den store Masse af andre Stoffer, der sammensætte 

Bjergarterne, ligger ikke blot i den ringe Mængde, hvori de 

forekomme, men ogsaa deri, at de bindes ved meget stærke che- 

mifle Tiltrækninger. Ikkun naar man bringer disse Steen - 

og Jordarter i Vexelvirkning med et Stof, der kan afgive 

en Bestanddeel, som har stærkere Tiltrækning til Kiseljord, 

end til Metalilterne, lykkes det at lpsrive disse fra 

deres Forbindelser, at gjsre dem opløselige i Vand, og 

derved bringe dem i en Tilstand, hvori Chemikeren kan 

opdage og samle dem. Dette Middel har jeg fundet i Kog

saltet, hvis Bestanddele kunne betragtes at vcere Natron og 

Saltsyre. Naar man smelter Steen- og Jordarter med Kog

salt, gaaer Natronet i Forbindelse med deres Kiseljord (Kisel

syre), medens Metallernes Ilter, som løsrives fra deres For

bindelser, forene sig med Saltsyren, og blive derved opløselige 

i Vand. Af denne vandige Oplysning kan man nu udstille 

Metallerne ved det samme Middel, som Naturen har brngt, 

nemlig ved Svovlforbindelser, og man frembringer derved de 

i Vand aldeles uoplpselige Foreninger af Metallerne og 

Svovl.

Ved dette Middel er det som sagt lykkedes mig at op

dage de forskjellige Metaller i Jord- og Steenlag, men ikke 

enhver Steenart indeholder alle Metaller; der viser sig her 

en lignende Forfljellighed, som den, Malmene vise i deres 

Forekomst paa Findestederne. Herved bliver det nu klart, 

at Natnren med Hensyn til Frembringelsen af Metallerne 

har fulgt de samme Love, som den følger ved de andre Sub- 

stantser. Een Art af chemist Virksomhed og Tiltrækning
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blander dem noget nær eensformigt i alle almindelig Udbredte 

Stoffer, og senere ere de ved andre chemifle Virkningsformer 

Udtrukne og samlede paa saadanne Steder, hvor vi nu finde 

dem som Malme.

Alle vore Erfaringer og Iagttagelser føre til det Resul

tat, at Jorden oprindelig har været en stor, smeltet og fly

dende Masse, og at den har faaet sin fprste Skorpe ved 

en Afkjøling og Størkning af Overfladen. De ved Afkjp- 

lingen dannede Steenarter kalder man plutoniske, og der 

kan ikke være nogen Tvivl om, at alle øvrige Steen- og 

Jordarter skylde deres Oprindelse til Forstyrrelser og Om

dannelser af de saaledes størknede Masser. I de platoniske 

Bjergarter, saavel dem, om hvilke man er berettiget til at 

antage, at de ere dannede i Jordens allerceldste Tider, som 

dem, der i senere Perioder, ved vulkanske eller lignende Ud

brud i smeltet Tilstand ere komne op fra Jordens dybere 

Dele, indeholdes Metaller, og ved den Forstyrrelse, som de 

have været udsatte for, have Metallerne fulgt med Stenenes 

svrige Bestanddele, ere gaaede over i de af de plUtoniske 

Steenarter dannede Sandstene, Skifere og Kalkstene, og fin

des selv i det allersidste Produkt as denne Række af Forstyr

relser og Dannelser, i Mnldjorden. Naar man nu kan vise, 

ved hvilke Midler Natnren har samlet de saaledes adspredte 

metalliske Dele, faae vi atter et nyt Blik ind i Naturens 

hemmelighedsfulde Virkningsmaader.

Jeg antager og haaber at kunne bevise, at den har 

benyttet det samme Middel til at samle Metallerne, som jeg 

har anvendt for at opdage og Udskille dem, nemlig Kogsalt 

og Svovlforbindelser. Det førfte Stof findes nu for 

størstedelen oploft i Ssvandet, og saa stor er deri Mæng

den af denne Forbindelse, at man kan antage, at det for 

hver 100 Fod af Havets Middeldhbde indeholder saameget 

Kogsalt, at det, udskilt af Vandet, vilde danne et Lag, som 

kunde bedække hele Jorden med en Mcegtighed af 1 Fod. 

Vi ere langtfra ikke i Besiddelse af tilstrækkelige Kjendsgjer-

8
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ninger for at danne os en nogenlnnde rigtig og bestemt Idee 

om Havets virkelige Middeldhbde; ikklln det vide vi, at man 

ved Lodstud har opdaget Steder i Havet, hvis Dybde bety

delig overstiger en danst Miil, og at det store Verdenshav i 

en forholdsviis ringe Afstand fra Kysterne meget hurtigt til

tager i Dybde. Selv om vi iffun antage, at denne Middel

dhbde er 2000 Fod, vil dette svare til et Lag Kogsalt, som 

kunde dække hele Jordoverfladen i en Tykkelse af 20 Fod. 

Dette Kogsalt maa paa en Tid, da Vandet enten endnv 

flet ikke havde fortættet sig paa Jordoverfladen, men fandtes 

som Dampe i Atmosphceren, eller i det mindste kun i en 

ringe Mængde fandtes i flydende Tilstand, have existeret i 

Forbindelse med de dengang allerede tildeels afkjølede og størk

nede Jordlag, og tillige maa Saltvandet have gjennemtrcengt 

Jordlagene paa en Tid, da ingen Deel af Jorden enbmt var 

hævet over Havet, og Regnen altsaa ikke kunde forsyne de 

dybere Jordlag med Ferskvand. Enhver stærk Opvarmning 

af Jordlagene maatte da frembringe den samme Virkning paa 

dem, som Kogsaltet Udpver i mine Smeltedigler, det maatte 

Udtrække Metallerne og bringe dem i en Tilstand, hvori 

Vandet senere kunde oplpse dem. Kan man nu bevise, at 

Kogsaltet eller dets meest charakteristifle Deel, Saltsyren, ud- 

gjyr en væsentlig Bestanddeel af saadanne Mineralier, der 

forekomme i Nærheden af Metallernes Leiringssteder, saa kan 

den Formodning, at Kogsaltet har spillet en Rolle ved Metaller

nes koncentrering paa Gangene, vel ikke ansees for fuldkommen 

beviist, men den er ikke destomindre derved bleven meget sand

synlig. Dette er nu virkelig Tilfældet. Saltsyren er en Bestand- 

deel af 2 Mineralier, der spille en stor Rolle i Nærheden af 

Metallernes Findesteder, nemlig Glimmer og Apatit*).

Ogsaa fra de Mineralier, som forekomme paa Gangene 

i umiddelbar Forbindelse med Malmene, funne vi hente

') Apatit er et Mineral, der fortrinsviis indeholder phosphorsuur Kalk, 

og den her senere omtalte Flusspath er Fluorcalcium. 3-
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Beviser for den Rolle, som Kogsaltet har spillet ved Metal

lernes Concentrering. Disse ikke metalliske Mineralier ere især 

Quarts, eller den rene Kiseljord, Kalkspath, eller den futfure 

Kalk, Flusspath og TUngspath, og den af disse Gangarter, 

som meest har interesseret Geognosterne, er Tungspathen eller 

den svovlsure Baryt. Dette Mineral er overordentlig hyp

pigt paa Gangene, men ellers forekommer det næsten flet ikke 

i Naturen, og naar vi Undtage nogle Knokler og Nyrer 

af den saakaldte Bolognesersteen, som er en Varietet af 

Tungspath og forekommer i nogle yngre Dannelser i 

Dvre - Italien og paa østkysten af Jylland, er denne 

saavelsom de andre Barytsorbindelser store Sjeldenheder 

udenfor Gangdannelserne. Kogsaltet derimod Udtrækker Baryt 

tilligemed Metallerne af næsten alle Steenarter, og den 

Svovlforbindelse, som bUndscelder Metallerne af Saltopløs

ningen som Svovlmetaller, bundfælder tillige Baryten som 

svovlsuur Baryt eller den Forbindelse, som vi kalde Tung

spath, naar den forekommer i Naturen.

Det følger da af denne Fremstilling, at hvis Kogsaltet 

i Naturen blev ophedet med Steenmasserne, vilde Baryten 

udtrækkes og under Paavirkning af Svovlforbindelser udstille 

sig som svovlsvur Baryt.

Imidlertid bliver der enbnu meget tilbage at forklare, 

selv efter at det kan ansees for beviist, at en Opheduing 

af Jord- og Steenarter med Kogsalt kan Udtrække Metallerne 

og bringe dem i Forbindelser, der ere opløselige i Vand; 

hvis de forbleve i disse Oplysninger, vilde hele denne Virk

ning have tabt sin Betydning for os, thi Metallerne vilde 

ikke have kunnet samle sig, og det Hele vilde ende med, at 

Oplysningen blev udbredt i hele Havet, og de vilde derved 

blive endnu mere spredte, end da de fandtes fordeelte i Steen - 

arterne. Det er aldeles nydvendigt, at Naturen maa have 

benyttet Midler, hvorved de i Vandet opløste Metaller atter 

kunne blive gjorte uopløselige og derved Udskilte i større 

Masser.

8*
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Der er to Luftarter, der gjennemtrcenge Jordlagene og 

synes at hidrøre fra de dybeste Dele af Jordstorpen. Den 

ene af disse Luftarter er meget almindelig udbredt, og end- 

fljpndt den i største Mængde sindes i Nærheden af endnu 

virksomme og flnkte Vulkaner, er der neppe noget Land, hvor 

man ikke af og til iagttager, at den bryder frem i Bunden 

af dybe Kjeldere eller Brynde, og foranlediger undertiden 

sprgelige Tilfælde, da den qvceler Mennesker og Dyr, naar 

den indaandes i ftørre Mængde. Det er Kulsyren, 

og selv i vort Land ere de Tilfælde ikke ganfle sjeldne, 

hvor Brøndgravere lide under Udbruddet af denne Luft. Den 

anden Luftart, som trænger op fra Dybden, er Sv ovlbrinte, 

en ildelugtende Gas, der ogsaa dannes paa Overfladen af 

Jorden, idet den udvikles ved Forraadnelsen af Mg og 

Tang, og i Almindelighed er velbekjendt derved, at den svær

ter Splvtpiet, naar det udsættes for dens Paavirkning. Svovl

brinte flatter sig endnu langt npiere til Vulkanerne selv og 

de vulkanske Virkninger. Udbrud af denne Luft ledsage i Al

mindelighed de egentlige vlllkanfle Udbrnd, og under Jord- 

fljcelvene pleier Svovlbrinte pllldselig at trænge frem igjen- 

nem Jordskorpen. Ved det Jordfljcelv, der i Aaret 1841 

føltes over en stor Deel af Landet, og især i den nordvest

lige Deel af Jylland, iagttog man i en Brønd i Thisted en 

meget stærk Lugt af Svovlbrinte, som dog snart igjen for

svandt.

Svovlbrinte har den Egenstab at afgive sit Svovl til 

de fleste Metaller, naar de træffe sammen i Oplysninger, 

og Metallerne blive ved denne Vexelvirkning og ved Opta

gelse af Svovl aldeles uoplpselige i Vand og Udstilles som 

Svovlmetaller. Metallerne findes nu ogsaa sordetmeste paa 

Gangene som Svovlmetaller, med Undtagelse af to forresten 

meget udbredte Metaller, nemlig Jern og Mangan, men Kob

ber, Sslv, Bly, Kobolt og Nikkel forekomme enten udelukkende 

eller idetmindste forstørstedelen som Svovlforbindelser.

Lad os et Dieblik antage, at en Deel af Jordstorpen,
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som bestaaer af porøse Steenlag, ved Underjordiske Kræfter 

bliver hævet op over Havets Overflade, og at den Varme, 

der her vil gjennemtrcenge disse Lag, er tilstrækkelig til at 

gjpre dem glpdende og tilvejebringe Vexelvirkningen imellem 

Kogsaltet, der er bleven tilbage fra Havvandet, og Lagene 

selv. Ved enhver voldsom Hævning fremkommer der Revner 

i Jordmasserne, det er Gangene, der senere blive syldte med 

Malme, og hvilkensomhelst Theori Geognosterne saa end 

hylde, antage de, at Malmgangene oprindelig have været 

Klyster og Revner i Klipperne. Disse Klyster ville 

altsaa samle Vandet, der flyder igjennem de hævede Jord

lag og indeholder Saltet, som har optaget de forskjellige i 

Steenmasserne udbredte Metaller; men i disse Klpfter, der 

baade ere underjordiske Vandløb og Afledningskanaler for 

luftarterne, der komme fra Dybden, ville Metaloplysningerne 

træffe sammen med Svovlbrinte og Kulsyre. Herved udstilles 

Malmene og Steenarterne, som ledsage dem, og Gangen vil lang

somt, maaskee i Løbet af Aartusinder, blive fyldt med Malme. 

Vi forstaae nu, hvorfor smeltede og størknede Steenarter, de 

saakaldte plutoniske Masser, i Almindelighed ere malmbrin- 

gende; de foranledige Hævningen og Ophedningen, hvorved 

Vepelvirkningen imellem Kogsaltet og Steenmasserne indtræder, 

de danne Revner ved den Bevægelse, hvori deres Frembrnd 

fætter den omgivende Masse, de foranledige Udskillelsen af 

Metallerne i Forbindelse med Svovl, hvoraf dette som de fleste 

andre platoniske Udbrud ere ledsagede. Vi forstaae ogsaa, 

hvorfor det er Formationer, der ere dannede i en bestemt 

Udviklingstid af Jorden, som fortrinsviis indeholde Malm

gange; saalcenge Alt var dækket af Havet, kande ingen Ud- 

vaftning af Bjergmasserne, ingen vedvarende Strpm af salt

og kalkholdigt Vand sinde Sted og derfor ingen Malnmd- 

skillelse indtræde. Efterat Masserne vare hævede over Havets 

Overflade, kunde en regelmæssig Udvaskning og en vedvarende 

Bevægelse af Vandet i Jordlagene og især i disses Revner 

finde Sted. Derfor finde vi i Mellemeuropa en saa rig
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Malmdannelse i den yngste Overgangsformations Lag, der ere 

hævede i og efter Kulformationen. I Kulformationen synes 

nemlig ftørre Partier af Jordstorpen for fprste Gang at vcere 

blevne hævede over Havets Overflade, og alle de tidligere anførte 

Vexelvirkninger kunde nu indtrcede. Det er velbekjendt, at 

der i Skandinavien forekommer Malmdannelser, der ere meget 

rige og langt celdre end den Dannelse, som jeg har betegnet 

som malmfprende i Mellemeuropa; men disse Malme fore

komme ikke paa Gange, derimod under ganfle andre derfra 

afvigende Forhold.

Den nyere Tids Dannelser ere i det Hele kun fattige 

paa Malmdannelser i Gange, og det er klart, at jo større 

den Masse Jord var, der hævede sig op over Havets Over

flade, desmere maatte det ferske Vand udvaske alle Saltdele, 

der tidligere havde gjennemtrcengt Jordlagene, og desmindre 

kunde det ved en eller anden Opvarmning af de dybere 

Jordlag komme til en Vexelvirkning imellem Salt- og Steen- 

masser.

Endnu maa jeg impdegaae en Indvending, der kunde 

styltes paa den hderst ringe Mængde Metaller, som findes 

udbredt i Jord- og Steenlagene, sammenlignet med den store 

Mængde Metal, som enkelte Bjergvcerksegne levere, som s. Ex. 

Kobberproduktionen af engelfle Malme, der regnes til 200— 

240000 Centner aartig. En Regning vil imidlertid let vise, 

at denne Indvending er Ugyldig. I den grønlandske Trap

formation er omtrent | Gran Kobber i hvert Pd. Steen. 

Jfplge Dr. Rinks Undersøgelse indtager den omtrent 200 

Qvadratmile med en Tykkelse af 3000 Fod, hvilket udgjsr 

345,600000 Millioner Kubikfod, hvoraf hver veier 186 Pd., 

saaledes at enhver Kubikfod indeholder 93 Gran Kobber eller 

omtrent Qvintin, hvilket i den hele Masse er liig 40500 

Millioner Centner, som vilde svare til en Kobberproduktion 

lig den, de engelfle Malme levere i omtrent 200000 Aar.

Saaledes er der i en længst forsvunden Tid sprget for 

Menneskeslægten ved at samle de oprindeligt i den hele Jord-
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og Klippebund adspredte Metaller, men Opdagelsen, Bryd

ningen og Bearbejdelsen af disse Malme, inden de fremkomme 

som reent Metal, er et vanskeligt Arbeide, der for nærværende 

Tid fordrer alle de Hjælpemidler, som den chemifle og mecha- 

nifle Technik tilbyder Menneflet. Paa et tidligere Udviklings

trin vilde en saadan Bearbejdelse af Malmene have været 

aldeles Umnlig, og Overgangen fra den til Steenredstaberne 

knyttede Kultur til den, der støtter sig paa Metaller, maa an

tages at have været en Umulighed, hvis Menneflet strap flulde 

have gaaet over til Bearbejdelsen af Malmene. Ogsaa herfor 

har Naturen sprget, thi den har tilberedt og saa at sige 

udsmeltet enkelte Metaller under særegne Forhold, saa- 

ledes at de vare let tilgjcengelige for Menneflet og kande be

nyttes næsten uden andre Hjælpemidler.

Kobberets Svovlforbindelser have den særegne Befkaffen- 

hed, at de blive opløselige ved at udsættes for Luften, og alt Vand, 

der kommer fra Kobberbjergvcerker, hvor Menneflet ved sine 

Gange og Stoller, Strekker og Schachter*)  har flaffet Luften 

en saa at sige uhindret Adgang til Malmmasserne, indeholder 

meer eller mindre opløst Kobber. Den Virkning, som en 

galvanifl Strøm udpver paa Kobberoplpsningerne ved at Ud

stille metallist Kobber, og som nu finder en saa Udstrakt An

vendelse i Galvanoplastiken, httrer sig ogsaa i Jordlagene selv, 

og saasnart iffun den svageste galvaniske Strsm gjennemtrcen- 

ger en Kobberoplpsning, vil der udstilles metallist Kobber. 

Denne Virkning finder ved Menneskets Forsorg Sted ved alt 

Grubevand, som kommer fra Kobberbjergvcerkerne, idet man

*) Schachter, Strekker og Stoller ere kun forskjellige i Henseende 

til Retningen, hvorefter Udsprængningen af Bjergmassen fore

tages, for at kunne naae hen til Malmleierne. Lchachterne 

gaae lodret ned i Jorden,ere altsaa nærmest at sammenligne med 

Bronde; Strekkerne ere derimod vandrette Gange, der udgaae 

fra Schæchterne, og de kaldes Stoller, naar de fsres ud „i 

Dagen", altsaa en Art Tunneler. I.
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lægger gammelt Jern i Vandledningerne; efter nogen Tids 

Forlpb optager man meer eller mindre store Klumper Kob

ber af disse Ledninger. Samme Virkning frembringes umid

delbart ved Naturen i alle ftørre eller mindre Kobbergange 

eller Kobberlag, som findes paa Jorden. Den Deel deraf, 

som forekommer ucer ved Overfladen, bestaaer tildeels af me

tallist Kobber, rede til ved Bearbeidelsen strap at levere Red- 

flaber, og saaledes fandt (Europæerne, da de i det forrige 

Aarhundrede fprst bleve bekjeudte med den nordlige Deel af 

Nordamerika, Uhyre Klamper af det reneste metalliske Kobber 

liggende paa Overfladen af Landet*).  Naar vi tage alt det 

tidligere anførte i Betragtning, kunne vi neppe nære nogen 

Tvivl om, at lignende Forhold i en ældre Tid have fundet 

Sted i Skandinavien eller i den sydlige Deel af England, 

hvor vi nu ikkun finde Kobberet som Malm. Da man for 

nogle Aar siden opdagede de mærkværdige Lag af gedigent 

Kobber ved Adressen i Nordamerika, fandt man tillige mange 

Tegn paa, at Indianerne med deres Ufuldkomne Hjælpemidler 

havde forspgt at lpsbrhde Stykker as dette Metal. Det ge

digne Kobber, som tidligere fandtes i Europa, er forlænge siden 

forsvundet. Udenfor Europa finder man det endnn hist og 

her, hvor Europæerne eller deres Afkom endnu ikke have taget 

Landene i Besiddelse. Men den Tid ligger uden Tvivl meget 

nær, da det metalliske Kobber ikke mere vil forekomme paa 

Jordoverfladen i saadanne Masser, at de funne have nogen

somhelst praktisk Betydning, og da Kobberet maa vindes ved 

Bjergbhgning og udskilles ved sammensatte metallurgifle Pro

cesser til de Anvendelser, vi gjpre af dette Metal. Mennesket 

behsver ikke længere at overlade til Naturen at Udstille Kob

ber, og den Nødvendighed ved egen Kløgt og Dygtighed at

*) Ved den vestlige Bred af Floden Ontonagon fandtes saaledes en 

Blok gedigent Kobber, der havde en Vægt af over 2000 Pd.

I.



121

maatte erstatte, hvad Naturen tidligere frembragte ved sine 

store Kræfter, har bragt Menneskeslægten et Skridt videre.

Endnu har Menneflet de af Naturen samlede Malmlag 

at holde sig til, men ikke faa af de berømteste og vigtigste 

Bjergværker ere Udtpmte. Menneflet har enten forbrugt al 

den tilstedeværende Malm, eller Resten findes i en Dybde og 

under Forhold, som gjpr den ntilgjcengelig for os. Saaledes 

vil det lidt efter lidt gaae med alle europæiske Bjergværker. 

Aartusinder ville Uden Tvivl medgaae, fprend vi have forbrugt 

alle de Skatte, som Naturen i tidligere Jordperioder har 

samlet til os. Da vil Menneflet vcere npdsaget til ogsaa her 

at trcede i Naturens Sted og selv at samle, hvad denne har 

adspredt, men enhver stor, almindelig Vanstelighed bliver, 

idet den overvindes, til en ligesaa stor Løftestang for 

Menneskeslægtens Udvikling.

-

—-------



4.

Hvad Naturvidenskaberne have udrettet i Men- 

neflehedens Tjeneste*).

*) Heraf er udeladt saavel Begyndelsen som Slutningen, hvori 

alene omtales den hoitidelige Anledning til Festens Afholdelse.

3-

Tale ved Universitetsfesten den 6te Oktober 1858.

Med Rette har man i vore Tider fortrinsviis tilskrevet Na- 

tUrvidenskaberne en overvejende Jndslhdelse paa Menneskeslæg

tens Tilstand og Udvikling; hine store Opdagelser, der have 

forbcmset Alle, have ogsaa henvendt Alles Blik paa Ratur- 

videnskaben som Menneskeslægtens Stptte, og Erfaringen, 

hvorpaa Naturvidenflaben hviler, som dens Læremester. Det 

er imidlertid ikke min Hensigt her at skildre den ydre 

Indvirkning, som Naturvidenskaben har udpvet paa hele Aten- 

nefleflcegtens Tilstand, jeg vil ikke gaae ind paa de forbaU- 

sende Resultater, som alle Grene af denne omfattende Viden

flab have tilbndt Staterne til deres Udvikling, og derfor ikke 

omtale den elektriske Telegraph, Jernbanerne eller Chemiens 

Indflydelse paa Jordbundens Produktion og paa Metallernes 

Udskillelse. Derimod vil jeg idag forspge at give en Fremstilling 

af, hvad NatUrvidenflaberne have Udrettet i H U m a n i t e t e n s T j e-
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neste, og jeg maa da strap bemærke, at disse Naturviden - 

siabernes store Fortjenester vise sig i forskjellige Tidsrum 

paa en meget sorfljellig Maade. De samlede Naturvidenskaber 

have deres egen ejendommelige Historie, og hver Periode har 

havt en Opgave, som vel i det Tidsrum var af gjennemgri- 

bende Betydning, men som vi dog see fremtrcede baade fpr og 

efter denne Jdees Culmination. Jeg vil ikke gaae tilbage til 

Menneskeslægtens ældre Historie, der med Hensyn til Natur- 

videnskaberne kun er lidet bekjendt; den mangler Sammen

hæng, og jeg tvivler paa, at vi der finde et eneste Forhold, 

som ikke er tydeligere og klarere oplyst i NatUrvidenskabernes 

nyere Historie, saaledes som den fremtræder efter Middel

alderen paa en Tid, da alle Videnskaber begyndte at frem- 

blomstre paany.

I denne lange Periode, der saa at sige vedblev ufor

styrret indtil Midten af det forrige Aarhundrede, havde 

Videnflaben den store Opgave at srigjøre Aanden og at tilbage

vise de ubefviede Indgreb, som Overtroen og en mprk og 

misforstaaet religips Fplelse havde paalagt Menneskeslægten.

Dengang, da det var en Troesartikel, at Jorden flulde 

staae stille og Solen med hele Himmelen bevæge sig omkring 

vor lille Jord, hprte der sandelig Mod til at træde frem med 

den modsatte Sætning. Der hsrte en fast Overbevtisning 

til, under et stærkt ydre Tryk at sige med den berømte Ita

liener: «6 pur si muove», og Mange have paa den Tid og- 

saa i deres stille Sind sagt ved mindre vigtige Lejligheder: 

„Og den bevæger sig alligevel." I disse store Forhold har 

Astronomien været Forkæmper for alle vorige Dele afNa- 

turvidenflaberne. Dernæst fulgte Physiken, og vi skylde hiin 

Periodes physiske Arbeider Udryddelsen af megen Overtro, der 

ængstede Menneskene og gav den snilde Bedrager en forønsket 

Lejlighed til at føre Folk bag Lyset. Senere og mindre af- 

gjørende sremtraadte de øvrige Naturvidenskaber paa denne 

Kampplads. Chemien kunde vise mange Lægemidlers ringe 

tZetydning, de naturhistoriske Fag indvirkede tilOplysning
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ved at vise den Uendelige Mangfoldighed og Rigdom i Orga

nisationen, og senest af alle fremtraadte Geognosien. Jeg 

maa forklare dette noget npiere. Mange Folkestammers reli

giøse Traditioner behandle med en stor Forkjcerlighed Jor

dens Skabelseshistorie. Det ligger saa nær, at det Menneske, 

der er gjennemtrcengt af religiøse Følelser, opkaster Spprgs- 

maalet, ikke blot om, hvo der har flabt Verden og navnlig 

den os omgivende Jord og Mennesket, men svger ogsaa at 

gjpre Rede for, hvorledes denne Skabelse er gaaet for sig, og 

i hvilken Følge de enkelte Væsener ere flabte. Paa dette 

Omraade kom Geognosien og nogle af det gamle Testamentes 

Traditioner i Kamp med hinanden. Denne Kamp har varet 

længe; Geognosien støttede sig paa sine Erfaringsscetninger, 

paa de i deres Heelhed uimodsigelige Kjendetegn paa Jordens 

forstjellige Udviklingsperioder, paa de mangfoldige Beviser, 

som Undersøgelserne afgive for den nmaadelig lange Tid, der 

er indbefattet i enhver Jordperiode, paa de tusinde Aarhun- 

dreder, der ligge foran Menneskeslægtens Fremtræden paa 

Jorden og paa det forholdsviis korte Tidsrum, der indbefat

ter Menneflets Historie, d. v. s. den nUvcerende Periode. 

Ogsaa denne Kamp tpr vi nu ansee for afsluttet, den 

har paa enkelte Steder strakt sig langt ind i dette Aarhun- 

drede og er navnlig i England først i den allersidste Tid op- 

hyrt med Naturvidenflabernes fuldstændige Seier.

Efter at jeg saaledes i nogle faa Trcek har flildret Na- 

tvrvidenskabernes Bestræbelser for at srigjsre Aanden ved at 

oplyse den, gaaer jeg nu over til en anden Retning i Natur

videnskabernes Stræben paa Humanitetens Gebet. Vor hele 

Existents er knyttet til en Mængde materielle Betingelser, som 

uimodsigeligt fordre at tilfredsstilles, naar Menneflets «ånde

lige Liv stal kUnne udvikle sig. Vi ere saa vante til denne 

Afhængighed; disse Lettelser, som Menneskeslægten har flaffet 

sig, ere tildeels allerede saa ældgamle, at vi ikke kunne tænke 

os en anden Tilstand, og vi glemme aldeles, at det hin er Na

tur-Iagttagelser og Naturstudmm, der har flaffet os dem. Den
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Vilde, der først opfandt den Kunst at tilvejebringe Ild ved 

Gnidning af Træstammer mod hinanden, er en af Menneske- 

slcegtens stprste Velgjsrere; Størstedelen af Jorden vilde uden 

denne Opfindelse være ubeboelig og det Dvrige beboet af 

Vilde, der mere lignede Dyr end Mennefler. Vore Old- 

grandflere have ved omhyggelig Sammenligning af de forskjel- 

lige Vaaben og Redstaber, som de have fundet i vort Land, 

paaviist tre Perioder, der ere ældre end vor Historie, og det 

er charakteristifk, at Perioderne have faaet deres Benævnelse 

og deres eiendommelige Betegnelse efter de forskjellige Mate- 

rialier, som Menneflet havde opnaaet Færdighed i at bear

bejde. At sætte Flint istedetfor Trce og Been, var et Frem- 

flridt, at Udsmelte Kobber, at hærde det ved Tilsætning as 

Tin og forarbejde det til Vaaben og 'Redstaber, var et 

andet stort Fremskridt. Endnu større var det, da Menneflet 

tærte at bearbeide Jern, og naar vi i Tankerne lidt efter lidt 

borttage alle de Hjælpemidler, som Jern, Bronce og Steen 

have ydet Mennesket, ville vi komme til den Overbeviisning, 

at Livets Indhold for en stor Deel er afhængigt af disse 

ydre Betingelser, og at uden denne Lettelse i Existentsen, uden 

disse Hjælpemidler i Kampen mod den ofte ublide Natur, 

vilde ingen aandelig Udvikling være mulig.

Jeg veed, at Mange ville tænke, at en faa simpel Natur- 

Iagttagelse som den, at Træet bliver varmt, naar det gnides, 

og at Flinten, naar den ved Brug har tabt sin Eg, ved et 

eneste velrettet Slag kan faae sin Skarphed igjen, ikke kan 

kaldes NaturstUdiUM og endnu mindre NatUrvidenskab, og jeg 

indrammer pieblikkelig Rigtigheden heraf. Vore Forfcedre, 

der kun vare lidet udrustede til at kæmpe imod Naturen, 

kunde ikke gjyre videnstabelige Opdagelser, de maatte npies 

med at anvende de meest Umiddelbare Iagttagelser; men 

disse Iagttagelser vare gjorte, da Naturvidenskaberne begyndte 

at udvikle sig, og Videnflabens Beregning og Tænkning maatle 

troede istedetfor det daglige Livs simple Iagttagelser og deres 

umiddelbare Overførelse paa Benyttelsen.
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De samme Forhold elftere imidlertid endnu; vi ere midt 

inde i lignende Kampe, og jeg vil for at bevise min Sætning, 

at Naturvidenflaberne ere sandehnmane Videnstaber, Udsyre Tan

kegangen med Hensyn til en stor og gjennemgribende Jdee, som 

har beskjceftiget hele Verden i over et halvt Aarhundrede. Den 

Tanke, at Slaveri er ligesaa forkasteligt fra den religiöse som 

fra den moralske Side, har med Rette gjort sig gjeldende 

idetmindste i Europa, men ligesaa sandt er det, at Menneske- 

slcegten ikke kan Udvikle sig uden Slaveri. Saa langt som 

Historien gaaer tilbage i Tiden, finde vi Frie i Modsætning til 

Slaver, Trælle og Bovnede med den Forudsætning, at disse sidste 

skulle arbeide for hiin begUnstigede og med den Stærkeres Ret 

udrustede Klasse. Jo mere den høiere Kultur udbreder sig 

blandt de lavere stillede Medlemmer af Samfundet, desto mere 

paatrcengende bliver den Fordring, at faae den til uafbrudt 

legemligt Arbeide bestemte Tid indflrcenket og begrcendset; 

Haandvcerkeren, der har følt Nøvendigheden af at udvikle fin 

Aand, vil ikke længere arbeide saa mange Timer, at Resten 

af Dpgnet derved bliver indstrcenket til Tilfredsstillelsen af de 

meest paatrcengende legemlige Fordringer. Saaledes komme 

vi til det tilsyneladende uopløselige Dilemma, at der paa ben 

ene Side Udfordres til aandelig Udvikling en Indskrænkning 

af den til legemligt Arbeide anvendte Tid, og at denne «ån

delige Udvikling flat udstrækkes over hele Menneskeslægten, da 

Alle ere ligeberettigede i saa Henseende, og paa den anden 

Side, at det saaledes begrcendsede Arbeide ikke er tilstrække

ligt til at skaffe alle de Goder tilveie, som ere aldeles nød

vendige for den, der vil udvikle sin Aand. Det Menneske, 

der fyrst tæmmede et Dyr og brugte det til det Arbeide, som 

ellers Menneflet maatte udsyre, har gjort det første Skridt til 

en sand Slave-Emancipation, og i tidligere simplere Forhold 

var det maastee tilstrækkeligt. Ru er det ikke længere saa

ledes.

England har ved sit Exempel ophævet Slaveriet i Eu

ropa og i saagodtsom alle af Europæerne beherskede Lande.
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Men man har alene holdt sig til Ideen og forsømt de nød

vendige materielle Betingelser; Slaverne ere frie, men de ar

bejde enten siet ikke mere eller kun utilstrækkeligt, og blom

strende Lande, hvor Aandskulturen var i rafl Fremskridt, ere 

nedsunkne i Fattigdom, Elendighed og Raahed. Vi kunne ikke 

undvære Slaver, og de til Slaver gjorte Dyr gjpre ikke Ar- 

beide nok. Vi have idetmindste tildeels otierført Slaveriet paa 

Dyreverdenen, men det er utilstrækkeligt, vi maa overfpre 

det paa de uorganiske Kræfter.

I him Kulkasse ere vore sorte Slaver, den flummende 

Bjergstrpm maa gjsre Vornedes Arbeide, Vinden maa staffe 

Menneflet Ro og Frihed til at befljceftige sig med sine hpiere 

Evner, Naturkræfterne maa overhovedet styres og ledes til at 

fplge Menneskets Villie og lette hans Byrde.

Denne Slave-Emancipation er allerede skreden langt 

videre frem, end man i Almindelighed troer, langsomt og 

umærkeligt have Maskinerne lidt efter lidt fortrængt Menneflet 

fra det haarde, trykkende og nedværdigende Arbeide. De 

pUMpe Vand fra Dybden, de flæbe Malm op fra Jordens 

Indre, de trække Skibe og Vogne med Lethed og Hurtighed, 

de spinde Bomuld og hamre Metaller, og ganste nylig have vi 

gjort Naturkræfterne til vore Postbud, der med Lynets Hnr- 

tighed flyve fra den ene Verdensdeel til den anden, ofte i 

Vindesygens, men ogsaa ofte i Humanitetens Tjeneste, for at 

advare imod Fare og for at meddele vandne Resultater.

Seent har den Overbeviisning gjort sig gjceldende, at 

man fun ved Benyttelsen af Naturkræfterne kan tilvejebringe 

den sande Slave-Emancipation, og en i hpi Grad interessant 

Kamp imellem et Slaveri Under en anden Form end den tid

ligere og en Indførelse af Maskiner i Colonierne, for at kunne 

nyies med mindre strengt og mindre vedholdende Arbeide, gaaer 

i dette Dieblik for sig. Denne Kamp vil være langvarig, 

men for mig er der intet Spprgsmaal oin, til hvilken Side 

Seiren omsider vil vende sig.

Det har været og er tildeels endnu en Modesag at paa-
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staae, at Maskiner giøre Arbejderne ulykkelige, fordi en 

Mafline kan arbeide billigere end et Menneske. Erfaringen 

modsiger det, thi i det Land, hvor Maflinarbeide er meest Ud

bredt, nyder Arbeiderklassen i sin Heelhed den større Deel af 

Jordens materielle Goder. Naar vi hpre om den Nød og 

Elendighed, der fra Tid til anden hersker i engelske Arbeider- 

distrikter, er det der, hvor Menneflet som en Mafline vil 

kcempe imod de Mafliner, der drives ved uorganiske Kræfter. 

Kommer man derimod i de Egne, hvor Arbeidet er hvad 

Englænderne kalde skillwork, d. v. s., hvor der hprer For

stand, Opmærksomhed og Omlpb til at Udføre det, da finder 

man Mennestet ikke længere i Kamp med Mafliner, men som 

den, der beherster disse Kræfter. Anvendelsen af Mastinerne, 

af det hele Apparat, hvorved vi tvinge Naturkræfterne til at 

arbeide efter vor Villie, har allerede ført og maa natmlig- 

viis med hver Dag mere føre til det Resultat, at Menneflet 

maa udvikle sine aandelige Evner, thi med sine legemlige Kræfter 

kan han ikke maale sig med de tæmmede Naturkræfter. Kim 

ved Opdragelse, ved Kundflaber, ved Aandens Bevægelighed 

kan den store Klasse af Mennefler, som nu er henviist til 

næsten uafbrndt legemligt Arbeide, emancipere sig og istedet- 

for at kappes med Naturkræfterne, blive deres Herrer.

Jeg har allerede sagt, at heller ikke denne Retning er 

ny, den begyndte allerede med den Fyrste, der tæmmede et 

Arbejdsdyr, med den Første, der ledede en Bjergstrsm over 

et Vandhjul for at drive en Qvcern, som han ellers selv 

maatte drive. Men den har i vore Tider naaet en Udstræk

ning som aldrig tidligere, og den er bleven sig sin hpie Op

gave bevidst.

Stor er imidlertid endnu den Opgave, der staaer tilbage 

at lsse. I utallige Forhold kunne vi ikke anvende Naturkræf

terne til at erstatte Menneskearbeide. Vi kunne ikke grave i 

vore Haver, vi kunne ikke hpste vort Korn, vi kunne ikke ud

rette Utallige deels svcere, deels piinlige Arbeider undtagen 

ved Mennestekraft, men man anstrenger Evnerne for ogsaa
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at løse Opgaven i denne Retning, og Resultaterne ville ikke 

Udeblive.

Man vil indvende, at det er Utænkeligt, hvorfra alle de 

bevægende Kræfter skulle komme i Naturen, som vi saaledes 

behsve, for at de kunne træde istedetfor Mennefkekraften. Tage vi 

et Land som Danmark, hvor ingen store underjordiske Skatte 

af Brcendmateriale kunne forsyne os med en saa at sige uud

tømmelig Kraft, hvor kun faa Strpmme med ringe Bevæ

gelse knnne benyttes til at udføre Arbeide, saa have vi hos 

os derimod Bevægelsen i Luften, Vinden, hvorover vi dag

lig klage, der leverer os en uudtømmelig Kilde til Bevægelse. 

Vel forstaae vi endnu ikke at benytte den til denne vor store 

Opgave, men vi ville nok engang lære at anvende den paa 

en mere fuldkommen og regelmæssig Maade.

Denne Udvikling af Naturvidenstaberne i materiel Ret

ning foruroliger mange ængstelige Mennesker, der ere til- 

byielige til at betragte Naturvidenstaberne som aldeles hen- 

svnkne i en Bestræbelse for at tilvejebringe materielle Resultater. 

De frygte, at den rent videnstabelige Stræben, som finder sin 

uegennyttige Tilfredsstillelse i Bevidstheden om en reen og 

klar Erkjendelse af de store Love, som beherske den ydre Ver

den, og om de deri foregaaende Phcenomeners indre Sam

menhæng, er gaaet tabt Under en Higen efter materielle Re

sultater. Erfaringen viser imidlertid, at denne Frygt er al

deles Ugrundet. Efter Videnstabernes Gjenoplivelse har der 

aldrig været en saa Uhildet Stræben efter Sandhedens Er

kjendelse, som netop i vor Periode. Naar Astronomerne 

utrcetteligen forfølge Dobbeltstjernernes Bevægelser og Taage- 

pletternes Tilstand og Forandringer, naar de efterforfle de mindste 

Stjerners Bevægelse og saaledes opdage den ene Planet efter 

den anden, naar deaf visse Bevægelsers Uregelmæssighed slutte 

sig til Tilstedeværelsen af en Planet, der er saa langt borte, at 

den var undgaaet deres flarpeste Kikkerter, og derpaa ganske 

rigtig opdage den; naar de med de vidtløftigste og meest an

strengende Regninger udgrunde Stjernernes Bevægelser paa Him-

9
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nieten, lønner ingen materielle Resultater den paa Undersø

gelserne anvendte Anstrengelse og Mhie. Kun Stræben efter 

Sandhedens Erkjendelse er Drivfjederen, og Sandheden selv 

er Lønnen. Naar Physikeren ved de omhyggeligste Forssg 

udforsker de fineste Modifikationer i Mherens Svingvinger, 

see vi ikke nogen Indflydelse, som dette kan have paa Menne

skets daglige Gjerning, men efterat Undersøgelserne ere af- 

fluttede, vide vi bedre, hvad Lyset egentlig er. Naar Chemikeren 

opdager et nyt Grundstof, der maaskee kun forekommer i den 

os bekjendte Deel as Jordskorpen i en Mængde af nogle faa 

Pund, og ssger at udforste alle dets Forbindelser ved Arbej

der, der kræve Aars uafbrudte Anstrengelser, kan han ikke 

vente nogetsomhelst materielt vigtigt Resultat af disse Arbej

der, men Lovene ere enten stadfæstede eller modificerede, og 

Analogier eller sammenknyttende Mellemled for de allerede 

bekjendte Stoffer ere fundne. Naar han ordner de utallige 

sammensatte Stoffer, som dannes under de organiske Vcese- 

ners Indvirkning, og undersøger deres mangfoldige Omsæt

ninger og Forbindelser, er han ikke berettiget til at vente 

materielle Resultater af sine Studier, og kun sjeldent bliver 

han overrasket ved en eller anden for det praktiske Liv vigtig 

Forbindelse. Men uafbrudt fortsætter han og hundrede 

Andre, der have stillet sig lignende Opgaver, deres Arbeider, 

og omsider see vi hele ben organiske Verdens mangfoldige 

chemiske Omsætninger udfolde sig for vort Blik, Naar Zo

ologen gjennemforsker Havet og ved hver Dræt fifler nye 

Dyr, som han beskriver og indordner i Systemet, naar han 

gjennemforsker de store kontinenter saavel som de mindste 

Der og finder nye Dyr, naar han derefter undersøger disse 

Dyrs Sammensætning og Bygning, vil kun sjeldent et væ

sentlig praktisk Resllltat lpune ham for de Farer, hvorfor han 

har udsat sig, og for det anstrcengende Arbeide, han har paata

get sig. Naar den flittige Botaniker forsger de kjendte 100000 

Planter med nogle hundrede nye Arter, vil deriblandt neppe 

være nogen Plante, som i praktisk Henseende fortjener nogen
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særlig Opmærksomhed, men Rækken af de Planter, der dække 

Jordens Overflade under de meest forskjellige phhsiske og che- 

mifle Forhold, er bleven ftørre, og mange Mellemled for

binde nu Plantearter og Planteflægter, der tidligere stode 

fjernere fra hinanden. Naar endelig Geognosten og Mine

ralogen gjennemsorsker hele Jordskorpen, finder nye Krystal- 

flader paa et Mineral, nye Forsteninger i bekjendte Lag, og 

med Sikkerhed kan indordne hvert enkelt Parti i chronologifl 

Orden i Jordskorpens sammensatte Lag, blive ofte heller 

ikke disse Arbeider lønnede med umiddelbare praktiske Resul

tater, men ikke destomindre ere Geognosterne i alle Lande 

beskæftigede med lignende Undersøgelser.

Tveralt arbeides der, overalt samles der nyt Materiale 

og det bekjendte ordnes. Naturvidenskaben er i den senere 

Tid bleven sig sin Magt og Indflydelse bevidst, den syler, 

at de fleste andre Videnstaber kunne paa en eller anden 

Maade vinde Understøttelse af den. Astronomen beregner Sol

og Maaneformørkelser, der for 2—3000 Aar siden ere iagt

tagne paa bestemte Steder af Jorden, og naar Historikeren 

knytter et saadant Phcenomen paa Himlen sammen med vig

tige Begivenheder paa Jorden, har Astronomien derved givet 

et fast Punkt for Beregninger, som tjene til Udgang for hele 

Chronologien. Naar Zoologen og Botanikeren vise, hvilke 

Dyr og Planter man har kjendt i en ældre Tid, klare de 

derved væsentligt en Deel as vor Kundskab til Oldtiden, og 

naar Mineralogen, ester romerske Forfatteres Beskrivelse af Klip

pernes Natur, efterviser den Bei, som Hannibal har taget over 

Alperne, er der derved vnndet større Klarhed i en lille Deel af den 

romerske Historie. Ogsaa vor egen Historie har fra Natur- 

videnflaberne modtaget væsentlige Bidrag til Kundskaben om 

Folkestammerne og deres Leveviis navnlig fra en Tid, hvor 

de Mindesmærker, som man fortrinsviis kalder historiske, al

deles mangle.

Naar endelig mange alvorlige Forstere i Naturviden- 

skabernes Udvikling see et Angreb paa vore hyieste religiøse 

9*



132

Sandheder, beroer dette efter min fuldkomne Overbeviisning 

paa en Fejltagelse. Enhver ny Opdagelse indenfor Livets 

hemmelighedsfulde Omraade har sin dobbelte Side. Den, 

som vi ville kalde den materielle, der viser dette Livs For

greninger i Legemverdenen, og den hpiere, der stulde føre til

bage til Livets Kilde selv. Det ligger i Sagens Natur, at 

den første Retning øjeblikkelig træder frem; vi kunne for

følge den med alle de Hjelpemidler, som Videnstaben stiller 

til vor Raadighed, vi kunne indordne den i vore tidligere 

Kundflabers Række, den vil forbinde spredte Iagttagelser og 

forbanse ved sin conseqvente Udvikling, og saaledes bliver 

man i Begyndelsen let tilbøjelig til at antage, at All er for

klaret. Men Videnstabens Historie lærer ogsaa, at det Høiere, 

det Uforklarede og maaflee Uforklarlige, kun er tilbagetrcengt, 

det vil træde frem under den senere Udvikling og overbevise 

os om, at vi vel ere komne et Skridt videre, men langtfra 

ikke til en fUldkommen Forklaring af Livets store Phceno- 

mener. EndnU har ingen Chemiker, Physiolog eller Geo- 

gnost kunnet forklare os, hvorledes det uorganiske Stof kunde 

blive til et organist Væsen med sin særegne, begrcendsede 

Livsopgave, og Ingen har tilfulbe funnel oplyse, hvorledes 

Steen hver Dag bliver til Bryd.

Naar Naturforskeren overskuer den uendelige Masse af 

samlede og ordnede Erfaringer, som menneskeligt Geni og 

menneskelig Flid har erhvervet, er han vel berettiget til med 

Stolthed at betragte sin Videnflab, men naar han seer hen 

til det, der endnv er uudforflet og uforklaret, da maa han 

bsie sig for hpiere Magter.
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Oversigt over Danmarks geognostifle 

Sammenfletning.

Et Foredrag i et almindeligt Mode ved Naturforstermodet 

i Stockholm 1863.

3>eg har allerede flere Gange i vore Mpder havt Lejlig

hed til at Udtale mig om Danmarks geognostifte Forhold, 

det har da i Almindelighed været Enkeltheder, som jeg nær

mere har fremstillet. Nn troer jeg at være kommen saa langt 

med mine Undersøgelser, at jeg kan oversee den hele Opgave. 

Det kunde synes, som om Resnltatet af geognostifle Under

søgelser i et Land af ikke ftørre Omfang end Danmark maatte 

kunne vindes i en kortere Tid og med mindre Anstrengelser, 

end mit næsten 45aarige Studium har fordret. Herved maa 

imidlertid bemærkes, at mine geognostifle Undersøgelser maatte 

anstilles og Iagttagelserne 'samles unber et Tryk af meget 

omfattende Embedsforretninger, og at faa Lande ere saa van- 

stelige med Hensyn til geognostifle Undersøgelser som netop 

Danmark. Hele Landet er dækket af Dannelser, henhprende 

til den nuværende Jordperiode, indtil en Dybde, der Under

tiden overstiger flere hundrede Fod. Landet har ingen Bjerg

værker og faa Steenbrnd, der er kun anlagt meget faa Kanaler, 

øg ved Jernbanerne, der først i den senere Tid ere byggede,

10
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foretages kun sjelden oplysende Gjennemgravninger. Geogno- 

ften maa i det Indre af Landet mpisommelig ssge sine 

Oplysninger ved StUdium af Overfladen og i Mergel- og 

Grunsgrave. Vort Kjendflab til Landets indre Bygning vilde 

i Sandhed tun være saare ringe, hvis ikke de Udstrakte Kyster 

overalt frembød Gjennemsnit, som vi forgjceves syge i det 

Indre af Landet. Men Kyst-Undersøgelser, ofte anstillede 

i smaa og flette Baade, ere i et nordligt Land vanstelige, 

langvarige og mpisommelige, ja selv ofte farlige og i alle 

Tilfælde indskrænkede til saa Maaneder as Aaret. Alle disse 

Omstændigheder ville forklare, hvorfor jeg fyrst nu troer at 

være i Besiddelse af tilstrækkeligt Materiale til et geognostifl 

Billede af Danmark.

Tiden vil naturligviis ikke tillade at give dette Billede 

her i denne Forsamling, selv kun i ftørre Omrids, men 

hvad jeg haaber stal vcere mig MUligt at udsyre, er en 

Skildring af Danmarks geognostifle Forhold til Nabolandene.

Vi begynde da med vor ældste Dannelse, Graniten, 

eller rettere Granit-Gnensen, som v. Bnch har kaldt den. 

Den findes paa Bornholm, danner den stprste Deel af Den, 

kun med Undtagelse af den sydligste og vestligste Deel, og 

dens typifle Former findes i hele den sydlige Deel af Sverrig, 

hvor den i Smaaland, Halland, Blekinge og tildeels Skaane 

danner Hovedmassen. I Skaane forekommer den i to paral

lele, i N. V. og S. O. strygende Bjergkjceder eller Bakke

strøg, hvis største Hsider ikke overstige 500 Fod. Den syd- 

ligste Kjcede, Rommeleklintkjceden, danner i sin sydostlige 

Fortsættelse de bornholmste Urbjerge, den nordostlig der

for beliggende Kullakjcede har sit yderste sydøstlige Punkt 

i Ertholmene, N. O. før Bornholm. Den imellem begge 

liggende geognostiste Dal er i Skaane Udfyldt med nyere 

Dannelser især af Juraformationen. Dalen imellem Born

holm og Ertholmene er dækket af Soen, men ældre Er

faringer, ifølge hvilke man paastaaer, at der tidligere er op 

taøå Sul fra Havets Bund, synes at bevise, at ogsaa denne
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Deel af Dalen i Dybden er Udfyldt af Juraformationen. 

Hele denne Dannelse giver ved Forvittringen ikke Leer men 

Grims.

Derpaa følger ligeledes paa Bornholm en Overgangs

dannelse, som er det ældste Led vi kjende af denne store 

Afdeling, og som vi ville betegne med Navnet den standi- 

navifle Overgangsformation, thi længe førend man i det 

øvrige Europa begyndte at henvende fin Opmærksomhed paa 

denne, havde den allerede i Sverrig været Gjenstand for en 

beundringsværdig omhyggelig og omfattende Undersøgelse. 

De vestgöthifle Bjerge fremtrcede her som thpifle Former, 

hvis Forhold er særdeles klart, da alle Lag ligge saagodtsom 

horizontale og ere forholdsviis let tilgjcengelige. Sandsteen, 

der hviler paa Gneusen og er charakteriseret ved Ophio- 

morpher, Alunflifer, Orthoceratitkalk, Graptolithskifer og 

Leerflifer, sammensætte disse Bjerge i regelmæssigt paa 

hinanden folgende Lag, der øverst ere dækkede af de mægtige 

Traplag, som have tiltrukket sig en faa velfortjent Opmærk

somhed.

Paa Bornholm ligger imellem Sandsteen og Alunskifer 

et meget mægtigt og udstrakt Lag af en mprkegrpn, under

tiden bruUnlig Steenart, der er tykstifrig og indeholder under

ordnede Lag af en meget ureen Kalksteen. AlUnflifer og 

Orthoceratitkalk fremtrcede ikke paa Bornholm som i Vester- 

göthland som store, med Sandsteen og Leerstifer ligestillede 

Lag, men som Indlag, som store Nyrer af betydelig Moeg- 

tighed, men forholdsviis ringe Udstrækning. Leerskiferen er 

atter et selvstændigt Udviklet Lag og er det pverste i den der 

forekommende Række. Af Trap findes paa Bornholm i denne 

Formation ikke noget udviklet Parti, hverken som over- 

leirede Masser eller som Gangndshldning. De grønne Ski

feres ejendommelige Sammensætning gjsr det ikke usandsynligt, 

at den væsentligste Deel deraf er en Traptus, blandet med 

^and, en Mening, der bliver bestyrket ved den Kjendsgjerning, 

at de dybeste Lag af de grønne Skifer afvexle med de øverste

10*
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Lag af Sandsteensdannelsen. De pverste Partier af Leer- 

fliferen indeholde, ligesom Leerstiferen paa Kinnekulle, Arter 

af Trilobitflcegten 1rinuel6U8 og turde maastee betegne denne 

Leerflifer som henhprende til den geognostifle Horizont, der i 

England charakteriseres ved Trinucleus Caractaci i Caradoc- 

Sandstenen.

Derpaa indtræder hos os en stor Afbrydelse i Forma- 

tionsrcekken, og den næste Dannelse bestaaer af meer eller 

mindre jern- og kalkfrit Leer og Lag af brogede Mergelarter 

med grønne og rpdlige Farver. Paa Bornholm kjender man 

hidtil ingen Forsteninger i denne Formation, men de hvide 

Leerlag, der vexle med den faste, qvartsrige Sandsteen, hen- 

fpre den til Sandstenen ved Hør i Skaane, ligesom de 

brogede Mergelarter svare til lignende Mergellag, som man 

ved dybe Boringer har fundet under Steenkulsdannelsen 

ved Högances. Jeg er meget tilbsielig til at ansee den for 

Keuper, og dens typiske Dannelse maatte da ssges i Mellem

europa.

Umiddelbart derpaa hviler paa Bornholm den cel dr e 

Jura med sine Lag af Klll og Jernsteen, som ogsaa findes i 

Skaane, men hvis egentlig typifle Dannelse vi finde i den 

østlige Deel af Aorkshire, ved Scarborough, hvor den hviler 

paa Lias, som synes at mangle i den skandinaviske Afdeling; 

dog maa jeg herved bemærke, at der i den nyeste Tid i den 

nordligste Deel af Jylland i Vensyssel, i Fortsættelsen as 

Strygningslinien for den skaanske Jnraformation er fundet 

mange Brudstykker af en sort, ureen Kalksteen med vel ved

ligeholdte Forsteninger af en Ammonit af Planlllaternes Familie, 

som formeentlig repræsenterer Liasdannelsen, og som, da disse 

Kalkstene ellers mangle iblandt vore RUllestene, turbe hentyde 

paa faststaaende Liasdannelser. Det maa endnu bemærkes, at 

der noget sydligt for dette Pllnkt i Jylland findes mange 

Brudstykker af den gule Juras Jernsteen.

Det ældste Led af Kridtformationen, det ældre Grön

land, er hidtil ikke fandet i Danmark, men vi kjende det paa
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Den Helgoland, hvor det forekommer med mange charakteristifle 

Forsteninger. Derimod spiller Skrivekridtet hos osen stor 

Rolle, og de dertil hyrende typiske Dannelser maa syges i det 

vestlige Europa og navnlig i England, hvor Kridtkjceden, der 

fra Kanalen i en nordnordostlig Retning strækker sig indtil Jork- 

shire, tilligemed den hele Juraformation danne et næsten ret- 

vinklek Knæ. Fortsættelsen af denne Linie træffer Vester-- 

hanherred i Jylland N. for Liimfjorden, hvor Kridtet igjen 

træder frem paa Kysten, og fortsætter sig imod S. O., nord 

for Liimfjorden indtil Aalborg og Omegn. Parallel med den 

nordvest-shdostlige Kridtkjcede, men mere mod S. V. lpbe to 

andre Skrivekridtkjceder, og alle tre naae Sjælland; den nord

østligste findes ved Steenløse imellem Kjpbenhavn og Frede

rikssund, og det synes at være en Fortsættelse af denne, som 

naaer Skaane i Nærheden af Malms. Den mellemstes 

pstligste Punkt danner det dybeste Lag i Stevns Klint og den 

sydligste danner Mpens Klint. Denne sidste er især mærk

værdig ved sin store Lcengdestrcekning og de voldsomme For

styrrelser i Leiringsforholdene, som forekomme i denne Dan

nelse. Den strækker sig fra det midterste Parti af Den Mors 

i Liimfjorden igjennem Sjælland og Msen, over Arkona og 

Stubbenkammer ind i Pommern i Nærheden af Fritzow. 

Paa det sidste Sted er Jurakalken hævet, og paa Refsnces i 

den nordvestlige Deel af Sjælland staae BrunnkUllagene lodret 

og ere endog vifteformig leirede. Hævningen af denne 

Kjcede er altsaa yngre end BrUunkUlformationens plastiske 

Leer. De voldsomste Bevægelser synes at have fundet Sted 

i Mpens Kridtklint, i hvis sydligste Deel Skrivekridtet hviler 

Paa et Sandlag, der indeholder Dsterssens tyndskallede Con- 

chhlier, hvilket synes at bevise, at denne store Hævning og 

Omstyrtning har fundet Sted i den nuværende Jordperiode.

Skrivekridtet er dækket af det nyere Kridt, en Dan

nelse, der er typist i Danmark og strækker sig mod 0. til 

Skaane og Bornholm, mod S. til Gjedserodde paa Falster 

og sandsynligviis til det østlige Holsteen og et Sted i Nær-
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heden af Rostock i Meklenborg. Dette nyere Kridt fremtræder 

i umiddelbar Paaleiring paa Skrivekridtet i Stevns Klint, 

det optræder som et Koralrev i Faxe Bakke paa Sjælland, 

det danner et Grsnsandsbcelte, der gaaer fra Kjsgebugt i nord

vestlig Retning til Odsherred i Sjælland og forekommer ligeledes 

i Nærheden af Kjvbenhavn, hvor det er funbet ved en Mængde 

borede Kilder, som for en stor Deel forsyne Kjobenhavn med 

Vand. Det indeholder endvidere et Bælte af en meget fast, 

haard Kalksteen, Saltholmskalken, som sindes paa Øen Salt- 

holm og under Kjpbenhavn, hvorfra det strækker sig i nord

vestlig Retning igjennem Sjælland, danner Sjællands Rev i 

den sydvestlige Deel af Kattegattet og fortsætter sig indtil 

Omegnen af Grenaa i det østlige Jylland. I sydøstlig Ret

ning fortscetter det sig fra Saltholm til Limhamn ved Malms og 

forekommer igjen i Fortsættelsen af samme Strygningslinie ved 

Dstra Torp paa Sydkysten af Skaane. Den meest Udbredte 

og tillige den yngste Dannelse af dette nyere Kridt er Liim- 

stenen, som bestaaer af smaa BrUdstykker af Forsteninger, især 

Bryozoer, forbnndne ved en kridtagtig Kalkmasse til en sammen

hængende Steen. Den strækker sig fra Stevns Klint gjennem 

det hele Kridtbcelte indtil den vestlige Deel af Liimfjorden 

og naaer Vesterhavet ved Klim og Torupstrand.

Udenfor det store skandinaviske Kridtparti og dets For

greninger i Holsteen og Meklenborg findes nhere Kridt ved 

Maastricht i Holland, og en Deel af den frarifle Calcaire 

pisolitique hører ogsaa dertil.

At en meget stor Deel af den danfle Kridtformations 

forskjellige Lag er forstyrret i Rllllesteenslerets Dannelses

periode, see vi af de utallige Brudstykker af Flint og de 

haardere Varieteter as det nhere Kridt, som findes overalt i 

Landets Sand- og Leerlag og af den store Mængde Skrive

kridt, der siindeelt forvandler disse Lag til Mergel. At denne 

Forstyrrelse først er indtraadt i en forholdsviis sildig Periode, 

følger deraf, at den udstrakte BrUunkUlformation, hvisgeogno- 

stifle Stilling er imellem det nyere Kridt og den egentlige
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Rullesteensdannelse, tun hderst sjelden indeholder enkelte Brud

stykker af Kridtformationens Steenarter, og selv i de Mergellag, 

som forekomme i BrUunknlformationen, kunne vi ikke opdage 

nogetsomhelst Tegn paa, at deres kirlsure Kalk hidrprer fra 

forstyrret Kridt.

BruunkUlformationen bliver dækket af den store Rulle

steensdannelse og maa selvfølgelig være yngre end Kridt- 

formationen, men hidtil er det ikke lykkedes at finde et eneste 

Punkt, hvor disse to Formationer komme i Umiddelbar Be

røring med hinanden, og en virkelig Paaleiring af Briumkul- 

dannelsen paa Kridtformationen er ikke paa noget Sted i hele 

Danmark bleven iagttaget.

BrUunkulsormationen viser i Almindelighed en meget 

rolig Udvikling; Lagene ere hyppig meget siinflifrede, For

steningerne ere særdeles vel vedligeholdte, og Rullestene findes 

i denne Dannelse kun paa ganske enkelte Steder. Alt hen

tyder paa, at de voldsomme Forstyrrelser, som have tilveje

bragt Materialet til Rullesteensleerdannelsen, endnu ikke vare 

begyndte i Bruunkulformationens Tid; men denne giver dog 

i sine næsten overalt meget stærkt hævede Lag et Bidrag til 

Charakteristiken af hiin Forstyrrelses Periode. Den deles i 

2 Perioder, den ældre, som indbefatter graat, glimmerrigt 

Leer og gnult, jernrigt Sand (Limonitsand), Sandsteen og 

Conglomerat. Den yngre Afdeling bestaaer iscer af meget 

fiintflifrede, plastiske Leerlag. Glimmerleret indeholder som 

Indlag store Partier af Alunjord (Glimmerleer med Svovl

jern og sorte bitUminsse Stoffer hidrorende fra forstyrrede 

Organismer), endvidere Indlag af virkelige Bruunkul og 

underordnede tynde Lag af en meget ureen Kalksteen. Limonit- 

sandet indeholder udstilte Partier af Bruun -Jernfteen; saa- 

vel Glimmerleer som Limonitsand indeholde Forsteninger, 

men i Glimmerleret ere de hyppigere, og Kalkskallerne ere 

fUldkommen vedligeholdte. 3 Limonitsandet derimod ere 

Skallerne forsvundne, og Forsteningerne vise sig kun som 

Aftryk.
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Dette ældre Parti er herflende i Midten og paa Vest

siden af Halvsen fra Elben til Liimfjorden; men en meget 

stor Deel deraf er ved senere Omvæltninger bleven forstyrret, 

og det sandede Led synes at have bidraget væsentlig til 

Dannelsen af Halvpens store Sandsietter. Dets Leer frem

træder omstemmet og tildeels gjennemtrcengt af Havets Orga

nismer i den frugtbare Marskjord. Paa den østlige Kyst af 

Den Sylt findes denne Formation i sin meest charakteristifle 

og typiske Form og man kan forfølge de stærkt heldende Lag 

uafbrudt paa en Strækning af over | Mill. Dette Parti 

er desuden gjennemflaaret as mange Spring, som forstyrre 

Leiringsforholdene og vanskeliggøre Betragtningen af Leirings- 

fplgen. Der synes at finde en hyppig Gjentagelse Sted af 

de to sammensættende Lag, men et nølere Studium viser, at 

der kun forekommer eet Glimmerleerlag og eet Limonitsandlag, 

der efter den regelmæssige Leiringsfslge fllllde ligge dybt 

under Havets Overflade, men som ved Springene ere lystede op 

gjentagne Gange.

Paa den østlige Side af Halvsen ere disse nylig anførte 

Lag dækkede af store Masser glimmerfrit, plastisk og skifrigt 

Leer, som ogsaa forekommer paa den nordlige Deel af Fyen 

og den nordvestlige Deel af Sjælland. Paa den nordlige 

Deel as Fyen findes en grøn tuflignende og svagt sammen

hængende Sandsteen, som er fuld af Forsteninger, der vel 

tildeels stemme overeens med de Forsteninger, der forekomme 

i Glimmerleret, men ere tildeels afvigende derfra. Dette Parti 

indeholder nhreformige Udskillelser as kulsunrt Jernilte, kul- 

fuurt Manganilte og svovlsimr Baryt, af hvilke den sidste i 

den Grad ligner Bologneserspathen fra Dvre - Italiens tertiære 

Formation, at det er nmnligt at adskille dem fra hinanden, 

og med den samme Formation har vor Bruunkuldannelse ogsaa 

en Mængde Forsteninger fælles.

Lagene i denne Deel as BrUnnkUlformationen ere næsten 

overalt meget stærkt heldende, og horizontale Lag hore til 

sjeldne Undtagelser. Paa et Par Steder (BjsrnsknUde ved
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Veilefjorden og Striib paa Fyen) indeholder den store Rulle

stene med afflebne Kanter, der ikke knnne skjelnes fra vore 

almindelige Rullestene af en senere Formation, men som 

afgjort hpre til denne Periode og danne me er eller mindre 

stærkt heldende Lag, ligesom den omgivende Bruunkulfor- 

mation.

Paa Derne Fulir og Mors, paa Liimfjordkysten i Thy 

og paa Hannces forekommer en Dannelse, som hist og her

ved Glimmerleer med Forsteninger og ved Limonitsand knytter 

sigtil den pvrige Bruunkulformation, men dets meest eien- 

dommelige, charakterististe Lag er en Diatomeekisel (Jnfusorie- 

kisel, Moleer), som i enkelte Varieteter er en fuldkommen 

Poleerstifer, lignende den bshmiske Diatomeekisel. Dette vest- 

liimfiordske Moleer er uden Tvivl en af de største Diatomee- 

dannelser, vi kjende, baade med Hensyn til dens Udstrækning 

otier mange Qvadratmile og dens Mægtighed, der regnet efter 

den lodrette Linie fra Liimfjordstranden, hvor den allerede 

sindes, indtil Toppen af Bakkerne, hvor den ligeledes fore

kommer, overstiger 100 Fod. Dette Forhold er imidlertid ikke 

klart, thi Lagene ere ofte meget stærkt heldende og paa andre 

Steder foldede saaledes, at man har Grund til at antage, at 

baade Tryk nedenfra og fra Siden har bidraget til denne hpist 

Uregelmæssige Leiring. Diatomeekiselen indeholder Nyrer af 

en ureen og stærkt jernholdende Kalksteen, i hvilken der fore

kommer Fiskeforsteninger, som synes at henfpre den hele Dan

nelse til et Ferflvandsbassin*), hvis Kridtrand vi kunne efter

vise paa de tre Sider af denne Dannelse. Forresten ligger 

den formodede Bassinrand lavere end Bassinudfyldningen. Hele 

denne Bruunkuldannelse med sine mangfoldige Udviklinger er 

typift i Danmark og den synes ikke at naae Skaane, ligesaa-

*) Muligviis kunne senere Undersøgelser og det ftørre Materiale af 

Forsteninger fra denne Formation modificere denne Anskuelse.

I.
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lidt som den hidtil er opdaget paa Bornholm. Derimod 

forekommer den pletviis over en stor Deel af Nordtydflland.

BruunkUlformationen er dækket af den Dannelse, som 

jeg kalder Rullesteensleer. Det er ikke udelukkende denne 

Formation, som indeholder RUllestenene, og vi have 5 i Tiden 

meget forstjellige Dannelser, der føre Rullestene. Den ældste 

er Grønsandet i det nyere Kridt, som imellem Lag af urene 

Kalkstene med Forsteninger indeholder Rullestene af Granit, 

GneUs og Skrivekridtets Flint. Rullestenene ere smaa og over

stige neppe en Stprrelse af 10 Cubiktommer. Saa kommer 

Brnnnkulformationens Rullesteensdannelse, hvori Stenene ere 

af samme Natur som de forrige, men baade hyppigere og 

større, idet de stige indtil et Par Cubikfod. Derpaa følger 

den store Rullesteensleerformation, i hvilken den mægtige 

Bevægelse, som har løsbrudt og afslidt disse Masser, har 

culmineret. Her ere Rnllestenene fUldkommen charakteristiske, 

og de opnaae Undertiden en Stprrelse af over 100 Fod i 

Omkreds. Granit, Gnens, Porphyrer, Hornblendeskifer, for- 

skjellige Traparter, Sandsteen, Orthoceratitkalk og den siluriste 

Kalk, lig den fra Gothland, enkelte Stykker af den skandinaviske 

Jnraformation og alle Led af vor Kridtdannelse, saavel Kalk

stenene som Flinten, ere heri repræsenterede, og paa Den Sylt 

forekommer desuden mangfoldige Brudstykker af en let og 

flaggeagtig Lava. Leret i denne Danuelse er sordetmeste sandet, 

og hvor vi finde et sandfrit Leerlag, synes det at oære frem

kommet ved en Omflemming. Leret er næsten overalt, hvor 

det ikke umiddelbart har været udsat for Atmosphærens og 

Plantevcextens Indflydelse, kalkholdigt, og alle Led af vor 

Kridtformation have leveret Materialet til denne Mergel

dannelse. Man tager sandshnligviis ikke meget feil ved at 

antage, at | af hele denne Dannelse hidrører fra forstyrrede 

Lag af Kridtformationen. Dette Leer er sordetmeste uden 

Lagdeling, men underordnet forekommer deri Sandpartier, der 

altid ere meer eller mindre tydelig lagdelte. Kim et mindre 

Parti paa den sydlige Deel af Langeland, paa ZErø, Als og
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i en Deel af det nordostlige Slesvig, gjsr en Undtagelse. Her 

er det rullesteenførende Leer lagdeelt, men fyrer da ogsaa 

Forsteninger, henhsrende til den UUvcerende Jordperiode. 

Lagene ere ftcerkt heldende, og de tykke skaller af Cyprina 

islandica, som findes omgivne af Leret, ere tilsyneladende 

hele og vel vedligeholdte, men naar man løsner dem fra Leret, 

henfalde de i en Mængde smaa Stykker, de ere fnufte, men 

Stykkerne holde sammen, saalcenge de ere omgivne af Leret. 

Det er det samme Phcenomen, som iagttages ved de berømte 

»needles» paa Den Wight, hvor Flintnyrerne tilsyneladende 

ere hele, men henfalde til fine Splinter, naar den omgivende 

Äridtmasse fjernes.
I hele det pvrige Rullesteensleerparti her i Landet sindes, 

saavidt vi hidtil vide, ingen eiendcmmelige Forsteninger, der 

tilhpre selve Formationen, hvorimod løse og særdeles vel 

vedligeholdte Forsteninger af alle de Formationer, der have 

leveret Bidrag til dens Dannelse, ere hyppige.

Leret i denne Dannelse er sammensat som Kaolin og 

hidrører altsaa fra Orthoklasens Forvittring. Sandet er 

Qvartssand, og ved en chemist Analyse kan man opdage Glim

merens væsentlige Bestanddele, Kali og Jern, saaledes at der 

neppe kan toære nogen Tvivl om, at RUllefteenslerets Hoved- 

bestanddeel hidrerer fra forstyrret Granit.

Jeg stal ikke indlade mig her i en Discussion over denne 

mærkværdige Formations Dannelse, ikkmr det stal jeg bemærke, 

at der overalt hos os, hvor Rllllesteensleret kommer i umid

delbar Berøring med celdre lagdeelte Formationer, saasom 

med Kridtet i Msens Klint og med BrUUnkulformationen i 

det nordvestlige Sjælland, det nordvestlige Fyen og mange 

Steder paa Halvsen, ere disse Formationer paa en saa voldsom 

Maade forstyrrede, at Lagene ere stærkt heldende, lodrette og 

selv omvæltede, en Forstyrrelse, som neppe kan forklares paa 

nogen anden Maade, end ved en Hævning ved underjordiske 

Kræfter.
Rullesteensleret er paa særdeles mange steder uregel-
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mæssigt dækket med et mægtigt Sandlag, der ligeledes inde

holder Rullestene; men disse RUllestene ere mindre end de, 

der forekomme i Rnllesteensleret, og have i Almindelighed en 

Størrelse af 1 Cubikfod, og en Sammenligning imellem An

tallet af de Rullestene, som de forskjellige Formationer have 

leveret til Rlrllesteenssandet, med det Antal, som disse have 

leveret til det nærliggende Rullesteensleer, viser, at Rulle

st een ssan det kun hidrprer fra forstyrret Rullesteensleer. 

Leret selv, som den Bestanddeel, der kun vanfleligt af

sætter sig i bevæget Vand, maa spges i det nærliggende Hav, 

og RUllesteenssandets Dannelse kan forklares ved en mægtig 

Vandbevcegelse. Det fremtræder snart i Form af Aase, som 

da lpbe inde i Landet parallelt med Kysten, snart i Form af 

enkelte Kuller, snart som et 6rubt Terrain med store bplge- 

formige Dale og Bakkestrøg, snart som Sletter, hvor da 

Stenene mangle og Sandet med Grnus danner hele Jord- 

bnnden. Et Trcek er charakteristifk over hele Landet, at enhver 

stor Fordybning, enten den er en Fjord, Jndsp, eller en dyb 

og bred Floddal, har sin tilsvarende RUllesteens-Sanddannelse, 

saaledes at man neppe kan tvivle om, at Sandet repræsen

terer de grovere Dele af det Rullesteensleer, som er bortsthllet 

ved Fordybningens Dannelse.

Paa Halvpens vestlige Deel er Rullesteenssandet dækket 

af en kun lidet mægtig Dannelse, Ahldannelsen, der regnet 

nedenfra bestaaer af den 6rune Ahlsandsteen og det hvide 

Gvlvsand, som i sine ovre Dele er meer eller mindre mørfc 

farvet af den nuværende Lhngvegetations Levninger. Ahlsand- 

stenen er i Almindelighed 6—8 Tommer mægtig, har en bruun 

Farve, og bestaaer af Qvartskorn med et Bindemiddel, der 

er humnssuurt Jernilte, og Sammenhængen ophæves baade 

ved Alkalier, som oplpse Humusshren, og ved Syrer, som op

løse Jerntveiltet. Den er saa svagt sammenhængende, at 

den kan brydes med Fingrene, men Planterpdd erne kunne ikke 

gjennemtrcenge den; dens Lag ere saa nær ved at være hori

zontale, at man fun kan opdage en svag Heldning imod V.,



145

naar man overseer store Strækninger deraf. Det andet Lag, 

som dækker Ahlsandstenen er Girlvsandet; det er reentQvarts- 

sand af sneehvid Farve, hvor Plantevcexten ikke har berprt 

det; nærmere ved Overfladen er Sandet graat og selv sort 

af Hedehnmus, men denne Farve forsvinder, naar man brænder 

det. Denne fuldkommen rolige Afslutning af Rullesteens- 

Sanddannelsen, der i sine fleste Led bærer Prceg af voldsomme 

Vandbevcegelser, er ikke indskrænket til den cimbrifle Halvp 

alene, den forekommer i Hannover, den findes igjen i Hol

land og Belgien; de belgiste Geognoster betegne den med 

NavnetCampinesand og det er den sidste af vore afsluttede 

Dannelser.



6.

Om en stor Vandflod, der har truffet 

Danmark i en meget gammel Tid.

(Danst Folkekalender for 1844.)

$et er et af den nyere Tids Soerkjender, at Videnskaberne 

ikke længere ere saaledes adskilte fra hinanden, som tidligere 

var Tilfældet; men at de indvirke paa hinanden, og at den 

ene Videnstab tjener til at oplyse og berigtige den anden. 

Dette finder navnlig Sted med Naturvidenskaberne og Hi

storien, og, naar jeg nu her vil forspge, at meddele nogle 

Iagttagelser, der synes at staae i npie Forbindelse med en af 

de ældste Begivenheder i vort Fædreland, saa vil jeg natur- 

ligviis ikke indlade mig paa historifle Undersøgelser, som Andre 

vilde kunne udføre langt bedre, men jeg vil kun bevise ved 

Grnnde, hentede fra Fædrelandets geognostiske Beskaffenhed, 

at en stor NatUrbegivenhed, lig den, hvorom græske og ro- 

merfle Forfattere tale, virkelig har fundet Sted, hvorved det 

da bliver i hpieste Grad sandsynligt, at det er den samme 

Begivenhed, hvis Spor vi sinde Udbredte over en stor Deel 

af Danmark.

Romerske Forfattere, der omtale Cimbrernes og Teuto

nernes Indfald i Italien, angive som Aarsag til disse Folke

stammers Udvandring en stor Vandflod, der havde forstyrret
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Landet. Men allerede længe før, i Alexander den Støres 

Tid, omtale græske Forfattere, Ephorvs og Klitarchus, en 

Vandflod, der flat have forstyrret de nordlige Lande. Denne 

Vandflod er bekjendt under Navnet den cimbriske Flod, 

og man har antaget, omendskjsndt ikke Uden derimod httret 

Tvivl, at det har vceret Jylland og Hertugdømmerne, den 

cimbrifle Halos, der har været udsat for dens Forstyrrelser. 

Ogsaa hos os existerer enbnu dunkle Sagn om denne Begi

venhed. Saaledes fortæller Almuen omkring Nissumfjord i 

Jylland, at der i ældgamle Tider har fundet en Oversvpm- 

melse Sted, som har forstyrret en stor Deel af Jylland; og, 

hvad der er meget mærkværdigt, Sagnet sætter denne Begi

venhed i Forbindelse med Gjennembruddet af Kanalen, der nu 

adstiller England og Frankrig, men melder tillige, at en Dron

ning af England har ladet Kanalen gjennemgrave for at 

bringe Vandet ind over Danmark. Hans Kielholdt, som 

i det 16be Aarhundrede har samlet nogle gamle Efterretnin

ger paa Den Sylt, fortæller det samme Sagn. „Averst vom 

Konink van Dennemarken höret man seggen, dat de Kbning- 

tnne in Englands hebbe disse Aoaterlande mit spater unter- 

topen laten, weiln si den Konink to Dennemarken nicht to 

Echte bekamen konnde, wo wohl si sick sadahne Echtschop under 

een andern gelanet und togeiecht hedden." Tversatlelsen as 

denne Rotits er dennet „Äeen om Kongen as Danmark bliver 

fortalt, at Dronningen af England har ladet disse Vandlande 

saaledes overskylle as Vandet, fordi hun ikke kunde faae Kon

gen af Danmark til ZEgte, omendskjendt de havde lovet hin

anden LEgteskab."
Vandfloder have fra de ældste historifte Tider hjemsygt 

hele den vestlige Kyst as Halvsen, og de stige høiere, jo læn

gere man kommer imod Syd, ligesom ogsaa Forskjellen imellem 

den almindelige daglige Ebbe og Flod bliver større, jo mere 

sydligt Stedet ligger. Dette hidrsrer fra, at flodbølgen kom

mer igjennem Kanalen ind i Nordspen; jo nærmere ved Aab- 

ningen, desto hsiere maa naturligviis denne Bolge være. Saa-
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ledes har det alligevel ikke været til alle Tider, og af natur» 

historiske Grunde kan man bevise, at den Aabning, hvori- 

gjennem Atlanterhavets Vande nu styrte ind i Nordssen, engang 

har været lukket, og at England har været landfast med 

Frankrig. Man kan bevise, omendfljpndt Menneskeslægtens Hi

storie tier derom, at Jorden, og navnlig vore nordlige Lande 

allerede dengang vare beboede af Mennesker, og at de vilde 

Dyr, som nu leve, ogsaa da fandtes. Det har allerede 

for længe siden tiltrukket sig Iagttagernes Opmærksom

hed, at de samme vilde Dyr existerede i England og Frank

rig, og man har opkastet det Spprgsmaal, hvorledes Ulvene 

kande være komne til England, hvor de i mange Aarhun- 

dreder vare meget hyppige, og hvor man kjender det Aar, da 

den sidste blev dræbt. Kanalen er for bred til at de kande 

svomme derover; den lægger aldrig til med Its, der kunde 

tjene dem som en Vinterbro, saaledes som imellem Jylland og 

Norge, eller mellem Sjælland og Sverrig, og Menneflet vilde 

natUrligviis ikke flytte Rovdyrene. Man har derfor allerede for 

et Aarhnndrede siden besvaret dette Spsrgsmaal med den For

modning, at England og Frankrig have været landfaste. Men 

langt vægtigere Grande end disse ere i den senere Tid blevne 

samlede, og vi flulle nu opregne dem.

Marskegnene begynde, naar man kommer Nord fra, 

ved Ringkjøbingfjorden med de saakaldte Tipper; de ere meget 

ubetydelige, og selv i Omegnen af Ribe har Marsten futt en 

ringe Brede; men jo mere vi gaae imod Syd, desto bredere 

bliver den, indtil den i Holland lige før Mundingen af Ka

nalen opnaaer den stprste Brede. Erfaringen viser, at Marsk - 

leret ikkun kan afsætte sig i roligt Vand, og at Bølgeflaget 

holder det sine Leer, der danner Marsten, svævende, saa at 

den hollandske Marsk ikke kan have dannet sig under de Om

stændigheder, som nu finde Sted ved dette Lands Kyster, der 

ere Udsatte for Kanalens meget hpie Flodbelge. Enhver veed, 

hvilke Uhyre Anstrengelser og hvilke overordentlige Bekostnin-
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ger Holland bestandig maa anvende, for at vedligeholde den 

Jordbund, som Havet under gunstigere Omstændigheder har 

afsat. Man tænke sig Kanalen lnkket, og Forholdene blive 

aldeles forandrede; da kommer Flodbølgen Norden om Skot

land, og der, hvor de stsrste Marflstrcekninger findes, i den 

inderste Deel af den store Fjord, som Nordssen saaledes 

danner, maatte et roligt Hav tillade det i Vandet udryrte 

Leer at afsætte sig.

Det er en Erfaring ved alle Nordsøens Kyster, at Flo

dernes Mundinger trække sig bestandig meer og 

meer til den Egn, hvorfra Ebbe og Flod komme. 

Vi ville ikke paa dette Sted underspge, hvilke de phhsiske For

hold ere, der kunne foranledige dette Phcenomen, og ikknn holde 

os til den Erfaring, som ogsaa hos os godtgjpr denne Na

turlov. Det er velbekjendt, at Ringkjpbingfjord tidligere havde 

sit Udlob langt høiere imod Nord, og dette „Minde" har 

trukket sig bestandig mod Syd, indtil det nu ved Nyminde 

har naaet en Grcendse ved en fastere Jordbund, der gjpr 

større Modstand. Vilde man, saaledes som der er foreslaaet, 

gjennemgrave Landtungen paa et nordligere Sted, saa vilde 

man derved paanh fremkalde en Række Forandringer i Udlp- 

bet, der efter kortere eller længere Tid vilde ende med, at 

Mnndingen blev ved Nyminde. Aggerkanalen trækker sig 

hvert Aar mere imod Syd, og den vil sandshnligviis ende 

med at flytte sig ned i Nærheden af Harbopre, hvis ikke Har- 

boyre-Tange paa et eller andet Sted har et fast Leerlag, der 

sætter en tidligere Grcendse for denne Bandring. Blandt de 

større Floder er Rhinen aabenbart den, hvis Munding har 

lidt de stprste Forandringer. I Romernes Tid, for henved 

2000 Aar siden, var Rhinens Udlyb ved Katwyck, ikke langt 

fra Zuiderssen, og i disse 2000 Aar har ben bestandig trukken 

fig mere imod Sydvest og findes nu mange Mile fra dens 

oprindelige Sted. Kaster man et Blik paa Landkortet, viser 

Scheldefloden et ganske lignende Forhold. Den flyder indtil

11
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i Nærheden af Havet imod Nord, vender sig derpaa pludselig 

og flyder lige imod Vest igjennem lavt og opflyllet Land. 

Disse Forandringer, som navnlig Rhinen har lidt i den histo- 

rifle Tid, føre til det Resultat, at der maa have virket en 

Aarsag, der ikke altid har havt Indflydelse til at flytte Rhin- 

mundingerne, et Forhold, der igjen fører os tilbage til den 

Tid, da vi antage, at Kanalen ikke existerede, da Ebbe og 

Flod kom Nord fra, og, ifplge den anførte Lov, alle disse 

Floders Minder maatte være vendte imod Nord. Naar dette 

GjennembrUd har fundet Sted, lader sig ikke bestemme med 

fuldkommen Npiagtighed; men jeg troer, at de ældste bestemte 

Efterretninger, vi have om Kanalen, ere de, som vi stylde 

Pytheas fra Marseille, som i det fjerde Aarhundrede før 

Christi Fpdsel seilede igjennem Kanalen og besøgte vore Kyster. 

Den Begivenhed, der har foranlediget de nu stedfindende 

Forhold, maa altsaa vcere ældre end den anførte Tid.

Marsten, hvis Hovedmasse vi altsaa maae antage blev 

afsat paa en Tid, da Kanalen var lakket, hviler mange, 

om ikke de fleste Steder, paa Torvemoser, og disse Tørve

moser indeholde ikkun Ferflvandsplanter, saa at der fplgelig 

paa de Steder, hvor den af Havet afsatte Marst nu findes, 

engang har været Ferskvandssoer. Under Marsten i Nærhe

den as Tønder og flere Steder langs Slesvigs Bestkhst ligge 

store Træstammer; det Samme er Tilfældet i Ncarsken paa 

Thdfllands Nordkyst og i Hølland, og imod Nord kan man 

forfølge disse submarine Skove indtil Liimfjorden og langs 

Englands Dstkhst, saa at Nordssens Kyster fra Liimfjorden 

indtil Aorkshire overalt vise, at Havet nu staaer hpiere, end 

det tidligere har staaet. Jfplge en Række Undersøgelser er det 

nu almindeligt antaget, at denne Havets hyiere Stand ikke 

hidrører fra en forøget Vandmasse, men er foraarsaget derved, 

at Kysterne og Udentvivl det hele omgivende Fastland er sunket. 

Den store Nordss-Sænkning er ældre end de fleste og vigtigste 

Marfkegne; maastee er den celdre end alle Marstegne, og det
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er meget sandsynligt, at Leret fra de store Strækninger 

• band, der ved denne Begivenhed er gaaet under og blevet be

dækket af Havet, har været det Materiale, der under de nyere 

Forhold er blevet afsat som Marst. Dengang da denne 

Sænkning fandt Sted, voxede her Fyr (Rpmp), Eg (Roms 

og Aland) og Birk (Husum og Sylt). Der fandtes altsaa 

Skove, som lignede vore nUvcerende Skove, og Landet var 

beboet af Mennefler. Paa Bunden af en undersøisk Torve

mose ved Husum, har man fundet en Gravhøj, hvori der var 

Knive af Flint. Det er klart, at denne Gravhsi maa være 

opkastet i en Tid, da de Steder, der nu ligge 13 Fod under 

Havet ved Flodtiden og ligeledes flere Fod Under Vandet ved 

den dybeste Ebbe, vare ophyiede over Havets Overflade. I 

Steenalderen, i det mindste i en Deel deraf, var altsaa Mar- 

sten endnu ikke dannet, ligesaalidt som Kanalen imellem Eng

land og Frankrig existerede*).

*) Dette Stykke er noget forkortet, da de deri anførte Kjendsgjer- 

ninger ere udforligere behandlede i en senere Afhandling, s. Side 

160-163. I.

11*

Alle de hidtil beskrevne Phcenomener vedrøre ikke Umiddel

bart den store Vandflod, de ere alle ældre end denne; men der fore

komme Tegn paa en Forstyrrelse, som er overgaaet en 

stor Strækning af Landet, og disse Tegn flulle vi mi nær

mere beskrive. Paa østsiden af Den Sylt ved Keitum, træffer 

man i en Dybde af 3 til 4 Fod under Overfladen, et Lag 

af rullede Steen, der som en Steenbro adfliller den ovre 

Jordbund fra den dybere, og naar man vil, at Frugttræerne 

ogsaa flnlle voxe frodigt, naar de ere blevne ftørre og ældre, 

maa man opbryde dette Lag, førend man planter. Det samme 

Lag kan man sorfplge over den største Deel af Den Sylt; 

der, hvor JordbUnden hviner sig, stiger Laget, og paa 

Dens Vestkyst, hvor Havet lodret har afskaaret de hsie Leer- 

banker, findes Laget i den ringe Dybde af 1 til 2 Fod Under 

ben oprindelige, senere af Flyvesand bedækkede Overflade, og
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paa Den, hvor Laget ikke findes; det er i Nærheden af Lands

byen Kampen, et af de hsie'ste Steder paa Den, hvor Jord- 

bnnden stiger over 50 Fod. Ogsaa der, hvor den oprindelige 

stenede JordbUnd sænker sig imod Stranden, pleier dette Lag 

at mangle. Laget er ikke indskrænket til Den Sylt; det fore

kommer ogsaa over hele Den Amrom, og paa Fastlandet kan 

man forfølge det baade imod Nord og imod Syd. Har man 

engang gjort sig ret bekjendt med det Under saa gunstige For

hold som paa Sylt, hvor de brat afskaarne Kyster tillade med 

Lethed at forfølge det over store Strækninger, er man istand 

til at gjenkjende det under mindre gunstige Omstændigheder. 

Jeg har kunnet følge det igjennem hele det vestlige Jylland, 

og gjenfundet det saa nordlig som i Vensyssel. I Hamme- 

rum Herred er det overalt udbredt og er der, som paa andre 

Steder, en meget farlig Fjende for Agerdyrkningen, fordi det 

sjelden tillader Rpdderne at trænge ned i den dybere Jord

bUnd. Det er her bekjendt Under Navnet Ahl, med hvilket 

Ord man i Jylland betegner ethvert Lag, der er saa fast, at 

Rødderne ikke kunne trænge derigjennem. Dette Lag pleier 

man at kalde Steenahl, og omendskjøndt ikke alt, hvad man 

kalder Steenahl, er af samme NatUr, som det nylig beskrevne 

Lag, saa ville vi dog for Kortheds Skyld kalde Laget saaledes. 

Der er en væsentlig Forfkjellighed imellem Steenahlen i Jyl

land og paa Sylt og Amrom; paa de sidste Der er den be

dækket med saamegen Jord, at den ikke har nogen Jndfly- 

paa Agerdyrkningen; i Hammerum Herred derimod og paa 

lignende Steder er det bedækkende Sandlag meget tyndt, og 

i samme Forhold er Steenahlens Indflydelse fladeligere. 

Ogsaa igjennem Holsteen kan man .forfølge dette Lag, og i 

Almindelighed er det ligeledes her bedækket af en tykkere Jord- 

florpe.

Denne Steenahl er Virkningen af en voldsomt bevæget, 

men forbigaaende Vandbedækning. Steenahlen bestaaer af de 

samme lyse deels rullede deels kantede Stene, som findes spredte i
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den dybere Jordbund men her ere be samlede, og denne Samling 

af Stenene hidrøre fra, at Vandet har bortflyllet Sand og 

Leer ved Bølgeslaget, men har ikke kunnet flytte Stenene. Da 

Vandet blev roligere, afsatte det igjen Jorden, som nu be

dækker Steenahlen i et meer eller mindre tykt Lag, eftersom 

Bevægelsen havde været meer eller mindre voldsom. Vandbe- 

dcekningen kan ikke have været varig, ellers vilde den have 

jevnet JordbUnden og afsat et Steenlag, der var horizontalt 

eller næsten horizontalt. Laget følger bylgeformigt Lan

dets oprindelige Ujevnheder og beviser netop derved, at det 

stylder sin Oprindelse til en forbigaaende Aarsag. Vandbe

dækningen har været almindelig, thi man kan forfølge Laget 

fra Venshssel indtil Ditmarsken. Den er gaaet Ud fra Ve

sterhavet, thi paa de vestlige Der stiger Steenahlen til den 

største Hvide, opnaaer den stprste Mægtighed og er bedækket 

af det tykkeste Jordlag, hvilket altsammen er et Beviis paa 

Bølgeslagets Voldsomhed. Ikkun paa enkelte Steder sindes 

Steenahlen i de Dale, der fra Halvøens Ryg sænke sig imod 

Dst, og vi ere derfor bere ttigede til at antage at ikkun Halv- 

pens vestlige Deel har været udsat for denne voldsomme 

forbigaaende Vandbedcekning eller Vandflod.

Denne Vandflod indtraf paa en Tid, da Landet 

var beboet af Mennesker. I Landets vestlige Egne ere en 

stor Deel Gravhpie blevne tildeels forstyrrede, og et tyndt Lag 

Steenahl betegner ogsaa paa Gravhsiene selv Grcendsen for Flo

dens Virksomhed. I de forstyrrede Gravhøje har man hidtil ikke 

fundet andre Vaaben end af Flint; derimod forekommer navnlig 

Paa Amrom meget hyppigt Steenscetninger. Paa Øen Sylt 

har jeg ladet en Gravhsi aabne, som førte Navnet Vagthvi, 

forbi Hyrdedrengene pleiede at samles der; den havde 

overalt i en ringe Dybde under Overfladen et tyndt Lag af 

Steenahl, et Beviis for, at den var ældre end Vandfloden. 

Efterat have gravet 12 Fod i horizontal Retning fra den 

shdostlige Side, traf man paa Gravkammeret; men fsrend 

Man naaede dette i en Afstand af 3 Fod, fandtes allerede en
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knuust Leerpotte med Been- og Klllstumper, og 2 Fod fra 

Gravkammeret fandtes en anden Leerpotte bedækket med en 

flad Steen; den var ligeledes sønderbrildt, og der fandtes 

Knogler ved Skaarene. I Gravkammeret selv, som havde 

indvendig en Brede af 19, en Længde af 35 og en Hoide af 

20 Tommer, fandtes atter BrUdstykker af en Leerpotte med 

Knogler. I hele Gravhpien fandtes ingen Vaaben. Paa 

Hpiens Nordvestside, omtrent en Fod under den oprindelige 

Overflade, laa en virkelig Steenbro, som ikke var Steenahlen, 

da den ikkun bestod af store Stene. Imellem Stenene fandtes 

sort Jord med store Stykker Egeknl; Under Steenbroen kom 

det almindelige gule Sand, som danner Jordbnnden i denne 

Egn, og indtil en Dybde af 4 Fod under Steenbroen fandtes 

hverken Steenahl eller Spor af Grønsvær. Hsien var op

kastet af hvidt grovkornet Sand med Flintsthkker, saaledes 

som det findes paa den ikke langt derfra liggende ostlige 

Strand af Øen.

De Jndvaanere, hvis Gravhpie ere celdre end Vandflo

den, begravede ifplge disse Iagttagelser deres Dpde paa fol

gende Maade; de borttoge fprst Grønsværen, da man ellers 

maatte have funbet Spor deraf Under Hvien; derpaa lagde 

de paa den nordvestlige Side af Pladsen et Lag af store Steen, 

hvorpaa de brændte Liget, i dette Tilfælde ved Hjelp af Ege

træ. De brændte Been bleve nedlagte i Potter af brændt 

Leer og indsatte i et Gravkammer; men andre Potter med 

Been, sandsynligviis af andre Lig, bleve nedlagte udenfor 

Kammeret. Gravhpien er altsaa opkastet i den saakaldte 

Broncealder, og denne Undersøgelse gjyr det endvidere meget 

sandsynligt, at det Sund, som nu adstiller Den Sylt fra 

Fastlandet, allerede den Gang existerede, da Sandet i Grav

højen stemmer med Strandsandet paa Dens pstlige Side. 

Denne sidste Iagttagelse, sammenholdt med den Erfaring, at 

der forekommer Fyrrerpdder Under Havet imellem Roms og 

Fastlandet, gjyr det meget sandsynligt, at Vandfloden er yngre
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end den store Sænkning, og ligeledes yngre end de vestlige 

Vers Adskillelse fra Fastlandet.
Paa Øen Fshr findes i Steenahlen Stykker af Marskens 

Leer (Slik); der maa altsaa før Floden have været Marsk 

dannet, som blev forstyrret ved selve Vandfloden; og da 

Marflen i Almindelighed er yngre end den store Nordsp-Sænk

ning, saa maa Vandfloden ligeledes være yngre. I Steen

ahlen, baade paa Sylt og Fvhr, findes Brudstykker as brændt 

Leer, som synes at have været Muurstene.

Det hpieste Sted, hvortil disse Spor af Vandfloden naae, 

ligger omtrent 50 Fod over Havets nuværende Overflade, og, 

selv om vi antage, at Landet siden Flodens Tid har hævet 

sig 20 Fod, som synes at følge af nogle Iagttagelser paa 

Den Amrom, har Oversvømmelsens Hvide dog naaet til hen

ved 30 Fod, en Hvide, der langt overstiger alle store Floder 

ved Halvpens Vestkyst, hvorom vi have Efterretninger, og 

synes derfor at hentyde paa en ganfle anden Aarsag, end den, 

som de store og meget forstyrrende Vandfloder have havt i den 

historifle Tid. Antage vi nu, overeensstemmende med Sag

net, at denne Oversvømmelse er frembragt ved Kanalens 

Gjennembrud, saa forstaaer man let, hvorledes den Vand

masse, som havde opdynget sig imod Englands og Frankrigs 

Vestkyst, maatte, efterat Skranken, som Landets Sammenhæng 

modsatte den, var gjennembrndt, styrte over de lavere sydost

lige Kyster af Nørdssen og anrette hine voldsomme Forstyr

relser.
Det folger unegtelig ikke as disse Undersøgelser, at denne 

Oversvømmelse er den samme, som den cim briste Flod; 

men ligesom de faa historifle Efterretninger og Sagn henvise 

til en Oversvommelse, der har tvunget Jndvaanerne til at 

udvandre, saaledes henvise ogsaa alle geognostiske Iagttagelser 

til en stor Oversvømmelse, der falder i en forhistorisk Did, i 

hvilken Landet dog allerede var beboet. Man er derfor sikkert 

berettiget til at antage, at disse Efterretninger øg Iagtta

gelser vedkomme det samme Phcenomen, som da maa være
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ældre end det 4de AarhUndrede fyr ChristUs og falde i eller 

efter den Tid, da Jndvaanerne brændte deres Dpde, altsaa 

Broncealderen.

Førend jeg flutter, skal jeg endrm besvare en Indvending, 

som man har gjort imod Rigtigheden af den Efterretning, at 

en stor Vandflod kunde have bevæget Jndvaanerne til at ud

vandre. Det hyppigste Forhold, som ogsaa i den historiske 

Tid flere Gange er indtraadt, er aabenbart det, at en stor 

forstyrrende Oversvømmelse maatte foranledige Indvandringer 

og ingen Udvandringer. Naar en saadan Ulykke nu træffer 

de vestlige Lande, især Marflegnene, drukner i Almindelighed 

en stor Mængde Jndvaanere, og man læser i de maaskee over

drevne Efterretninger om ældre Oversvømmelser, at Tusinder 

af Mennesker ere gaaede til Grunde, og at deres Plads, 

efterat Ulykken var overstaaet, blev indtaget af Indvandrere, 

der tiltrukne af det frugtbare, rige Land, vovede deres Liv i 

disse for Havet udsatte Egne. Ved den Vandflod, hvorom 

her er Tale, vare Forholdene ganste anderledes. Oversvym- 

melsen traf ikke blot Marflen, men strakte sig dybt ind i 

Landet og overskyllede de store Sandfletter, som naae indtil 

nær ved østkysten. Disse Sandfletter vise overalt vformige 

Ophsininger, hvortil Jndvaanerne ved den indbrhdende Flod 

kunde flygte og frelse deres Liv. Men efterat Vandet havde 

trukket sig tilbage, fandt de Jorden bedækket med et Steen- 

lag, og over dette Steenlag kun et tyndt Lag af Sand paa 

store og vidt udstrakte Landstrcekninger, et Forhold, som enbnu 

efter Aartusinders Forløb er den væsentligste Hindring for Ager

dyrkningen og næsten for enhver Plantevcext med Undtagelse 

as de tarveligste Hedeplanter. Under disse Omstændigheder 

vilde en Udvandring Udentvivl være det eneste Middel, der 

var tilovers for Jndvaanerne i det forstyrrede Land.



7.

Om den forandrede Vandhoide ved be 

danske Kyster.

(Nordist Universitets-Tidsskrift. 2den Aargangs 1ste Hefte. 1856.)

Xa den svenske Physiker Celsius for et Aarhundrede siden 

henledede Naturforflernes Opmærksomhed paa Vandformind

skelsen ved de svenske Kyster, anede Ingen, hvilken Rolle disse 

Iagttagelser engang i Tiden vilde spille i vor Betragtning af 

Jorden og dens Overflade, og da der udspandt sig en livlig 

Discussion om denne Gjenstand, anede maaflee heller ingen 

af de stridende Parter, at Alle paa en vis Maade havde Ret, 

at Vandet mindskes paa et Sted, bliver uforandret paa et 

andet og stiger paa et tredie Sted. Det gik Celsius, som en

hver Naturforsker maa være forberedt paa, at det vil gaae 

ham; medens hans theoretiske Betragtninger alt længe have 

været lagt tilside som ubrugbare, ere hans gode, sikkre og 

omhyggelige Iagttagelser blevne til et Grundlag, hvorpaa en 

stor theoretisk Bhgning er bleven opført, som nu ansees for 

sikker og fast, men som mulig engang med Tiden vil gaae alle 

vore Theoriers Bei, idet den maa gjpre Plads for stprre og mere 

omfattende Anskuelser. Hvad man dengang betragtede som 

en Formindskning af Vandmassen ved de svenske Kyster og 

selv over hele Jorden, sees nu fra et ganske andet Stand-
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bunkt. Medens man dengang tabte sig i Specnlationer over 

Følgerne af Jordklodens langsomme Udtprring, har man nu 

overbeviist sig om, at den flydende Vandmasse paa Jorden i 

det Hele taget bliver Uforandret, og at Vandets forftjellige 

Stand ved Kysterne af Sverrig og andre Lande har en ganfle 

anden Aarsag. De almindelige Undersøgelser over denne 

Gjenstand ere altfor vel bekjendte, til at jeg her stulde dvæle 

ved det mere Udførlige Beviis for den Sætning, at det ikke 

er Vandet, hvis Mængde forandres, og hvis Overflade synker 

eller stiger, men at det er Jordflorpen, der stiger eller synker. 

JkkUN det vil jeg bringe i Erindring, at ligesom det fprst var

de Iagttagelser, som Celsius havde gjort ved de svenske Kyster, 

der for Alvor aabnede Ørnene for hiint mærkværdige Phcenomen, 

saaledes er det ogsaa Iagttagelserne ved hine Kyster, der danne 

det egentlige Grundlag, hvorpaa den nyere Anskuelse af disse 

Forandringers indre NatUr er bygget. Celsms var nemlig 

ved den Takt, som charakteriserer den sande Naturforsker, 

ikke bleven tilfredsstillet ved de Resultater, han havde Uddraget 

af sine egne Undersøgelser og Andres tilfældige Iagttagelser, 

men havde foranlediget, at der blev hugget Mærker i Klip

perne paa forfljellige Steder af Sverrigs østlige Kyster, over- 

beviist om, at en senere Tid derved vilde blive istand til at udfinde 

det Sande og Ejendommelige i Dsterspens Vandformindsk- 

ning. CelsiUs har været dpd i henved et Aarhundrede, men 

uadskilleligt knyttes hans Navn til et af de stprste og meest 

omfattende Bhænomener, som vi have iagttaget paa Jordens 

Overflade. Gjentagne Eftermaalinger af hine Tegn have viist, 

at Dstersvens og den Bothniske Bugts Vandspejl nn staaer 

lavere end dengang, da Mærkerne bleve indhnggede, men de 

have ogsaa godtgjort, at Afstanden mellem hine Mærker paa 

den gamle Vandstand og det nnvcerende Vandspejl ere meget 

forfljellige, og i det Hele taget størst i den nordlige Deel af 

den Bothniste Bngt og mindre i samme Forhold, som man 

kommer længere mod Syd. Den for nogle Aar siden afdøde 

o. Bllch havde først det Mød at Udtale, at naar Vandspejlet,
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som det nu er, ikke var parallelt med Vandspejlet, som det 

havde været i en tidligere Tid, kunde Vandstandens Foran

dring ikke forklares ved Vandets Formindflelse eller Til

tagen, da det ligger i dets Natur, at stille sig i samme Hvide 

paa de forskjellige Steder, hvor det frit kan bevæge sig. Vise 

Forholdene sig anderledes, er det ikke Vandet, der aftager 

eller tiltager, men Jorden, der lystes eller sænkes og fra den 

Tid af ansees det for en Kjendsgjerning, at de varige Foran

dringer i Vandstanden ved Landenes Kyster hidrsre fra Be

vægelser i Jordskorpen.
I en lang Række af Aar har jeg beskjæftiget mig med 

Undersøgelser over lignende Forhold ved vore Kyster, og fkjpndt 

vi kUN paa ganfle enkelte Steder have Klipper, der kunne til

lade lignende Iagttagelser, som de, der bleve og endnu blive 

anstillede i Sverrig, og fljsndt en stor Deel af vore Kyster 

ere udsatte for Tidevandenes vexlende Hvide, der vanstelig- 

gjpr Undersøgelserne, er det dog lykkedes mig at samle saa 

mange Iagttagelser, at Forholdet i sine væsentlige Træk kan 

fremstilles. Efter flere Aars omhyggeligt Studium ftem- 

traadte da den mærkværdige Kjendsgjerning, at der vifte sig 

Tegn saavel paa en Hævning, som paa en Sænkning af 

Landet, saaledes at de tydeligste Hævnings -Phcenomener 

forekomme i een Deel og de tydeligste Sænknings-Phceno- 

mener i en anden, men at de gribe over i hinanden paa 

den Maade, at der ikke gives faa Steder, hvor man kan 

eftervise begge, et Forhold, der gjsr Iagttagelserne overordent

lig vanskelige og forvirrende. Der viste sig endvidere, at 

Sænknings-Phcenomenerne vare ældre end Hævnings-Phæno- 

menerne, idetmindste i en Deel af Landet. Disse Forandringer 

i Vandhhiden ved vore Kyster have, efter Alt hvad vi kunne 

stjpnne, ikke Udgjort nogen stor Forstjel i lodret Høide, men 

formedelst disse Kysters Beflafsenhed har deres Indflydelse 

paa Landets geographiske Forhold været overordentlig bety

delig. Paa eet Sted finde vi Klitrækker flere Miil fra det 

nuværende Hav, og disse Klitrækker betegne, hvor langt Havet
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strakte sig ind efter Sænkningen. Paa et andet Sted finde 

vi et Sund, der er forvandlet til en Ferskvandssø og Holme, 

hvorfra man istedetfor Vand kun yiner frugtbare, veldhrkede 

Sletter, der ere løftede over Vandspejlet ved den vedvarende 

Hævning. Det vil derfor være nødvendigt at dele denne 

Skildring i to Afsnit, hvoraf det ene handler om Scenknin - 

gen, og det andet om Hævningen.

Den store Nordss-SlrnKning.

Raar man paa Vestkysten af Hertugdømmet Slesvig 

Undersøger Bunden af den Deel af Havet, der ligger mellem 

de ydre Der og Fastlandet, finder man paa mange Steder, 

at den bestaaer af en tprveagtig Masse. Paa andre Steder 

finder man Træstubbe med deres Rødder, font endrm ere for

grenede i den faste ældre Sandbund paa en saadan Maade, 

at der ikke kan vcere den ringeste Tvivl om, at Træerne have 

voxel paa de Steder, hvor vi nu finde Stubbene. Ved den 

lille Hallig, Vland, staae disse Stubbe faa tæt ved hinanden 

nær Vandets Overflade, at Baade maa styres meget varsomt 

for ikke at stpde paa dem. Paa et andet Sted, mellem Roms 

og Fastlandet, staae de i en ftørre Dybde af omtrent 10 Fod 

under dagligt Vande. Ved Vestkysten af Øen Sylt er den af 

Havet dækkede Tprvemose meget betydelig, og med Stænger 

og Hager bryde Beboerne store Stykker op deraf, som efter 

at de have ligget en Tidlang paa Stranden og ere blevne 

udvaskede og tørrede, benyttes font Brændsel, men er ikke me

get yndet som saadant, fordi det er stærkt svovlet. De samme 

Tprvemoser har man fundet i Nærheden af Husum ved 

Gjennemgravningen af et nyt Jndlpb til Havnen, og saa stor 

er Mængden af denne undersøiske Tprv, at man enbnu i det 

forrige Aarhundrede ved Vestkysten af Slesvig fortsatte en 

ældgammel Saltfabrikation, som allerede omtales af Saxo, 

og som bestod deri, at man tørrede den af Havet optagne 

Tsrv uden at vaste den, brændte den til Aste, udvaflede Asken 

med Vand og inddampede denne Saltopløsning ved Forbræn-
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ding af en ny Portion Havwrv, som da atter i sin Aske 

leverede Salt til den næste Kogning, osv.

De Forhold, der ere komne tilshne ved Gravningen af 

Kanalen ved Husum, ere de meest oplysende og interessante, 

og vi kjende dem ttu ved flere forskjellige Undersøgelser. I 

Aaret 1846, da jeg undersøgte Forholdene, iagttog jeg fel

gende:

Floden stod ved Hsivande 3-£ Fod over Vaderne (lavt 

Land, som daglig overstylles af Havet ved Hyivande), dernæst 

fslger 3 Fod Marfkleer, derpaa 3£ Fod svampet Tsrvejord 

og tilsidst 3| Fod af et Lag, der bestod af Grene og Stam

mer, især af Birketræ.

Paa et andet Sted har man iagttaget, at disse Stubbe 

ere rodfæstede i Strandsand, og at dette sidste indeholder 

Skaller af den almindelige Hjertemusling, Cardium edule; 

Stammerne ligge fra VNV. imod OSO., hvilket er den 

Retning, hv orfra de stærkeste Storme endnu pleie at komme 

i hine Egne. Polhtechnist Candidat, Kammerraad Grove har 

fundet denne Tprvemose paa en Lcengdestrcekning af 550 Fod 

med en Tykkelse af mellem 6 Tommer og 4 Fod. Ogsaa 

denne Tsrvemose hvilede paa gammel Strandsand. Samme 

Tvrvelag findes Under selve Marflen, og et lignende Lag, maastee 

det samme, er funbet ved Boringer, der i Anledning af Sluse

bygninger ere ndfyrte ved Frederiksstad i Aaret 1854. Den 

stprste Dhbd e, hvori man hidtil har fundet dette Tyrvelag, er 

ved Frederiksstad, hvor det fandtes i en Dybde af 33 Fod 

under almindelig Flodhpide.

Træerne ere vore almindelige Skovtræer, Birk og Eg, 

desUden har man funbet Fyr og Hassel. Planterne, som 

forekomme i Torvemosen, ere ikke Tang, men de almindelige 

Sumpplanter, som endnu danne Tprven.

Lignende Torvemoser findes under Marsken ,i Holsteen, 

Hannover og Holland, og Undersøiske Skove forekomme ved 

Nordkysten af Frankrig, Syd- og østkysten af England, og 

man vil selv have iagttaget dem ved Nordkhsten af Spanien.
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Imod Nord har jeg ved Nsrre Vosborg ved Nissnmfjorden 

iagttaget Tprvelag i en Dybde, der ligger flere Fod lavere 

end Havets Overflade. I det nordlige Sjælland forekommer 

et Torvelag hvilende paa Strandsand og dækket af et Leerlag, 

som indeholder spredte og lukkede Skaller af HjertemUslinger, 

men dette Tprvelag, som hviler paa den gamle Havbund, og som 

efter at det er dannet i en Ferfkvandssump, engang har vceret 

dækket af Havet, ligger nu høiere end Soens Overflade og er 

löstet ved den vedvarende skandinaviske Hævning. Paa Syd

kysten af Bornholm forekomme store Fyrrestammer i Havet, 

indtil en Dybde af 30 Fod under dets Overflade, og ved 

Sydkysten af Skaane har Professor Nilsson i Lund opdaget 

en underssisk Tørvemose.

Dette er omtrent Udstrækningen af underssiske Skove og 

Torvemoser, som jeg deels selv har iagttaget, deels her har 

optaget efter andre Naturforskeres Iagttagelser. Da alle de 

Planter, som forekomme baade i Torvemoserne og i Skovene, 

ere Land- og Ferskvands planter, følger heraf, at der maa 

have været Land eller Ferskvandssoer, hvor disse Levninger nu 

findes, og da alle de deri forekommende Planter, saavidt man 

hidtil har kunnet bestemme dem, ere de samme Arter, som endnu 

findes her i Landet, maa Forandringen vcere foregaaet i den 

nuværende Jordperiode.

Vi funne endnu gaae lidt nærmere med denne Bestem

melse, idet vi have tydelige Spor af, at Landet var beboet af 

Mennesker, da den Sænkning, som bragte de omtalte Skove 

og Torvemoser Under Havets Overflade, fandt Sted. Ved 

Kanalgravningen ved Husum fandt man nemlig i den under

søiske Birkeftov en Ophsining af Strandsand, der aldeles 

havde Udseende af en Gravhpi. Forholdene vare her føl

gende :

Toppen af Heien er 3—3* Fod under Vandet ved al

mindelig Flod, derpaa kommer Torvemosen, som til alle Sider 

omgiver Hyien, siden paa samme Maade Grenene og tilsidst 

Stammerne. I denne Hsi har man fnndet en Flintkniv og
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en Mængde hvide Flintsthkker, der saae ud som om de vare 

brændte, og desuden smaa Granit-Nllllestene, saaledes at der 

neppe kan være nogen Tvivl om, at det er en virkelig Grav- 

hyi fra Steenalderen af samme Art som dem, der i en saa Utallig 

Mængde forekomme her i Landet især i Nærheden af Ky

sterne. At denne Gravhpi er opkastet, fprend Birkestoven op- 

voxede paa dette Sted, og længe f-r Birkestoven ved den 

overhaandtagende Mosedannelse blev forstyrret, er klart af alle 

Forhold, og at den vidner om en Beboelse af Landet længe 

før den store Sænkning bragte en stor Deel af det lavere 

Khstland under Havets Overflade, er ligeledes indlysende. 

Kammerraad Grove har fundet en Flintflcek ved Fortsæt

telsen af disse Arbeider Under Forhold, der gjorde det meget 

sandsynligt, at den hidrsrte fra Torvemosen *).  Dernæst har 

Dr. Ohlers i Krempe i Holsteen fundet en Potte af brændt 

Leer 14 Fod under Marflleret, øg i den underste Deel af 

dette Marfkleer en stor Mængde Hasselnødder.

*) S. Det Kgl. Dansie Vidst. Selflabs Oversigter for 1853, S. 55.

Under de holsteenfle Elbmarfler, nemlig en Deel af 

Wilster- og Krem per-Marsk, findes Mosen ligeledes, men i 

en ganske anden Tilstand end den, jeg hidtil har bestrevet. 

Alle de tidligere Torvemoser, der enten ligge under den modne 

og dyrkede Marfl, eller under de af Spen endnu overskyllede 

Vader, ere faste og sammentrykkede af Marsten. De inde

holde ikke mere Vand, end der udfordres til at fylde Mel

lemrummene imellem Tyrven. Disse holsteenske Marsker hvlle 

derimod paa en Torvemose af en saa eiendommelig Beskaf

fenhed, at vi kun kunne sammenligne dem med den Form af 

Umodne Torvemoser, som vi kalde Hcengesæk eller Gynge, der 

foroven have et tykt Lag af Mos, som neppe kan bære et 

Mennefle, og under hvilket der findes sort muddret Vand under

tiden af meget betydelig Dybde, hvorpaa der folger dyndsor- 

mig Tsrv, der dækker den oprindelige Jordbund. Raar man
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i disse. Marsker gjennemborer Marftleret, der kan have en 

Tykkelse af 20 Fod og derover, kommer man til Vand, og 

Boret falder Undertiden flere Fod ned. Dette er ikke Resul

tatet af en enkelt Boring, men lignende Forhold vise sig paa 

flere Steder i de nævnte Marsker. Disse Erfaringer godt- 

gjsre, at de stærkt beboede frugtbare Marskegne hvile paa 

Vand, og Virkningen af dette Underlag er, at de langsomt 

synke, hvorved de ere komne saa dybt ned, at Regnvandet ikke 

længere kan gives Afløb til Havet, men maa pUmpes ved 

smaa Møller op i de høit liggende Flodlejer, der bortlede 

Vandet fra de høiere Egne. Dannelsen af denne Marft kan 

neppe tænkes paa nogen anden Maade end ved at antage, 

at tørvemosen paa disse Steder var en Hængescek, da den 

store Nordso-Sænkning indtraadte og Havet dækkede den hele 

Kyststrækning. Leret vilde da som et eensformigt Lag dække 

Moslaget, og det vilde allerede være voxet til en betydelig 

Tykkelse, fsrend Moslaget raadnede, saa at Lerets stærke Sam

menhæng i Forbindelse med den Omstændighed, at Vandet 

ikke funbe Undvige, fordi det til alle Sider var indeslUttet af 

faste Vægge, maatte forhindre Leret fra at synke tilbllnds. 

Men disse Vægge ere ikke aldeles uigennemtrængelige for 

Vand, og det stærke Tryk, som det tykke Marsklag udøver paa 

Vandets Overflade, vil presse det langsomt ud og derved for

anledige Marskens Sænkning. Det hændes ikke sjelden, at 

Diger, der formedelst deres store Vægt Udpve et meget stærkt localt 

Tryk, synke langt hurtigere end den pvrige Deel af Marflen.

Denne paa Vand svævende Marfl er ikke indflrænket til 

Holsteen alene, men forekommer ogsaa i Rordthdstland og 

Holland, og det er meget sandsynligt, at de store Fjorde i 

hine Landes Marskegne, blandt andre Zuiderspen, der i en 

historist Tid tildeels har været tørt og frugtbart Marstland, har 

havt en lignende Beflaffenhed som Wilster- og Kremper-Marsk, 

der i den store Stormflod i 1825 var meget udsat for en 

fuldkommen Vdelcegggelse.

Ogsaa i det Indre af vort Land see vi udstrakte Spor
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af denne Sænkning, og vi kunne nogenlunde danne os et 

Billede af Landets Bestaffenhed, fprend Sænkningen ind- 

traadte. Naar vi forfplge Vestkysten af Jylland, finde vi, at 

den med Uforandret Charakteer løber lige fra Liimfjorden i 

en nordsydlig Retning indtil Skallingen ved Hjerting, hvor 

den bvier meget stærkt mod Dst og gaaer derfra atter nord

sydlig indtil Eiderstedt. Men den jhdske Kysts oprindelige 

Retning fortsætter sig fra Skallingen over Fans, Rpmp, Sylt, 

Amrom og Fshr indtil Veststranden as Eiderstedt, hvorved et 

stort Saltvandsbassin bliver dannet imellem disse Ver og 

Fastlandet, og det er i dette Bassin, at den slesvigske Marsk- 

dannelse saagodtsom udelvkkende foregaaer. Analog med dette 

Saltvandsbassin forekomme i Jylland endeel Fjorde, der 

derved ere sorstjellige fra det flesvigfle Bassin, at de kun have 

en eneste Munding imod Vesterhavet. Hertil hyrer den vest

lige Deel af Liimfjorden, Nissumfjord, Stadilfjord, Ringkjs- 

bingfjord og nogle Ferskvandssoer sydlig for denne, og det er 

i allerhøjeste Grad sandsynligt, at de afvigende Forhold i 

Slesvig have deres Oprindelse i hiin store Nordss-Sænkning, 

der foranledigede, at den ydre Kyststrækning paa mange Ste

der blev gjennemftaaren af det overstrømmende Hav, hvorved 

Bassinet tabte Charakteren af en Fjord. Fyr Scenkningen 

vare altsaa Øerne landfaste, og Marsken existerede sandsyn - 

ligviis flet ikke. En stor Strækning Lavland, opfyldt med 

Tørvemoser, indtog den Plads, som Marsken og Havet imel

lem Kysten og de ydre Øer nu opfylder. Paa hele Veien 

imellem Husum og Tønder knnne vi eftervise Klitstrcekningen, 

som betegner den gamle Strand efter Scenkningen og førend 

Marstens Dannelse. Ogsaa i Jylland forekommer hist og her 

Spor af en lignende Tilstand, men særdeles tydeligt frem

træder den i de saakaldte Ulfborg-Sande, Syd for RissUM- 

fjorden og flere Mile Dst for den nvvcerende Strand. Aar- 

sagen, hvorfor den her fremtræder stærkere, ligger sandshnligviis 

i den Omstændighed, at vi her allerede komme indenfor den

12
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skandinaviske Hævnings Omraade, der har bragt denne Deel 

af Landet høiere op over Havets Overflade.

Jeg maa endnu anføre et Forhold, der synes at hsre til 

den samme Række af Phcenomener. Professor S teens trn p har 

ved sin Undersøgelse over de danske Torvemoser gjort op

mærksom paa en almindelig Forsumpning af store Stræknin

ger af Landet, hvorved Ferskvandet er traadt ud over Steder, 

der før havde en Skovvegetation. Det er klart, at en almin

delig Sænkning af hele Landet maatte have til Følge, at 

Vandløbene langsommere afledede Vandet, at dette altsaa ved 

en uformindflet Regnmængde maatte samle sig, og netop der

ved foranledige Dannelsen af Sumpe, der senere fyldtes med 

Tyrvevegetation.

Om denne store Sænkning indtraadte pludseligt eller lang

somt, er ns de hidtil bekjendte Kjendsgjerninger vanfteligt at 

afgjpre med nogen Sikkerhed. Imidlertid synes det dog rime

ligere at formode, at den er indtraadt pludseligt. Thi ved en 

langsom Sænkning maatte de Forhold, som derved indtraadte, 

foranledige, at Træerne, fprend deres Fod blev dækket af 

Havvandet, maatte blive Udsatte for Ferflvandet og derved 

gaae ud, og efterat de vare udgaaede, maatte de hUrtig 

raadne. Da vi nu finde Stubbene særdeles godt vedlige- 

holdte, har det nogen Sandsynlighed for sig, at de pludseligt 

ere nedsænkede Under Saltvandet, der vel vilde dræbe Træerne, 

men dog vedligeholde Vedet. Af de anførte Undersøgelser 

synes det endvidere at fremgaae, at vi maae spge den egent

lige Aarsag til Sænkningen i Danmark i Egne, der ligge 

længere imod Syd og Vest, og jeg kjender ingen Kjendsgjer- 

ning, der godtgjpr, at den har strakt sig længere imod Nord 

end Egnen omkring Liimfjorden og det sydlige Skaane.

H amningen.

Det er vel bekjendt, at Norge og Sverrig, Finland og 

en Deel af det pvrige Rllsland hæver sig langsomt op as 

Havet, og det er ligeledes godtgjort, at denne Hævning har
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været og er stærkest i den nordlige, maaskee ogsaa i den vest

lige Deel af Skandinavien. Spsrgsmaalet bliver da, hvor

ledes det forholder sig med denne Hævning i Danmark selv. 

Undersøgelsen er hos os forbUnden med overordentlig store 

Banfleligheder, da vi fun paa Bornholm have Klipper af den 

Beflaffenhed, at Iagttagelser af samme Art som dem, man 

har anstillet i Sverrig, ogsaa kunne gjennemfsres her.

De Kjendetegn, som jeg har benyttet ved mine Under

søgelser, ere iscer Havstokke af rullede Steen. Havstokke dan

nes paa vore Kyster ved Virkningen af Bølgeflaget paa den 

ældre Jordbund, og saa langt Bplgetoppen naaer paa Stran

den, vil Vandet sætte det derværende Materiale i Bevægelse 

og efter Bølgebevægelsens Styrke borttage de mindre og let

tere Dele, medens de ftørre og tungere blive tilbage og ruttes 

og afslibes imod hinanden. Saaledes fremkommer langs med 

Stranden en Stribe snart af ftørre Stene, snart af Gruus, 

snart kun af Sand, der betegner den Hvide, hvortil Bolge- 

toppen naaer. Man maa vel bemærke, at det er Bølgetop

pen, der danner Havstokken af Steen, GrUUs og Sand, og 

at det bevægede Hav aldrig vil afsætte Leer, hvis enkelte Dele 

ere saa fine, at de ikke kunne synke tilbUnds, saalcenge der er 

nogen Bevægelse i Vandet. Hvis man altsaa vil bestemme 

Hviden, hvortil Havet stiger, kan man ikke Umiddelbart sam

menligne Havstokke af Sand og Steen med Leer, der ligeledes 

er afsat af Havet. Da Leret fun kan bundfældes i et roligt 

Hav, vil Hoiden, hvortil det er afsat, fun udtrykke den Hvide, 

hvortil Vandspejlet kan naae, medens den samtidig dermed og 

af samme Hav afsatte Havstok altid vil ligge en Deel hpiere. 

Man seer dette meget fmuft i en lille Marfleng Vest for 

Hsier, i hvilken der findes en naturlig opkastet Vold af 

Sand, der ligger omtrent 3 Fod høiere end den almindelige 

Marsk; Leret er assat efter Højvandets Speil, Sandet efter 

Højvandets Bølgetop. Forfkjellen imellem Lerets og Sandets 

Høide betegner Forfljellen mellem Vandspejlet og Bplgetop- 

Pens Høide.

12*
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I Havstokken selv findes der sjeldent Spor af Skaldyr 

og endnu sjeldnere vel vedligeholdte Skaller. Den stærke 

Bevægelse knuser dem, og det bevægede Vand tager den fiin- 

malede Kalk tilbage med sig. I Leret derimod og i de Sand

flader, der ere afsatte af et roligt Hav, forekomme disse 

Skaller Undertiden i betydelig Mængde og kunne, naar man 

anvender Forsigtighed, benyttes som særdeles gode Beviser for 

en tidligere høiere Vandstand. Dernæst kunne Khststrceknin- 

ger, Fjorde, Vige og (Sunbe, der ved Navnene betegnes som 

tidligere Dele af Havet, men nu forekomme enten tørre eller 

fyldte med Ferskvand, tjene som vigtige Beviser for det tid

ligere Havs Udstrækning. Imidlertid ere alle disse Tegn dog 

af den Beskaffenhed, at de udfordre megen Omhyggelighed 

og Forsigtighed, for ikke at lede til falfle Slutninger.

Det er ikke saa let at kjende den nuværende Havstok fra 

den, som hidrprer fra en tidligere hpiere Vandstand, især da 

denne i de hyppigste Tilfælde er en umiddelbar Fortsættelse 

af hun, og det altsaa kommer an paa at bestemme, hvorvidt 

den nuværende Havstoks Omraade gaaer op i Landet. Efter 

en Deel forgjceves Forssg er jeg bleven staaende ved et Kjende- 

tegn, som i de fleste Tilfælde har ledet mig, og som jeg troer 

kun sjeldent kan fpre til Vildfarelser. Naar man om For

sommeren Undersøger vore Kyster, finder man en Stribe af 

bruun halvtprret Tang, som hidrører fra Efteraars- og Vin

terstormene, en Stribe, som jeg betegner med Udtrykket Tang

linien, og da der undertiden forekommer flere saadanne 

Tanglinier, er det iscer den, der ligger hsiest, og som jeg be

tegner med Navnet den vverste Tanglinie, der tjener til 

Sammenligning. Da Tangen er meget let, betegner Tang

linien det hpieste Sted, hvortil Bhlgetoppen naaer, naar den 

ruller op ad Stranden, og den pverste Tanglinie betegner 

Grcendsen for de hpieste Bslgetoppe i den sidste Stormperiode. 

Sand vil ikke netae saa hpit, og Grnus og Smaasteen ville 

afsætte sig endnu lavere. Jeg tager altsaa denne' pverste 

Tanglinie som Maalestok for den nuværende Strandbannelses
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Udstrækning, og er da sikker paa, at jeg maaskee har over- 

flredet denne Grcendse, men i intet Tilfælde har ansat den for 

lavt. Vel er det muligt, at enkelte ganske overordentlig store 

Hpivande i en tidligere Vinter kunne have naaet hpiere op 

paa Stranden, men de vilde da ikke kUnne have afsat større 

Masser, formedelst deres korte Varighed, og det afsatte Ma

teriale vil ikke kunne sorvexles med større, mere Udstrakte og 

høiere liggende Havstokke.

Skaller i vore Leer- og Sandlag kunne mulig hidrpre 

fra celdre Perioder, men naar de ere af de samme Arter, som 

dem, der endnu leve i vort Hav, maae de henhøre til vor Tid. 

De knnne endvidere hidrpre, som saa mange Dynger af Skal

ler ved vore Kyster og Fjorde, fra de ældste Beboere her i 

Landet, men naar de ere lukkede og spredte i Lagene, knnne 

de ikke være samlede af Mennesker og benyttede som Føde

midler; desUden pleie flige Levninger fra de ældste Beboeres 

Maaltider at indeholde Knogler af større Pattedyr og Fugle, 

glpdede Steen og Aste. Hvor disse mangle, vil der altsaa 

være stor Sandsynlighed for, at Mennesket ingen Deel har i 

Forekomsten af Havets Beboere paa det Sled, hvor vi finde 

deres Levninger.

Udmundingerne af Fjorde og Vige knnne vcere tilstoppede 

ved Revler af Sand og GrUUs, som Bølgeslaget har afsat; 

Regnvandet vil da udvaske Saltet, og Plantevcexten i Fersk- 

vandet vil snart foranledige en Tprvedannelse, som lidt efter 

lidt vil Udfylde Fordybningen og forvandle den gamle Fjord 

til en Eng, Uden at det netop behsves, at Vandstanden har 

forandret sig ved Kysten, men ved behprig Overvejelse af 

alle locale Forhold vil man i de fleste Tilfælde vcere istand 

til at danne sig en bestemt Mening derom.

Gamle Benævnelser maa benyttes med Varsomhed og 

< ville ofte blive tvivlsomme, hvor ikke alle Kjendetegn under

støtte en bestemt Mening.

Ved en npie Undersøgelse af vore Kyster, Under Iagt

tagelsen af de anførte Forsigtighedsregler, viser det sig nu
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snart, at vi have to med Hensyn til deres Virkning aldeles 

forfljellige Arter as Hævning. Den ene betegner jeg som en 

plUdselig og voldsom Hævning; Lagene, som den har berprt, 

ligge ikke længer i den horizontale eller næsten horizontale 

Stilling, hvori Vandet har afsat dem, de helde Undertiden 

meget stærkt, indtil henved 80°, og Landet er da i enkelte 

Bakker studt op til Hvider, der langt overstige 100 Fod over 

Vandets nUvcerende Stand*).

*) Denne Hævning er berørt S. 11, saavelsom senere i „Danmarks 

geographifle Forhold", hvorfor den her er afkortet.

Langt vigtigere og bedre bekjendt er Danmarks lang

somme, vedvarende Hævning, som det har fcelles med hele 

den skandinaviske Halvø. Jeg har allerede tidligere bemærket, 

at den lodrette Hvide, hvortil JordbUnden er hævet i en over- 

flllelig Tidsperiode, ikke er meget betydelig, men at Foran

dringen i Landets Omrids dog er bleven overordentlig stor 

paa GrUnd af vore lave Kyster og flade Strande. Senere 

flal jeg komme til en nærmere Beskrivelse af nogle enkelte 

særdeles mærkværdige Steder, men fprst vil jeg betegne den 

sydlige Grcendse for hele Phcenomenet.

Omkring den sydlige Deel af Liimfjordens vestlige Parti 

finder man endnu hævede Havstokke, der ligge over den yverste 

Tanglinie, men naar man gaaer sydligere og kommer til 

NissUmfjorden, iagttager man vel endnu enkelte, men meget 

Utydelige Spor af saadanne Virkninger, som navnlig ogsaa 

vise sig i Ulfborg-Sande; længere imod Syd findes intet 

dertil hyrende, og paa Øen Rpms findes et gammelt Vold

sted omgivet med en Grav og for nærværende Tid adflilt 

fra Havet ved en lav Marfleng. Højdeforholdene imod Havet 

ere saaledes beskafne, at man ikke kan antage nogen Foran

dring i Vandstanden, siden denne Borg blev benyttet, sand- 

synligviis af gamle Vikinger. Her er altsaa ingen Niveau- 

forandring at eftervise fra det sidste Aartnsinde. Jeg fætter

3.
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Omegnen of Nissumfjord som det sydligste Punkt paa Jyl

lands Vestkyst, hvor endnu tydelige og sikkre Spor af en ved

blivende Hævning ere iagttagne. Paa østkysten af Fyen 

finder man ligeledes tydelige Spor af hævede Havstokke indtil 

omtrent { Miil Syd for Nyborg, men gaaer man længere 

imod Syd iagttages ingen lignende Samling af ældre Strand

stene, og paa Dstkysten af Hertugdømmerne Slesvig og Hol- 

steen har jeg endnU aldrig hinnet opdage noget Spor af lang

somt hævede Kyster. Dog maa jeg her Undtage et yderst 

mærkværdigt Sted, som ligger midt i Holsteen paa Hoiderhggen, 

ikke langt fra Bornhsved, hvor der i en Sandgrav fore

kommer en Mængde Skaller af vor almindelige Dsters 

(Ostrea edulis), af BlaamUslingen (Mytilus edulis), af 

HjertemUslingen (Cardium edule), Buccinum undatum og 

Littorina littorea. Da jeg først iagttog dette mærkværdige 

Forhold, nærede jeg ikke den ringeste Tvivl om, at dette Sted 

beviste en overordentlig stor Hævning, der havde truffet denne 

Deel af Holsteen i en forholdsviis sildig Tid og var tilbøje

lig til at antage, at den maatte henregnes til en af hine 

voldsomme og pludselige Hævninger, som fpr ere omtalte. 

Imidlertid fortjener hele denne Sag en fornyet Undersøgelse, 

thi netop de anførte Skaldyr ere de samme, som ere charak- 

terististe for de store Mnslingdynger, hvorom det nu er be- 

viist, at de ere Levninger af Urbeboernes Maaltider. Men 

selv om man vilde antage dette, vilde det ikke være mindre 

paafaldende at sinde dem midt i Landet, omtrent 3 Mile fra 

den nærmeste Fjord, et Forhold, der er faa aldeles afvigende 

fra dem, hvorunder lignende Levninger findes ved de mere 

nordlige Kyster. Sagen maa indtil videre henstaae uafgjort.

Hele Dstkhsten af Sjælland viser Spor af de gamle 

Havstokke, og det Samme er Tilfældet med en stor Deel af 

Dstkysten af Myen*).  En Linie dragen fra Midten af

*) Jsolge et Nivellement, som Forchhammer anstillede i 1840 af 

forstjellige hævede Havstokke, fandtes de at ligge:
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Nissumfjord til | Miil Syd for Nyborg og derfra videre 

imod Sydost er altsaa Grcendselinien for det store flandina- 

viske Hcevningsphcenomen. Den er parallel med den store 

Mpenske Hcevningskjæde, der fra Fritzow i Pommern gaaer til 

Hjorthals i Vesterhanherred i Jylland og overalt Udmærker 

sig ved stærkt heldende, lodrette, ja selv omvæltede Lag, og 

hvis Hcevningstid sandsynligviis falder sammen med den, paa 

hvilken de tidligere omtalte enkelte Bakker bleve opskudte. Den 

er endvidere parallel med Strygningslinierne af vore sorstjel- 

lige Afdelinger af Kridtformationen, med Rommeleklintkjæden 

i Skaane, der fortsætter sig til Bornholm, og med Kulla- 

kjceden, der over Steenshufvud strækker sig til Christians^. 

Sluttelig maa jeg bemærke, at en stor Deel af Kjcederne i 

det nordlige Sverrig vise den samme Strygningslinie.

Det er en Række Aar siden jeg fyrst bekjendtgjorde mine 

Iagttagelser over denne Linie, som Grændse for det store 

nordemopceifle Hcevningsphcenomen, og den er gaaet over i 

flere Værker, f. Ex. i Bergh aus's Physikalischer Atlas, men 

der er den ikke betegnet som Grcendselinie, men som Axe for 

den skandinaviske Hævning. Forskjellen er imidlertid væsentlig, 

idet Bevægelsen fordeler sig saaledes omkring en Axe, at 

medens de paa dens ene Side liggende Dele hæve sig, sænke

ved Nyborg

paa Nefsnces . . . .

ved Ballenhavn paa Samso

2 Fod „ Tom. over Bandspeilet.

7 - „ - -

8 - „ - -

Rugaard i Jylland ... 12 — 6

Fornæs (Grenaa) ... 13 — 6

Ballegaard (Mariager- 

fjord) over 20 — „

Marenmolle (Manager- 

fjord, mere vestlig) . . 14 — „

Mariager 13 — „

Astrup i Salling .... 16 — 10 

(See Videnfk. Selst. nat. Ash. IX. I. XXIV.)
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de sig paa den anden, og jeg har, uagtet mine meest omhyg

gelige Bestræbelser, ikke kunnet finde det mindste Spor af en 

endnu vedvarende Sænkning. Tegn paa den sidste ere unegtelig 

overordentlig hyppige paa den sydlige og vestlige Side, men 

det er ligesaa sikkert, at Hovedscenkningsphcenomenerne før 

længe siden ere fluttede, og at de locale Sænkninger, som 

man endnu kan eftervise, ikke staae i ringeste Sammenhæng 

med Bevægelser i Jordens Indre, men hidrpre fra den tid

ligere udviklede, meer eller mindre stærke Sammenpresning af 

Torvemoserne, der findes under Marskjorden. Den hoist for

tjenstfulde Naturforfler, Professor Nilsson i Lund, har be- 

kjendtgjort nogle Undersøgelser, hvoraf man har sluttet, at en 

Deel af Skaane vedbliver at synke. Da jeg ikke deler denne 

Mening, er det min Pligt her at fremføre de Indvendinger 

imod Meningen om denne fortsatte Sænkning, som støtte sig 

paa mine omfattende Undersøgelser. Den fprste af Professor 

Nilsson anfprte Grund vedkommer de submarine Tørvemoser, 

som findes imellem Trelleborg og Skanpr, og som indeholde 

Ferskvandsdyr og Planter. Dette er det samme Phcenomen, 

som jeg tidligere udsyrligt har beskrevet, som vi kjende paa 

overorordentlig mange Steder af vore Kyster, og som henhprer 

til den store, for længe siden affluttede Nordsp-Scenkning. Den 

submarine Skov, som forekommer ved Bornholms Sydkyst, 

hyrer til den samme Rcekke as Iagttagelser, men paa denne 

D iagttager man vel en vedvarende Hævning, derimod ikke 

det ringeste Spor af en vedvarende Sænkning.

I flere af det sydlige Skaanes gamle Khststeder findes 

Under den nuværende Brolægning en ældre, som nærmer sig 

til Havets Overflade og angives at findes hist og her Under 

det nuværende Vandspejl. Denne sidste Angivelse er ikke un

derstøttet af noget Nivellement, men beroer formodentlig paa 

et Skjøn, der i et saa vigtigt Spørgsmaal ikke kan afgjsre 

Noget. At Byerne have dobbelt Steenbro, en ældre i flere 

Fods Afstand fra den nuværende, er Noget, der ikke er 

sjeldent hos os og hidrprer fra en ganske anden Aarsag. Man
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angiver Aalborg og Ribe som Byer, hvor den ældre Steenbro 

findes i en vis Dybde, og den hidrører sandshnligviis fra 

Belejringer eller Jldsvaader, hvorfor disse Byer have været 

Udsatte, og hvor man, efterat Ulykken var overstaaet, istedet- 

for at bortskaffe den store Mængde Gruus fra forstyrrede 

Bygninger, jevnede det og byggede den nye By paa den saa- 

ledes forhøjede Jordbund. Paa lignende Maade finder man 

mange Steder i Middelhavslandene den nye By opført paa 

de Udjevnede Ruiner af den antike Stad.

Heller ikke den formindflede Afstand mellem Ssstranden 

og Stafstenen nedenfor Trelleborg, siden Linnoe bessgte Ste

det og beskrev det i sin skaanske Reise, kan betragtes som et 

Beviis for den fremsatte Mening. Omegnen ved Trelleborg 

er sandet, og vi kjende ved vore Kyster af Sundet meget vel 

Strpmmenes Virkning til at flytte det lpse Kystmateriale, idet 

de snart borttage det paa et Sted, snart afsætte det paa et 

andet. Det Samme synes at gjcelde om den formindskede 

Afstand imellem Havstranden ved Barsebcek og de i det 17de 

Aarhundrede anlagte Standser. Jeg kjender ikke Jordbnndens 

Bestaffenhed der, og fun forsaavidt, at Havstranden bestod 

af faste Klipper, vilde denne Iagttagelse have nogen Be

tydning.

Naar jeg nu dertil regner, at Kysterne af Sjælland, 

Møen og Bornholm bære de tydeligste Spor af en vedvarende 

Hævning, er det af denne almindelige Grand Usandsynligt, 

at Skaane, som ligger imellem de vorige, for en vedvarende 

Hævning Udsatte, svenfle Provindser og den Deel af Danmark, 

der ligeledes vedvarende hæves, skulde lide en Sænkning.

Naar derfor den Grændselinie for den skandinaviske Hæv

ning, som gaaer igjennem Danmark, ikke er en Axe, men 

derimod en virkelig Grændselinie, paa hvis sydvestlige Side 

Landet forbliver uforandret, bliver Spprgsmaalet, om der ikke 

paa et andet Sted existerer en virkelig Axe for dette store 

NatUrphcenomen. Ved afdpde Dr. Pingels Iagttagelser er
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det godtgjort, at Syd- og Vestkysten af Grönland sænker sig, 

og senere Iagttagelser have stadfæstet den Mening, at denne 

Sænkning vel steer langsomt, men vedvarende. Imellem 

disse to Lande med modsat Bevægelse, Skandinavien og 

Grönland, ligger Island, hvis vulkanfle Belte løber parallelt 

med den norske Vestkyst, og jeg er meget tilbøjelig til at be

tragte dette Belte paa en vis Maade som den Axe, hvorom- 

kring den store Bevægelse af den nordlige Deel af Europa 

og Amerika foregaaer. Man maa da ikke tænke sig denne 

Axe som en rolig og hvilende Linie, eftersom det er velbe- 

kjendt, hvilke store Forandringer der foregaae indenfor Grcend- 

serne af dette VUlkanstrpg, og man maa antage, at der fra 

dette stærkt bevægede Land udbreder sig Virkninger imod Sydost, 

der hæve Jordbunden, medens de imod Nordvest fremkalde en 

modsat Bevægelse.
Af de enkelte Landsdele, paa hvis geographifle Forhold 

den vedvarende skandinaviske Hævning siden Landets Bebyg

gelse har Udpvet en meget væsentlig Indflydelse, vil jeg nu 

fremhæve Omegnen af Liimfjorden i Jylland. Denne Fjord, 

eller som den nu egentlig hellere maatte kaldes, dette Sund, 

har fra den sstlige Mnnding ved Hals indtil Ldgstsr et 

næsten flodlignende Udseende. Fra Hals indtil vestlig for 

Aalborg er den meget smal, Udvider sig derpaa i den saakaldte 

Nibe-Bredning, men trækker sig siden sammen igjen, og fsrst 

vestlig for Lsgstsr i Lpgstsr-, Liv-, Thisted- og Nissum- 

Bredning antager den en ganske anden Charakteer, der meget mere 

erindrer øm de vestlige Fjorde ved Nissum og Ningkjpbing 

og om den Deel af Havet, som jeg tidligere har beskrevet, 

imellem den hdre Række af de frisiske ber og Fastlandet. 

Som bekjendt er Liimfjorden siden Stormfloden i 1825 et 

Sund, men dette Gjennembrud har kun tilbagefort en tidli- 

gere Tilstand, da Vandet fra Kattegattet igjennem Liimfjordens 

mange Aabninger kunde strømme ud i Vesterhavet. At give 

en nøie Skildring af Landets daværende Udseende, vilde være 

forgjceves, naar den ikke var ledsaget as et Kort, der udtrhkte
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be celdre Tilstande, men det vil dog maaflee være muligt at 

giøe et Billede af de overordentlig store Forandringer, som 

ere foregaaede i Lpbet af den nuværende Jordperiode.

Ved den nuværende østlige Indsejling til Hals havde 

man da til begge Sider et meget udstrakt, men lavt Hav, som 

paa Lydsiden nu indtages af den GudnmlUndfke eller saa- 

kaldte lille Vildmose. Aartusinder ere hengaaede, siden Havet 

dækkede denne Strækning, og for at frembringe den nuværende 

Forandring maatte Havet fyrst opkaste en Revle for at ude

lukke Vildmosebassinet fra den Umiddelbare Forbindelse med 

Havet. Regnen og tilstrpmmende Bække og Aaer udvaflede 

lidt efter lidt Havvandet, og Saltvandslagunen blev først til 

en Brakvandslagune, derpaa til en Ferskvandssø, i hvilken den 

ene Slægt af Sumpplanter efter den anden hendsde, og Under 

vort Klimas og Fugtighedens Indflydelse bleve disse forvandlede 

til Tprv, som NU danner en af de stprste Tørvemoser her i Lan

det paa omtrent en Qvadratmiils Størrelse. Kom man læn

gere ind, hævede Der sig paa begge Sider af den dybere Deel 

af Sundet. Paa Sydsiden var det Kridtser, paa Nordsiden 

h^er af Rullesteensleer, de kaldes endnu Holme og synes at 

antyde, at den gothiske Stamme allerede havde taget Landet i 

Besiddelse, da disse høiere Partier endnu vare omflydte af 

Vand. Saa komme vi til den store, eller Venshsselske Vild

mose, hvis Dannelses Historie er den samme, som den Min- 

dres, men saa langsomt foregaaer Udvaflningen af Saltet i 

Sand- og Leerlagene, at Kilderne i Nærheden af denne Vild

mose enbnu for en Deel ere saltholdige. Vel kunde man 

antage, at dette Salt hidrprte fra Steensalt eller Saltleerlag, 

henhørende til ældre Jordperioder, men deels findes der i 

Omegnen af Liimfjorden ikke en eneste af de Steenarter, der 

pleie at ledsage Saltdannelser, deels er Saltvandet altid min

dre saltholdigt end Havet omkring de jhdske Kyster, deels 

nærmer disse Kilders Saltvand med Hensyn til Bestandde

lenes indbyrdes Forhold sig saa meget til Havvandet, at de
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højst Ubetydelige Afvigelser ikke kunne svække den Overbeviis- 

ning, at det er Havvand, der under Indflydelse af det ferske 

Vands Tryk presses ud af de tidligere hævede Sand- øg 

Seerlag Dertil kommer, at den ene af de Venshsselfle Salt

kilder forsvinder efter den anden, medens de, hvis det virkelig 

var Steensaltlag, der Udvafledes, maatte være varige, som de 

ægte Saltkilder pleie at være.

Hvor disse store Sletter ikke ere Torvemoser, bestaae de 

snart af Sand, snart af Blaaleer, der da hyppig er fyldt med 

Skaller af de samme Arter, som de, der nu leve i det om

givende Hav, og det er deres Indblanding i Leret, som be

virker, at det kan benyttes som Mergel paa de Jorder, der 

ere fattige paa Kalk.

Bevæge vi os længere imod Vest, bestaae de nordlige 

Der af Kridtdannelser og de sydlige af BruUnkvl- og Rulle- 

steensleer-Formationen, der strække sig indtil henimod Vester

havet, hvor Flyvesandet dækker det Hele.

Naar man om Aftenen efter en varm Sommerdag 

staaer paa en af de mindre Holme og seer sig omkring, troer 

man, at den gamle Tilstand er vendt tilbage. Mosetaagen 

lægger sig over alle Lavfletter, Mer Kornmarkerne og Qvce- 

get paa Græsgangene, og man troer at see det samme Hav, 

der AartUsinder iforveien bplgede omkring den liimfjordfle 

DgrUppe.

Et lignende Parti, skjondt langt mindre Udstrakt og min

dre tydeligt, indtager den pstlige Halvp, der ligger imellem 

Randersfjord og Kallovig. Her forekommer Kolindsund, en 

Ferskvandsso, der tidligere var et virkeligt Sund, men som 

endnu ikke er bleven til en Torvemose.

Ganske lignende Forhold findes omkring Jssefjorden i 

Sjælland. Ogsaa her er Arresten fra en Vig bleven for

vandlet til en Ferskvandsso, og mange gamle Holme ere blevne 

landfaste ved den hævede Jordbund.

Tage vi nu til Slutning i Betragtning, at vi ved vore 

Kyster finde ældre Spor af en for længe siden affluttet Scenk-
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ning, medens vi for nærværende Tid befinde os i en Periode 

med stadig Hævning, og sammenligne dermed, at man i Grøn

land har tydelige Erfaringer om en endnu vedvarende Sænk

ning, medens der findes umiskjendelige Spor af Fortidens 

Hævning, ledes vi uvilkaarligt til den Formodning, at det 

nordlige Enropa og et stort Parti af Nordamerika afvexlende 

bevæger sig op og ned som Stemplerne i to med hinanden 

forbUndne Dampcylindre, og at ogsaa hos os Hævningen i 

Tidens Lpb atter vil blive aflyst af en Sænkning.



8.

Klitterne paa Vestsiden af den jydske Halvo.

(Danst Folkeblad, udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. 

VIII. Aarg. 1842. Nr. 1—3.)

Hele Danmarks Vestkyst er indfattet af et eller rettere to 

Klitsystemer, hvoraf det inderste (vstlige) betegner Havbred

den i en tidligere forhistorifl Tid, det yderste derimod den 

nuværende Strandbred. Den hderste Klitrcekke begynder paa 

Aderspidsen af Eiderstedt og befinder sig altsaa her paa 

Fastlandet; men Eiderstedt bestod for saa Aarhundreder siden 

af tre Øer, der fyrst senere ere blevne forbundne indbyrdes 

og med Fastlandet ved Tilflyllinger og Afsætninger af Havet 

og endnu bestandig maa beflyttes mod Havets Jndbrnd ved 

kunstige Dæmninger. Fra denne Deftspids af Fastlandet 

strækker Klitkjceden sig, afbrudt ved de mellemliggende Sunde, 

over Derne Amrom, Sylt, Rymy, Mans og Fany og naaer 

Fastlandet igjen i Nærheden af Hjerting, hvorfra den lpber 

UafbrUdt op til Nordspidsen af Jylland, „Grenen" ved Skagen.

Bliver man denne Klitrcekke vaer i Frastand i Hori

zonten, troer man at see en Bjergkjcede for sig, og de skarpe 

takkede Former minde langt snarere om Porphhrbjerge end 

om en bevægelig Sanddannelse, som Vinden har opbygget. 

Imod Havet ere disse Hpidestryg hyppig lodret afskaarne, og
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imod Landet helde de Under en Vinkel af 30"; de danne 

aldrig fortløbende Kjceder af samme Høide, men bestandig 

hæve sig større Hvider ved Siden af hinanden, adskilte ved 

Dale af større eller ringere Dybde. Kommer man ind i det 

Indre af Klitstrøgene, iagttager man en dobbelt Dal- 

Dannelse, nemlig Længde dale, som lpbe i FlUgt med 

Kysten og flille Klitmassen i flere jævnsides lybende Rækker, 

og Tv ær da le, som dele Klitrcekkerne i enkelte Hyie. Ube

skrivelig pde er en saadan Klitegns Udseende; overalt er 

man omgivet af Sand, som den ringeste Vind fætter i Be

vægelse, og sjelden seer man et levende Bcesen i denne Udørken; 

paa det Dverste af Klitten fortærer hist og her Dsterscederen 

sit Bytte; en Hare, paa enkelte Steder en Kanin, ere de 

eneste større Dyr man seer, og Bølgernes langsomme, regel

mæssige Slag mod Bredden er den eneste Lyd, der naaer Dret. 

Man kan gaae hele Mile ind i Klitterne, Uden at Scenen 

forandrer sig det Ringeste, og uden at man seer andre Planter 

end Halm, Marehalm, og i de vandrige Klitdale nogle Halv- 

grcesarter. Stiger man op paa Klitterne forandres Skue

pladsen, og for Diet Udbreder sig Havet med sine Bslger, der 

strømme mod Kysten som hvide Brændinger. Men ogsaa 

Havet er kim lidet oplivende, og sjelden seer man Skibe; thi 

de skhe denne Kyst, der paa hele sin Lcengdestrcekning neppe 

har en eneste Havn, hvor de kunne søge Ly mod Storm øg 

Uøeir. Ganske anderledes bliver Scenen, naar Havet op

rores af Storme. . Neppe er man da istand til at holde 

sig opreist paa Klitten, med mindre den ligger ganfle tæt ved 

Havbredden og er lodret afflaaren mod Havet. Da føler man 

nemlig enten flet ikke Vinden eller fun ganfle lidet, hvilket er en 

almindelig Iagttagelse ved vore Kyster, men især ved de lod- 

rette, indtil 200 Fod hpie Klinter, ja mærkes ganfle paa 

samme Maade ogsaa paa Fcerperne ved Brinker paa 2000 Fods 

Hvide. Qvceget syger derfor altid i Storm til Randen af 

Klinten og styrter derved ikke sjelden ned. Dette Phcenomen 

hidrører derfra, at Vinden, idet den steder mod den lodrette
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Munr, frembringer en lodret opadgaaende Lvststrøm, der endnu 

fortsætter sig noget over Klintens Hvide øg saaledes beskytter 

Iagttageren mod Stormen ligesom ved en Luftmuur. — 

Stormen sætter Sandet i Klitten i Bevægelse, og man for- 

maaer neppe i længere Tid at udholde den Smerte, som det 

imod Ansigt og Hænder pidskede Sand foraarsager. Til alle 

Sider er man omgivet af vældige Sandflher, og Havet danner 

langs med hele Kysten, saalangt Diet naaer, en Række af 

Nandfald, hvor Bølgerne, idet de brydes mod en af de tre 

Sandrevler, som løbe langs med den jhdske Kyst, styrte for

over i en Hvide af 15—16 Fod og oplyse sig i Skvm, et 

Skuespil, der er saa ophøiet, at neppe noget Vandfald i 

Verden kan stilles ved Siden deraf. Sneehvide Sklimbolde 

drive, ligesom Skarer af Maager, over Klitterne langt ind i 

Landet, og Iagttageren føler snart Ansigt, Hænder og Klæder 

overtrukne med Salt. Det er vanskeligt at gjpre sig for- 

staaelig under Larmen af de frembrusende Bølger. Førend 

Stormen bryder løs, medens Luften endnu er rolig, hører 

man Bølgeslaget i en Afstand af 4 Mill fra Kysten; thi Be

vægelsen foregaaer hurtigere i Havet end i Luften, og derfor 

veed man mange Timer forud, at en Storm vil komme.

Klitternes Hvide er meget forstjellig; den stiger paa 

enkelte Steder, fra List paa Ven Sylt til Nhmindegab, Ud

løbet af Ringkjsbingfjord, til heniinod 100 Fod, en Hvide, 

der især er mærkværdig for Klitterne paa List, da de lige fra 

Havbredden af knn bestaae af Flyvesand. Blaabjerg, Nord 

for Barde, der naaer en Hvide af 100 Fod, er en Sand

klit, der hviler paa et temmelig hsit ældre Underlag af Rulle- 

steensleer. Nord for Udlybet af Ringkjpbingfjord aftager 

Klitternes Hvide meget, og ved Skagen beløber den sig neppe 

til 30 Fod. Dette er særdeles paafaldende; thi Klittens 

Hvide beroer paa Vindens Styrke og paa Størrelsen af de 

Landskorn, som sættes i Bevægelse af Vinden, og da Stoffet, 

hvoraf Klitterne dannes, i det Hele taget er af samme Be- 

skafsenhed paa denne Kyst, saa bliver Klitternes Hvide her en

13
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Maalestok for Vindens Styrke. Vi ere saa tilbøjelige til at 

antage, at Stormenes Voldsomhed voxer mod Nord, at For

fatteren længe ikke ret vilde sætte Lid til sine Iagttagelser; 

men et Blik paa Kortet forklarer dette Phcenomen fUldstændigt. 

De stærkeste og hyppigste Storme komme hos os fra Nord

vest, og netop der, hvor Klitternes Hvide begynder at aftage, 

springer Lhdspidsen af Norge frem som et Vcern mod denne 

Retning af Vinden, og det er derfor ikke at Undres over, at 

Trceplantninger endnu lykkes i Klitdalene ved Skagen, medens 

man derimod paa den tre Grader sydligere liggende 0 Sylt 

hidtil forgjceves har anstillet lignende Forssg. Det Stof, 

hvoraf Vinden bygger Klitterne, er I'and, almindelig L trand

sand, hvilket paa hele denne Kyst oprindelig synes at hidrøre 

fra ben Jorddannelse, som man kalder Bruunkul-Forma

tionen. 3 de sydligere Dele er dette Klitsand blandet med 

mange smaa hvide Glimmerblade af samme Formation, hvilket 

har givet Anledning til den Urigtige Paastand, at Flyvesandet 

var forfkjelligt fra andet Sand derved, at det bestod as smaa 

Qvartsblade. 9 den nordlige Deel og navnlig ved Lkagen 

indeholder Klitsandet meget Titanjern og Granat, der lige

ledes hidrører fra Bruunkul-Formationen. Størrelsen af 

de bevægede Sandskorn beroer paa Vindens Lthrke og 

er betydeligst der, hvor Klitterne ere hpiest. Paa List 

veiede 30 af de største Landskorn 790 Milligrammet, 

medens de ved Agger ved Liimfjorden fmi veiede 200 Milli- 

grammer. Klitterne ere stedse meget vandrige, og oppe, paa 

Toppen behpver man sjelden at grave meer end en Fod for 

at finde Tandet endnu fugtigt; i Dalene træffer man ved 

Gravning strap frisk Band.

Den Skikkelse, som en endnn voxende Klit har, er 

forfljellig fra den Form, som en nedbrUdt Klit viser. Hiin 

skraaner med en svagt heldende Flade, der vejler mellem 5 og 

10 Grader, imod Retningen af den herstende Vind, hvorved 

den dannes, altsaa mod Vest og Nordvest. Kun hvor en ny 

Klit danner sig paa en celdre nedbrUdt, har Heldningen en
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større Vinkel, hvilket dog kun er en Undtagelse fra det Alminde

lige. Paa den Side, som vender fra Retningen af den 

herstende Vind, har Klitten en langt stærkere Heldning, som 

man næsten kunde sige er uforanderlig. Den belsber sig 

nemlig overalt, hvor en Klit danner sig ganske frit, nviagtig 

til 30 Grader. Kun hvor der forekommer meget smaa Flader, 

stiger Heldningsvinklen til 40 Grader, hvilket imidlertid kun er 

en Undtagelse. For at forklare sig denne Uforanderlighed i 

Skraaningen af Klittens indre, fra Vinden vendte Side, 

maa man lægge Mærke til den Maade, hvorpaa Klitten egentlig 

danner sig. Den voxer nemlig paa den indre Side, idet 

Sandet løber op ad den ydre svagt heldende Flade, og saasnart 

det har naaet Klittens største Hvide, salder det ned bagtil, og, 

da det nu er i fuldkommen Lce af Vinden, er der intet Andet, 

som har Indflydelse paa den Skraaning, hvorunder Sandet 

leirer sig, end Sandskornenes Form og Ztprrelse. Paa den 

Side as Klitten derimod, som helder imod Vinden, bliver 

Skraaningen ikke blot bestemt ved Sandskornenes indbyrdes 

Vedhcengen, men her stræber Vinden ogsaa at udbrede Kornene. 

Da nu Sandskornenes Form og Størrelse i det Hele viser 

ringe Forskjellighed, fordi de alle ere afslebne af Havet, saa 

er det forklarligt, at der findes ingen eller fun en ringe For- 

stjel i Skraaningen paa Klitternes indre Side. Den ydre, 

mod Vinden vendte Side er afhængig af Vindens Styrke, 

af tilfældigt Lce paa Kysten og lignende Forhold, som vexle 

overalt, og deraf kommer Forfljelligheden i Heldningen paa 

denne Side. Det er paafaldende, at Klitternes Beplantning 

i det Hele har ringe Indflydelse paa Heldningsvinklen; det 

er i Grunden altid det faldende Sand, som bestemmer denne. 

Ved en uforstyrret Klit forekommer der altsaa ingen større 

Heldningsvinkler end de anførte. Naar derimod en Klit bliver 

forstyrret, indtrcede andre Forhold, som imidlertid ere for- 

stjellige, eftersom Havet eller Binden forstyrrer Klitten. Der, 

hvor Havet bortriver Stykker af Kysten, viser sig de ødelagte 

Klitter tydeligst; dette er især Tilfældet paa Den Sylt, hvor 

13*
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ikke blot Vinden er stærkest, men hvor ogsaa allerede i flere 

Aarhnndreder Strømmen bryder ind mod Kysten. Naar nu 

ved hsie Stormfloder Bølgeslaget naaer Foden af Klitten, 

undergraves Sandet, Klitten bliver lodret asskaaren og kan 

holde sig længe i denne Tilstand, idet Sandet fastnes ved 

det Ncet, som Sandplanternes Rydder danne; derfor findes 

ogsaa de skarpeste Klitformer bestandig vendte mod Havet. 

Naar Vinden forstyrrer en Klit, danner sig ejendommelige 

Forhold, som imidlertid først kunne forklares af Klittens indre 

Bygning. Enhver Klit er nemlig s lenket (dannet lagviis) 

og det saaledes, at Lagene have een Stente efter Heldningen 

mob Vinden, altsaa i det Hele skraanende imod Vest Under

en Vinkel af 5 Grader, og en anden i det Hele mod Dst, 

der fkraaner under en Heldningsvinkel af 30 Grader. Denne 

Slentning viser sig i Afvexlingen af fine og grove Sands

korn, hvis Afsætning bliver bestemt ved Vindens forstjellige 

Styrke. Da Klitten iscer voxer paa den indre Side, er dette 

den overveiende Slentning, som imidlertid lider mangfoldige 

Afcendringer. Naar der blæser en svag Vind, ligemeget fra 

hvilken Himmelegn, bliver Klitten furet og viser en over- 

maade svag bplgeformig Overflade. Overordentlig tydeligt 

er dette Forhold iscer i den nordlige Deel as Jylland, hvor 

Klitsandet indeholder meget Titanjern. Her bliver ethvert 

lille, neppe en Tomme hpit Bølgebjerg dannet af hvidt Qvarts- 

sand, medens Bølgedalen bestaaer af sort Titansand, ved hvis 

skarpe Tegninger Overfladens Dannelse træder øvermaade 

smUkt frem. VindsUrerne paa Klittens Overflade ligne aldeles 

Vandfurerne paa de horizontale Sandflader, som fra Tid til 

anden blive oversvømmede af Havet; og uagtet al anvendt 

Opmærksomhed har Forfatteren aldrig været istand til at op

dage den ringeste Forskjel mellem begge. Dette lader sig let 

forklare, da disse Vandfurer opstaae derved, at den svage 

Vind virker umiddelbart paa det Sted, hvor den blæser paa 

Vandet, som saaledes kun oversprer Luftbølgerne paa Sandet. 

Naar en noget stærkere Vind end den, der danner Furerne,
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og vil altsaa, naar Retningen af denne Vind er afvigende fra 

den herstende, danne en Flade, som skjcerer Hovedretningen 

af Lagene. Indtræder nu igjen den herstende Vind, fortfætter 

Klittens Bygning sig saaledes, som den først har begyndt, og 

nu har der dannet fig en Aare af grovt Sand i Klitten. 

Endnu tydeligere fremtræder dette Forhold paa Vestkysten 

mellem Hjørring og Skagen ikke langt fra Skiveren i en 

højst eiendommelig Dannelse af flige Aarer, der stjcere de 

oprindelige Lag og bestaae af Steen og selv Urner og Steen- 

vaaben. — Ikke sjelden træffer man hpit oppe paa Klitterne 

Musling- og iscer østersskaller. De hidrøre fra Dsterscederen, 

der slæber sit Bytte op paa Klitterne for at fortære det der, 

og dette afgiver det sidste Træk for at fuldende Ligheden mellem 

disse Luftdannelser og Havets Dannelser. Slentning, Aarer 

af grovt Sand og Forsteninger af Havets Skaldyr hentyde 

ellers i Reglen paa Formationer, der ere dannede ved Vandets 

Virksomhed; men af det Anførte følger, at alle disse Ejen

dommeligheder ogsaa kunne forekomme der, hvor Havet ikke 

har havt den ringeste umiddelbare Deel i Dannelsen.

Selv meget gamle Klitter kan man gjenkjende paa de 

anførte Kjendetegn, som f. Ex. de saakaldte Rhhnpefky i de 

sydrnssifle Stepper, der ere afsatte paa en Tid, da det kaspifke 

Hav havde en langt ftørre Udstrækning end i den nuværende 

Tid. Hertil hyrer ogsaa den inderste Klitkjcede paa Vestkysten 

af Jylland, Slesvig og Holsteen, som ligger paa Grcendsen 

af Marsken; den er celdre end denne, og dens Dannelse falder 

i den forhistoriske Tid. Den er paa enkelte Steder 4—5 

Mile borte fra den ovenomtalte ydre Klitkjcede og har tun 

en ringe Hvide. Dens Forhold tyde paa et langt mindre 

bevæget Hav end det, der nu befkhller disse Kyster. Dens 

Eiendommeligheder ere folgende: Klitten er slentet, Lagene 

ere i det Smaa altid bølgeformige og vise i det Ltore hiin 

ovenomtalte dobbelte Heldning, en stærkere, som altid vender 

fra Kysten og af anførte Grunde sjelden afviger synderligt fra
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30 Grader, og en svagere, som altid vender mod Kysten. Stene 

mangle aldeles, hvorimod der forekommer Muslingskaller deri.

Fprend vi forlade Klitterne, maae vi endnn omtale en 

ejendommelig Form af denne Dannelse, der findes sær

deles smnkt afsluttet i Venshssel, men endnu fortsættes i de 

vestlige Dele af Liimfjorden. Den opstaaer idet Klitsandet 

blæser Ud i Sper og overhovedet i Vand. I Venshssel, 

som tilligemed Thh i Aaret 1825 igjen blev omdannet 

til en £5, forbindes pformige langt høiere Partier ind

byrdes ved store aldeles vandrette Sandflader. Disse 

Sandflader indeholde undertiden paa store Strækninger ikke 

en eneste Steen. De ere flentede, men horizontalt og 

ikke bølgeformigt, og bestaae udelukkende af Flyvesand, som 

her er tydeligt afsat i Vandet, hvilket Slentningen og den 

vandrette Overflade bevise. En Arm af Liimfjorden, Han- 

veile og Bhgholmsveile, er paa denne Maade mod Slutnin- 

gen af forrige AarhUndrede næsten bleven Udfyldt; thi den 

Gang overlod man Klitterne til sig selv, og, da denne Bugt 

kun ved Klitter adskilles fra Vesterhavet, fandt det bevægede 

Sand bestandig Vei til Fjorden, og man har allerede oftere 

tænkt paa ved kunstige Midler at Udtprre denne Deel af 

Liimfjorden og opdyrke SandbUnden. Denne Plan er imid

lertid ikke bleven udført, da Jordeiendommenes Værdi var 

sunken dybt og først i de senere Aar har hævet sig, hvortil 

kommer, at stjondt Flyvesandet er meget frugtbart i Sammen

ligning med anden Sandbund paa GrUnd af den Mængde Glim- 

merblade, det indeholder, er denne Jordbllnd dog ikke synder

ligt indbydende til store Foretagender. Da i Aaret 1825 

den smalle Landstrimmel, som skilte Liimfjorden fra Vester

havet, blev gjennembrudt as en stor Stormflod, blev hele 

Klitmassen, som bedækkede denne Landstrimmel, kastet Ud i 

Liimfjorden og har saaledes Udfyldt denne Deel deraf, at der 

paa mange Steder, hvor der fpr var 16—20 Fod Vand, 

nu neppe findes een Fod. Dette Gjennembrild, som for

vandlede Liimsjorden til et Sund og den nordlige Deel af
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Jylland til en D, foranledigede mærkværdige Forandringer. 

Det fyrste og meest paafaldende Phcenomen var den pludse

lige Uddøen af næsten alle Ferskvandsfisk, som tidligere fandtes 

i denne for sit rige Fifleri berømte Fjord. Millioner Fersk- 

vandsfifl dreve i Land, deels allerede døde, deels dpende, 

og bleve i mangfoldige Lces bortkjørte af Jndvaanerne, og 

kun faa have bevaret sig paa Steder, hvor en Bcek ferst 

Vand udgyder sig i Limfjorden. Alene Aalen har lidt efter 

lidt vænnet sig til disse forandrede Forhold og igjen Udbredt 

sig over hele Liimfjorden, medens Ferskvandsfiskene ikke synes 

at kunne taale Vesterhavets salte Vand. Det er meer end 

sandsynligt, at den med den salte Vandstrpm indbrhdende 

Sandmasse paa mange Steder bedcekker et Lag af Fiskelev- 

ninger, og saaledes har dannet et forsteningsførende Lag, lig 

dem, vi sinde i saa mange ældre Dannelser. Da det over

hovedet synes at vcere en Lov, at de Dyr, der pludselig dræ

bes i deres livskraftige Tilstand, fortrinsviis blive bevarede 

som Forsteninger, saa see vi her et af de Forhold, der kunne 

bidrage til at danne et Lag med Forsteninger. Liimfjordens 

Bund var dengang bedækket med en meget kraftig Vegeta

tion af Vandplanter, baade Ferskvands- og Saltvandsplanter, 

navnlig med Bcendeltang, og denne Plantevcext forsvandt 

efter Vesterhavets JndbrUd paa mange Steder aldeles, ved 

at BUUden blev overflyttet med Sand. Det er et bekjendt 

Phcenomen, at i Bjergtagene en bestemt Planteart betegner 

et bestemt Lag, og saaledes vil ogsaa engang, naar de ved 

Vesterhavets Indbrud dannede Lag ved senere Hævninger 

blive tilgængelige, hiint JndbrUd blive betegnet ved Bændel

tang og rimeligviis ogsaa ved Aftryk as Ferskvandssiske. Aien 

det er i hsi Grad paafaldende, at Bændeltangen, som er en 

Havplante, ogsaa blev sorsthrret der, hvor ingen Tverskhllen 

af ^and fandt Sted. Dette koininer uden Dvivl deraf, at 

Overgangen fra det svagt salte Band til den nuværende til

stand ftete saa pludselig. Paa lignende Maade ere alle store 

Flyndere efter Stormfloden i Vinteren 1839 forsvundne af
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Liimfjorden, og kun de ganste smaa og rimeligviis unge In- 

divider med en bsieligere Organisation have overstaaet denne 

nye Forstyrrelse. Det er beviisligt, at Liimfjorden tidligere 

ligeledes har staaet i Forbindelse med Vesterhavet, og fra hiin 

Tid skrive sig de mægtige Lag af Skaller af Dsters og den 

almindelige Musling, fom endnu findes i Dybden af Liim- 

fjorden. Efterat denne Fjord i flere Aarhundreder ingen 

Muslinger har havt af denne Art, nærer den nu igjen den 

spiselige Mnsling og Nsters i stor Mængde, og kunde vi 

forskaffe os et Gjennemsnit af Bunden, vilde vi finde mæg

tige Lag afBsters og den almindelige Hjertemusling, 

derpaa et Lag af Bcendeltang med Ferskvandsfisk, der- 

paa igjen et Lag af Bsters og den spiselige Musling. 

Dersom i Tidernes Lob hiin Kanal igjen tilstoppedes, og Bække 

atter fyldte det forrige Sund med fersk Vand, vilde der paany vise 

sig Ferskvands-Fisk og Ferskvands-Skaldyr og saaledes fortsætte 

den gjentagneAfvexling as Dyre- og Plantelevninger fra Havetog 

Indsyerne. Omendstjpndt nu denne Forandring er af overor

dentlig stor Vigtighed for Leboerne i Nærheden af Liimfjorden, 

idet Vesterhavets Indbrud ved at forstyrre Fiskerierne tillige til- 

intetgjorde deres Næringskilder, men aabnede derimod Handel og 

Søfart nye Veie ved ben frie Forbindelse med Vesterhavet, saa er 

dog Overfladens Forandringer forholdsviis ubetydelige, medens 

Dannelserne paa Bunden af denne Fjord ganske stifte Charakteer.

Imellem Klitrækkerne forekomme hyppig Indsyer af stvrre 

eller mindre Udstrækning, de saakaldte Klitsøer, og i disse fin

des en kraftig Vegetation af Sumpplanter t Forbindelse med 

en Tsrvedannelse, der rolig vedbliver, saalænge Klitsandet er 

dæmpet. Men, naar en usædvanlig stærk Storm angriber 

Overfladen af den med Mpie dæmpede Klit, da flyver San

det ud i Syerne, tildækker Tprven med Sandlag og afslutter 

Torvedannelsen. Naar nu i Tidernes Løb Havets Strøm

ninger bortskjcere Stykker af Kysten, trække Klitterne sig ind 

i Landet, udfylde Sserne og danne paa denne Maade de 

mærkværdige Lag af fossil Tprv, som man kalder Martprv.
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Fra Landsbyen Agger nordefter forekommer en stor Mængde 

af disse Martorvlag; men det meest udbredte er del aller- 

nordligste, som i Sognene Raabjerg og Skagen ved den vest

lige Strand har over en Mills Udstrækning i Længde og 

udbreder sig dybt ind i Landet. Denne mærkværdige Dan

nelse er dog ikke indskrænket til denne Kyst alene. Paa Nord- 

kysten af Sjælland, hvor der i forrige Aarhundrede fandtes 

en meget skadelig Strækning Flyvesand, men som allerede blev 

dæmpet omtrent i Aaret 1760 og nu er bedækket med Granskov, 

ere nogle Torvemoser, som laae paa Grændsen af Klitkjæden, 

blevne halvt bedækkede af Flyvesandet, og derved er Tørvens 

Vcext tildeels afbrudt. Medens den endnu levende Mose, 

hvis man tyr bruge dette Udtryk, indeholder Tvrv, der 

aldeles ikke er forskjellig fra Tørven i de øvrige Moser der i 

Egnen, er derimod den Deel deraf, som ligger under Flyve

sandet, bleven forvandlet til en ganfle anden Substants, der 

aldeles ligner Bruunkul. En CUbiksod af vor sædvanlige 

Mosetørv Deter 16—20 Pd., naar den er tør; den af San- 

det sammenpressede veier derimod 78 Pd. Medens vi i vor 

sædvanlige Tørv, naar den er tørret, neppe bemærke Spor af 

Slentning, er derimod Slentningen overmaade tydelig i denne, 

ja den er næsten skiferagtig, og naar man sammenligner den 

med Sidevæggene af en endnu frist Tørvegrav, seer man tyde

ligt, at de tynde Lag indeholde Produktet af een Vcextperiode, 

altsaa af et Aar.

Mellem Landsbyerne Lyngby og Lykken i Vensyssel sin

des et saadant Martprvlag omtrent 15 Fod over Havfladen; 

det hviler paa et horizontalt Underlag af Blaaleer og det 

saaledes, at Martvrvlaget helder svagt fra begge Sider mod 

Midten, hvor der flyder en lille Bæk, som afbryder Tyrve- 

laget og har skaaret sig dybt ind i Leret, som danner Under

laget. Martørvlaget selv gaaer ved Siderne ttlsidst fuldkom

men over i sort Muldjord, og denne saavel som Tørven er 

bedækket af flentede Flyvesandsmasser. Følger man den lille 

Dal, finder man, efterat have forladt Klitrcekken, en lille Bcek
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der paa bette Sted, som næsten overalt i Danmark, er inde

sluttet af Engtprv, og saaledes har man her en fuldstændig 

Forklaring over den mærkelige Maade, hvorpaa dette Lag af 

Brcendmateriale, der allerede er blevet fossilt, er dannet.

Det mærkværdigste Lag af Martsrv er imidlertid det 

tidligere omtalte, som indtager den nordligste Spids as Jyl

land. I en Miils Længde, fra Skiveren til Hpien, strækker 

det sig uafbrudt som en sort Stribe hen i de lodrette Klitter 

ved Strandbredden. Det hviler i Reglen paa flint Sand, 

som man ved en overfladisk Betragtning kunde ansee for 

Flyvesand, men som hidhprer fra Havet og deels indeholder enkelte 

Rvllestene, deels virkelige Rullesteenslag. Der ligger no

get saa Modsigende i den Tanke, at dette Lag midt i 

Sandet skulde være en Tørvemose, at man har forsøgt en 

anden Forklaring; men Dr. Pingel har allerede for mange 

Aar siden betegnet denne Dannelse som en Udtørret og af. 

Flyvesand bedækket Torvemose. Der findes heri en stor 

Mængde SUmpplanter og navnlig Frpkorn af Bllkkeblad, 

ligesom ogsaa Stammer og Grene af Birk, Eg, Asp og Vi

dier, samt Insekter, Hjortetakker og Oxetcender. Desuden 

forekommer deri KUnstprodukter og navnlig Pilespidser af Flint, 

hvoraf fremgaaer, at det maa have været en Ss eller en 

virkelig Tørvemose paa en Tid, da Landet var beboet. Man 

har imidlertid al GrUnd til at antage, at denne store Torve

mose engang har været en Ss; thi rundt omkring i Landet 

findes i Moserne Takker af Hjorte og Elsdyr, Hjerneskaller 

og Horn af Oxer, sjeldnere Rensdhrtakker, altsammen Lev

ninger af Dhr, som maa antages at være brudte igjennem 

Jisdækket, da Mosen enbnu var en Sy, eller være sunkne igjennem 

det svævende Hcengedhndsdække, som paa lignende Maade endnu 

findes paa mange af vore Sper. Man forballses over de Foran

dringer, som denne nordøstligste Spids af Jylland maa have 

lidt i den Tid, Menneskene have beboet Landet; thi den 

Sss, hvori denne Tvrv har dannet sig, maa i det mindste 

have havt en Udstrækning af en Miil, og nu er det Hele be-
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dækket af Sandklitter. Lignende Tprvelag Udbrede sig ved 

Jyllands vestlige Kyst sydefter; men svndenfor Liimfjorden 

ligge de lavere end Havfladen.

De pvrige Forhold i Martsrvlaget ved Skagen og Raa- 

bjerg ere følgende. I Reglen sindes kun et Lag, hvis Mceg- 

tighed paa enkelte Steder udgjpr 4 Fød. Det hviler sæd

vanlig paa Strandsand, der ligger i horizontale Lag med 

enkelte rullede Strandstene, og Undertiden paa finere steenfrit 

Sand med mindre tydelig Slentning, der aabenbart er Flyve

sand, som er blæst ud i Soen, og atter paa andre Steder 

paa et fiint Kisellag, hvis Slentning er meget tydelig, og lig

ner aldeles det, man overalt i Danmark træffer Under Mo

serne. Under Mikroflopet sees deri Dele med organist Strilk- 

tur, og efter SteenstrUps Jagttagelser indeholder det forstenede 

Jnfusionsdhr. Hist og her er Strandsandet umiddelbart un

der Torvelaget ved Jern blevet fastnet til Sandsteen, ved 

en Mhremalmdannelse, der hidrører fra Titanjernet i 

Flyvesandet; thi overalt i Klitdalene finder man, hvor Klit

terne ere bevoxede, at der afsætter sig Jern, som er Udvastet 

af Sandet ved den langsomme Indvirkning af Humussyren, 

et Stof, der dannes ved Plantedelenes Oplysning og For- 

raadnelse. Omendftjsndt der, som sagt, i Reglen forekommer 

eet Tprvelag, findes der dog paa flere Steder to, og paa et 

Sted forekommer tre Lag; de ere adskilte ved fiint Flyvesand 

og begge de yverste Lag ere sandige. Aabenbart er paa dette 

Sted Tprvedannelsen afbrUdt ved det i Spen blæste Flyve

sand, derpaa fortsat, igjen afbrUdt og fortsat, indtil der omsi

der lagde sig et saa thkt Lag af Sand over Sven, at al 

Tyrvedannelse maatte standse for bestandig. 9tu bortskjcerer 

Havet Uafladelig det Sandlag, som ligger under Tsrven, og 

denne, som saaledes beryves sit Underlag, styrter ned i store 

Blokke, bedækker Skrænten og den egentlige Havstok, indtil 

den lidt efter lidt aldeles opløst af Bølgerne, omsider skylles 

bort. Dog foregaaer denne Virkning kun langsomt, og i det 

Hele bemærker man kun en ringe Aftagen af Kysten. Slent-
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ningen er i Reglen meget tydelig og Stenterne ere betegnede 

ved Sivblade, ifcer i de nederste Dele af Tprvelaget. Hist 

og her findes virkelige Trceklll i Tprven, en Omstændighed, 

som iscer viser sig tydelig ved den sjællandske Mosetprv og er 

overhovedet ejendommelig for vore Torvemoser, hvor disse i 

større eller ringere Grad ere dannede af Trce. Saaledes 

findes hyppigt hele, paa Overfladen forkullede Træstammer i 

de sjællandske Moser, og, naar man seer den Mængde virke

lige Trækul, som disse Tørvemoser indeholde, bliver man til- 

bøielig til at antage, at hyppige, ødelæggende Skovbrande maae 

have fundet Sted i disse Egne. Dette synes nu virkelig og- 

saa at have været Tilfældet, skjøndt langtfra ikke i den Grad 

som Trækullenes Hyppighed kunde lade formode. Trækul 

er nemlig, som bekjendt, et af de meest uforstyrrelige Stoffer, 

og endnu efter Aarhundreders Forløb gjenkjender man det 

Sted, hvor der forbum har staaet en Kulmile, paa Grundens 

sorte Farve og de Stykker Knl, som findes adspredte i Jor

den, og som selv en senere stadig Dyrkning ikke har funnel 

tilintetgøre. Saaledes maatte alle de Kul, der dannedes i 

den lange Tid, Mosen voxede, blive bevarede, medens en stor 

Deel af det vorige Plantestof forsvandt. Jpvrigt er det let 

at begribe, at i hine Tider hyppige og vidt udbredte Skov

brande maatte finde Sted ligesom nu i Nordamerika, med 

hvilket Land Danmarks daværende Beskaffenhed synes at have 

havt stor Lighed. Man erindre blot den store Skovbrand, 

der endnu i Aaret 1825 fandt Sted ved Mirimichi og pde- 

lagde en Strækning as 140 engelske Miils Længde og 70 

Mils Brede.

Disse Forhold i vore Tørvemoser give vigtige Analogier 

til Forklaring af celdre Dannelser; men Udviklingen heraf 

-vilde fordre for stor Udsyrlighed, til at vi her kunne gaae ind 

paa dette Punkt.

—



9.

Strandens Dannelse

paa Vestsiden af den jlMe Halvo*).

*) Af denne og den foregaaende Afhandling er udeladt nogle Erem- 

pler paa submarine Torvemoser, Havstok- og Conglomerat- 

dannelser, der alt ere .omtalte tidligere (S. 32—35 og 164-65).

I.

(Danst Folkeblad, udgivet af Selsiabet for Trykkefrihedens rette Brug. 

VIII. Aarg. 1842, Nr. 28 og 29.)

$eb at betragte Kystens Dannelse maa man vel fljelne imel

lem den egentlige Strand eller Havstok og de saakaldte Vader. 

Begge ere forfljellige i alle deres Forhold, forfljellige i det 

Stof, hvoraf de ere sammensatte, sorstjellige i deres Slent- 

niug (Lagdannelse) og i den Hvide, hvori de blive afsatte. 

Havstokken svarer til Bolgetoppens Hvide, Vaderne Udtrykke 

den egentlige Havflades Hvide. Naar man ikke er opmærksom 

paa denne Forskjel, forledes man let til at antage, at en 

Hævning af Landet har fundet Sted, hvor hin den Form, 

hvorunder Havet afsætter de Dele, det fyrer med sig, 

er bleven forandret. Dette er meget tydeligt i Nærheden af 

Flækken Hpyer i det Slesvigske, hvor en Marfldannelse enbnu 

bestandig gaaer for sig. Her findes midt i Marsken en Vold



af Sand og Steen, der er 4 Fod hylere end den omliggende 

Marflflade og meget flarpt og tydeligt affkaaren. Vi ville 

betragte hver af disse Former for sig.

1.

Den egentlige Strand eller Havstok.

Den egentlige Stranddannelse er forskjellig, eftersom den 

finder Sted ved en stærkere eller svagere Bevægelse af Van

det, ligesom ogsaa Strømforholdene have en meget betydelig 

Indflydelse paa Delenes Afsætning. Naar Havet er i heftig 

Bevægelse, kaster det Masserne uden Hensyn til Størrelse og 

Vægtfylde imellem hverandre op paa Strandbredden, og man op

dager i Alt dette hverken Spor af Slentning eller nogensom

helst Ordning af Delene. Afsætning af saadanne Masser- 

finder imidlertid i det Hele nu sjelden Sted ved vore Kyster, 

fordi Strpmmen allerede i flere Aarhundreder trænger bestan

dig meer ind paa Kysten og bortriver stedse meer af Stoffet. 

Imidlertid kan det dog skee som en Virkning af store Storm

floder. Navnlig har den store Vandflod den 7de og 8de 

Jannar 1839 givet flere Exempler paa en saadan Afsætning 

af Uregelmæssige Masser. Saaledes s. Ex. mellem Agger- 

Kanalen og Landsbyen Harbopre, hvor Vandfloden deels har 

gjennembrudt Klitkjceden, deels oversteget de lavere Steder i 

den og udgydt en Masse af Sand og Steen over det bagved 

liggende lave og tidligere dyrkede Land. Ligesom en Lava

strøm Udbreder denne Flod af Sand og Steen sig over det 

lave Land, udgaaer fra det laveste Punkt af Klitkjceden og 

forgrener sig tilsidst i en Mængde smaa Strpmme. Fuld

kommen Ufrugtbarhed og Forstyrrelse af al KllltUr er ogsaa 

her Fplgen; thi Massen er for stor til at bortryddes og i 

det mellem Stenene fordeelte Sand voxer Intet. Lignende 

Uflentede og blandede Masser danne sig ved Kysterne ved 

Nedbrydelse og Forstyrrelse af den gamle Havbred. Overalt, 

hvor Rullesteensdanuelsen gaaer lige til Besterhavet, blive Klin-
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terne undergravede og styrte tilsidst sammen, og nu begynder 

Vandets langsomt ordnende Virkning paa disse som paa de 

tidligere omtalte, af heftige Vandfloder afsatte Masser. Den 

svagere Bølgebevægelse udskyller Sandet og lader stenene 

blive liggende og danner paa denne Maade et Lteenlag. 

Sandet bliver afsat paa Steder, hvor der er ringere Bølge

slag, og da Bølgeslagets Størrelse og Kraft for stprste Delen 

afhænger af Vindens Retning, bliver Sandet hyppig afsat 

paa de allerede udskyllede Stene, og paa denne Maade bliver 

den tidligere uslentede Masse afdeelt i Stenter. Denne Virk

ning foregaaer efter en stor Maalestok ved_ vore Kyster, og 

efter Adskillelsen af det sorhaanben værende Stos bliver Steen 

og Sand af Bølgeslaget kastet op paa Kysten og foranlediger 

Dannelsen af Havstokke og Klitter, medens Leer og fiint Land 

danne Vaderne. Da Vadedannelsen, som vi siden skulle see, 

aldeles ikke lader sig forene med hpit Bplgeslag og stærk Be

vægelse i Havet, ere disse af hinanden afhængige Dannelser i 

Rummet vidt adflilte fra hinanden, og kun, hvor en Formunr 

af ældre Land gjør Havet roligt, kan den sidsteø finde ^ted.

Et af de interessanteste Exempler paa Udskylling findes 

paa hele Landtungen Agger ved Liimfjorden. Tenne Land

tunge var efter Vandfloden i Aaret 1825 omtrent 10 Fød 

hpi og bestod af Strandsand med mange rullede Strandstene. 

Siden den Tid har Vandet, som knn ved hpiere Floder over- 

styller Tungen, lidt efter lidt udvasket Sandet og skyllet det 

ud i Liimfjorden, hvor det i Forbindelse med Flyvesandet har 

dannet en mægtig Sandudfhldning. Nll, da Dungen kun har

en l^ide as omtrent 4 Fod, er den bedækket med et Lag as 

RUllestene, som er blevet udskyllet af den tidligere Sandbe

dækning og danner et horizontalt Lag. Efter en endnu stsrre 

Maalestok foregaaer denne Udskylling og Dannelse et Diutte» 

steenslag paa den nordligste Spidse af Jylland. Tct ^rælfer 

sig langs hele Stranden indtil en Hvide af omtrent 20 Fød 

fra Skiveren til Hpien i over en Miils Længde. Laget er 

her ikke horizontalt, men danner mod ^avet en Række af
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virkelige Bastioner, der have en stuffende Lighed med Fæst

ningsværker. Her er dog Adskillelsen af den ældre Strands 

forskjellige Bestanddele kun før en meget ringe Deel bevirket 

ved Vand; næsten overalt er det Vinden, som har bortblæst 

Sandet og ladet Stenene blive tilbage, og kun de mellem

liggende Fordybninger, som afflutte Bastionerne, synes idet- 

mindste tildeels at være dannede af Regnvand.

Imidlertid danner Havstokken sig ikke overalt paa denne 

Maade; hyppig forekommer en horizontal Afsætning af det 

istof, som Havet afgiver. For at forstaae dette, maa man 

betragte Formen af Havstokken, som helder imod Havet unber 

en ftørre eller mindre Vinkel og undertiden ogsaa sænker sig 

imod Vandet. I det sidste Tilfælde er Havstokken et Værk af 

en eneste Storm, medens den regelmæssige Havstok, enten den 

NU bestaaer af Steen eller Sand, kun har en meget ringe 

Hedning mod Land. Vinklen, som Stranden ved Skagen 

danner imod Havet, er 6, 8, 12, 13 og 14 Grader; længere 

mod Syd vexler den mellem 5 og 8| Grad, paa enkelte Ste

der er den 12 Grader. 3 Liimfjorden stiger den indtil 25 

Grader; her bestaaer den af Steen, medens be tidligere an- 

fyrte bestaae af Sand. Man vil altsaa funne antage 25 

Grader som Havstokkens styrste Heldning mod Sven. Naar 

nu Havet afsætter eu uh Slente, uden betydeligt at forandre 

sin Stand, saa lægger denne nye Slente sig unber samme 

Vinkel paa den tidligere afsatte Havstok, og saaledes danner 

sig en Række af heldende Slenter, der oprindeligt ere afsatte 

Uttdel denne bethdelige Binkel. Stiger nu Havet ved Storme 

over den ved Slentekanterne frembragte 'horizontale Flade, da 

bliver der ved Udflhlling dannet en horizontal Slente, som 

altsaa skjcerer de tidligere dannede heldende Slenter. Saa

ledes danner sig en dobbelt Slentnrng; den ene er horizontal, 

formedelst sin Udstrækning og Thdeligheden af dens Lag frem

træder ben som den vigtigste, medens den anden er Under

ordnet, men ikke destomindre meget tydelig. Disse Forhold 

forekomme overordentligt hyppigt i ældre Sand- og Sand-
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steens - Dannelser, og det er vigtigt at tægge Mærke til dem, 

da man ved Hjælp deraf kan siutte sig til Bølgestagets Ret

ning ved Dannelser, som ere foregaaede i en forhistorisk Tid. 

Paa de heldende Slentningsflader samle sig sjelden Skaldyr, 

paa de horizontale forekomme de derimod af og til. Under

tiden bliver den horizontale Slentning betegnet ved et andet 

Materiale; dette fandt navnlig Sted for nogle Aar siden i 

den vestlige Deel af Liimfjorden, fsrend Landtungen ved Agger 

blev saa lav. Ved Hsivande afsatte nemlig Havet, hvis 

Bølgeslag dcempedes ved den Beskyttelse, som Landtungen ydede, 

et tyndt Leerlag paa Sandet. Denne Dannelse finder nu ikke 

mere Sted, efterat LandtUngen er bleven for lav til at yde 

tilstrækkelig Beskyttelse.

I enkelte sjeldne Tilfælde bliver Havstokken ogsaa hos os 

forvandlet tit en fast Steenmasse. Bindemidlet for disse 

Sandstene og Conglomerater er enten kulsuur Kalk eller Jern

ilte. Sandsteen, dannet ved Hjcelp af kulsuur Kalk, findes 

hist og her, hvor denne Substants forekommer i Mængde, 

saaledes ved Frederikshavn, hvor der dannes en Steenmasse, 

bestaaende af BrUdsthkker af Flint, ruflet Granit og Sand, 

forenet ved Kalk, som hidrprer fra de indblandede Musling

staller.

Overalt paa Vestkysten, hvor en Bolt af et strandet 

Skib eller hvilketsomhelst andet Stykke Jern bliver liggende 

i Strandsandet, bliver dette ligesom sammenbagt og danner 

en meget fast Masse omkring Jernet.

2.

Dannelsen af Vaderne.

Paa Vestkysten af Slesvig og Holsteen, hvor den menne- 

stelige Kunst med vexlende Lykke kæmper med Havet, hvor 

det vel lykkes at bevirke Dannelsen af store Strækninger 

frUgtbart Land, men hvor Havet ogsaa kan opsluge rige og stærkt 

befolkede Dele af Landet, foregaae Dannelser, som ere meget

14
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forfljellige fra den egentlige Strand-Dannelse. Forskjellen 

mellem Ebbe og Flod stiger her indtil 8 Fod, og paa den 

Tid Vandet er lavt, ligge store Strækninger aldeles tørre, 

endog i den Grad, at man ved Ebbetid kan gaae tilfods fra 

Fastlandet til Den Sylt, der ligger 4 Mile Ude i Sven. 

Dette steer vel ingenlunde uden Fare, men dog med den 

Sikkerhed, at man kan formaae Folk, der kjende Stramningerne, 

til at foretage Reisen, font naturligvis maa være endt fpr 

Flodtidens Indtræden. Imellem Fshr og Amrom fyrer en 

Kjprevei over Vaderne, og den samme Strækning tjener af- 

vexlende til Færdsel snart for Skibe, snart for Vogne og Heste.

Vaderne bestaae deels af Sand, deels af Leer, den saa- 

kaldte „Slik", som danner Marflen, og de ere næsten alle 

Levninger af undergaaet Land. Over en Miil borte, Vesten 

for den Rsms, findes paa en Sandbanke mange Mrmrsteen, 

og om man end ikke, hvad det Enkelte angaaer, vil fæste Ube

tinget Lid til et Kort, hvorpaa Da n ckwerth har givet en Frem

stilling af Landet i teet 1240, og som med sjelden Kyndighed 

blev Udkastet af Mathematikeren Johann Meier, saa fortjener 

dog dette Kort ved den Maade, hvorpaa det for to Aarhinidreder 

siden blev tilvejebragt, en almindelig Troværdighed. Allerede i 

flere Aarhundreder har Havstrømmen bestandig bortflaaret 

meer og meer af Kysten, fornemmelig af Slesvig og navnlig af 

Den Sylt. Efter et gammelt Haandskrift af Hans Kielholt 

er denne Virkning begyndt i det 14de Aarhllndrede, idet Havet 

dengang gjennembrod et Steenrev, der laa Vest for denne 0 

og bestod af et Slags Steen, der, na ar man flog derpaa, 

sprang af i Skeel ligesom Rust as gammelt Jern. Dette er 

meget betegnende; thi en saadan Steenart, tilhørende BrUUN- 

kulformationen, findes endnu paa Dstkhsten af L-en, og 

Brudstykker deraf blive endnu af Vesterhavet kastede op paa 

Strandbredden af Sylt. Virkningerne af denne Strpm ere 

meget ødelæggende; Havet Undergraver Klitterne og bortstjærer 

Kysten, Klitsandet flyver ind i Landet, og hele Klitkjceden er 

i en bestandig Vandren. I Aaret 1757 blev Kirken i Lands-
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byen Rantum nedbrudt, fordi Klitkjceden havde naaet den. I 

Aaret 1791 eller 1792 var hele Klitkjceden streben henover 

Ruinerne af Kirken, der nu laae frie for Sand ved Strand

bredden og bleve snart opflugte af Havet. Stedet, hvor de 

dengang laae, er it u , ikkun 50 Aar senere, fjernet 700 Fod 

fra Land, og Havet har der en Dybde af 12 Fod. Den 

anden Kirke i Rantum er ogsaa allerede for længe siden for- 

svUnden Under Klitterne, og Ruinerne af den fordUms Landsby 

med dens Brsnde og Haver ligge paa Stranden og forsvinde 

den ene efter den anden. Det samme er Tilfælde med Lands

byen Niblum, hvoraf de sidste Spor endnu ligge paa Stranden 

og sandsynligviis ville forsvinde i dette eller det næste Aar. 

Strandfogden i Rantum, en Mand paa 50 Aar, viste Forfatteren 

en Brønd, som havde hsrt til hans Bedstefaders Hims, og 

hvoraf han for 45 Aar siden havde ørt Vand; nu laa den 

ved Havbredden og vil neppe være synlig om et Aar endnu. 

De Landsbyer, som man saaledes kan antage for aldeles for

svundne ere Niblum og Rantum, og gamle Sagn omtale det 

nære Sammenhæng mellem Øerne t den ydre Kjæde, som des- 

Uden ogsaa ftal have hængt sammen med Fastlandet. Imid

lertid kan man med Sikkerhed paastaae, at dette Sammenhæng 

med det faste Land allerede er blevet afbrudt i meget gamle 

Tider. Adskillelsen er Uden Tvivl bevirket ved den store 

Sænkning, som har fundet Sted fra Liimfjorden og sydester 

indtil Shdvestspidsen af England. Et af Vidnesbyrdene om 

denne Sænkning er den Fyrrestov, som findes imellem 

Drcekken og Fastlandet og enbnit paa 10 Fod Vand er 

befæstet paa Havbunden. Men Naaletræernes Periode her

tillands er forhistorisk; thi i ingen af de mangfoldige 

historiske Fortællinger omtales Naaletrceer, uagtet der neppe 

findes en nogenlunde stor Mose i Landet, hvori der ikke fore

kommer Fyrrerødder, Fyrrestammer eller Tørv dannet af Fhrre- 

naale, den saalaldte Lyseklyue. Endvidere findes der paa Ven 

Røinp en gammel Borg, som Historieforskerne paastaae er 

bygget før det 9de Aarhnnbrede, og disse Normannernes Sp-

14*
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røverborge laae tæt ved Havet, for at man let kunde komme 

i Sven med Skibene. I Jylland, hvor ogsaa mange af disse 

Borge forekomme, ligge de nu længere fra Havet, fordi Landet 

der har hævet sig. Da Borgen paa Rpmp endnu kun ligger lidt 

over Havets Niveau, er der neppe Tvivl om, at ingen For

andringer i Havets Stand have fundet Sted siden den Tid, 

og at Vernes Adskillelse fra Fastlandet er meget celdre.

Bag denne Formuur af ældre hsiere Land, som strækker 

sig fra Hjerting over Øerne Fans, Mans, Rpmp, Sylt, 

Fphr, Amrom og Helgoland, foregaaer nu den store Vade- 

Dannelse, deels som Sandbanker, deels som Marsk. Den 

ældste Sandmarsk flutter sig til den inderste Klitkjcede, som 

t Slesvig ligger langt fra det nuværende Hav og betegner 

den celdre Strand før Marfldannelsen. Den forsvinder nu 

daglig meer og meer ved Kulturen, og om 50 Aar vil der 

maaflee neppe vcere Spor af den; men den er paa mange 

Steder 4—5 Mile fjernet fra den ydre Klitkjcede. Hertil 

slutter sig den gamle Sandmarsk. Den bestaaer knn af Sand, 

men viser en ganske paafaldende Frugtbarhed, ligesom de store 

Sandfletter i Vensyssel. Derpaa kommer den egentlige Marfl, 

som snart hviler paa meget glimmerholdigt Sand, snart paa 

fast Mosegrund, snart paa flydende Moser (Hængedynd, Hcenge- 

scek), og paa mange Steder falder Jordboret, efterat der er 

boret 6, 8, 10, 12 Fod igjennem det fasteste Marstleer, plud

selig 20—30 Fod ned, og naaer da fprst den faste Sand- 

bllnd. EndnU bestandig danner sig ny Marft, idet enhver 

Flod fører flint udskyllet Leer med sig og afsætter et tyndt 

Lag af Marstleer (Slik), Saaledeö hviner Landet sig lidt 

efter lidt, tilsidst fremkommer Salicornia herbacea, en Plante, 

der ved sine stive horizontale Smaagrene gjpr Vandet fllld- 

f ommen roligt og befordrer Afsætningen af Marskleret. Hvor 

der engang er LeerbUnd, sætter Slikken sig let fast, derimod 

hefter den ikke ved Sandskornene, som ved Flodbølgens Til

bagegang komme i en rilllende Bevægelse og igjen lade Leret 

skylle bort med Vandet.
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Den daglige Tilvcext af denne Marskdannelse er forskjel- 

lig, men altid meget ringe. Der gives Steder, hvor der kan 

hengaae et halvt Aarhundrede, fprend Tilvcexten belpber sig til 

en Fod, medens paa andre Steder Grunden hviner sig lige- 

saa meget i 6—8 Aar. Det ligger i Sagens Natur, at det 

Periodiske i denne Dannelse, der beroer paa den regelmæssige 

Vexel af Ebbe og Flod, maa yttre sig i en Art Slentning, 

idet det afsatte Leer i Ebbetiden faaer en vis Fasthed, og den 

nye Flod, som i flere Timer bedækker Grunden, først maa af

sætte de grovere Dele og siden de finere. Ogsaa Forskjellen mel

lem Efteraars- og Vinterfloder paa den ene Side, og Som

merfloder paa den anden, giver sig tilkjende i den afsatte 

Masse, idet den stærkere Efteraarsflod fører mere og grovere 

Stof med sig. En simpel Beregning viser, at et Lag, som 

behøvede 50 Aar for at voxe en Fod, maa være Resultatet 

af 35000 Dannelses-Perioder (Floder), og at det Lag, som 

dannedes i 8 Aar, maa være frembragt ved omtrent 6000 

Floder, og at enhver af disse Floder ved at afsætte sit Stof 

har selv givet Anledning til en Adflillelse mellem de en

kelte Lag.

Denne Leerdannelse med sine overordentlig tynde Lag 

svarer til visse celdre Dannelser, kun med den Forfljel, at 

disse ere hærdede og de fine Lag netop formedelst Hærdningen 

blevne tydeligere. Leerfliferen, som er almindelig bekjendt hos 

os som Tavle- og Tagskifer, er i Grunden ikke andet end en 

celdre Tids Marskdannelse, og man har Grnnd til at antage, 

at ethvert af de tynde Blade, hvoraf en Regnetavle er sam

mensat, Udtrykker en Flodtid, altsaa et halvt Dpgn. For

fatteren, der har troet at bnrde bevise Rigtigheden af denne 

Sammenligning ved et Forssg paa at danne Skifer af Marsk- 

leer, har ved at optage en Klump Slik, tørre den overordent

lig langsomt og siden brænde den, derved erholdt vel ikke saa 

tynde Skiferblade, som Tavleskiferen viser, men dog overbeviist 

sig om, at der til den af hver Flod afsatte Masse svarer et 

tyndt Lag. Hvis man var istand til at tcelle disse tynde
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Blade, vilde man kunne bestemme den Tid, der har været nød

vendig for at danne Marfllag af en bestemt Tykkelse. Disse 

forskjellige Lag ere adskilte fra hinanden ved smaa Glimmerblade, 

der hidrprefra Brunnkulformationen, som forekommer ved vore 

Kyster fra Liimfjorden til Elbens Bred ved Glückstadt. Alle Pro

dukter, som afsættes af vort nuværende Hav, indeholde disse 

Glimmerblade i stor Mængde, og de findes saavel i Flyvesandet 

som i- Havsandet; de forekomme i rigelig Mængde i Marsk- 

leret, og dettes Frugtbarhed beroer, som det synes, ene og 

alene herpaa. Glimmerbladene ere det sidste Bundfald, som 

enhver Flod afsætter; deres ringe Vægtfylde i Forbindelse 

med Bladenes eiendommelige Form og Thndhed gjsr, at 

den ringeste Bevægelse i Vandet holder dem svævende. Naar 

de synke tilbunds lægger Bladet sig horizontalt og betegner 

saaledes den Glente, som bliver dannet i en Flodbedcekning.

Hist og her forekommer der i det saaledes dannede stis- 

rige Leer et lille Sandlag, hvilket rimeligviis hidrprer fra 

Efteraarsstormene; Undertiden findes der ogsaa et tykkere Lag 

Leer, der synes at været nslentet og er altsaa enten noget til- 

fceldigt eller flhlder Jisfloder sin Oprindelse. Disse foraar- 

sage en anden og langt hurtigere Tilvcext og Forpgelse af 

Marsken. Jisfloden den 7de—8de Januar 1839 har givet et 

mærkværdigt Exempel paa denne Virkning. De dybtliggende 

Vader vare tilfrosne og bedækkede med Jis, og da Floden 

nu trængte frem med stor Heftighed og en betydelig Hvide, 

medfprte den en saa overordentlig Mængde Jis, gjennemtruk- 

ken af Leer, at dette paa mange Steder efterlod et 8 Tom

mer thkt Stiklag. En saadan Jisflod er derved istand til at 

overtrække Sandbllnden med Slik og saaledes ogsaa paa disse 

Steder indlede en Marfkdannelse, saa at de meest pdelceggende 

af alle Floder paa denne Maade blive til stor Nytte for 

Marskerne.

Naar man undersøger MarskbUnden, finder man næsten 

aldrig Mllslingskaller, hvor ben ikke er sandholdende. 

Ogsaa i Havet, hvoraf Leret bliver afsat, leve hin faa af
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disse Skabninger, og, hvor de forekomme, som s. Ex. paa 

østersbankerne, finde vi dem selskabeligt forenede. Lignende 

Forhold forekomme ved Leerskiserne, der ofte ere aldeles blottede 

for Forsteninger, hvorimod den sandige Skifer Udmærker sig 

ved sin Rigdom paa Skaldyr. Netop saaledes er det ogsaa 

med Marskdannelsen, idet s. Ex. det sandige Leer paa Rpmp 

er fuldt af Skaldyr. — Saa mægtige Dannelser, som Leer- 

fliferen, lader sig ikke forklare anderledes end ved en regel

mæssig Sænkning. I de stærkt og Uregelmæssigt hævede 

Glenter af Blaaleer i Vensyssel, den ældste Marfldannelse i 

den nuværende Jordperiode, findes kun Beboerne af den 

UUvcerende Nordsp. Beregner man Lagenes Mcegtighed efter 

deres Heldningsvinkel, finder man, at de have en Tykkelse af 

8000 Fod, Uden at deri sindes Spor til Spring, saa at deres 

Mcegtighed ikke lader sig forklare herved. Men disse Stenter 

indeholde afrundet Rav indhyllet i Bcendeltang, og netop paa 

denne Maade driver endnn i dette øjeblik Ravet op paa Kysten 

der, og man kan ikke tænke sig Dannelsen af disse mægtige 

Stenter anderledes, end ved at antage en forud for Hævningen 

foregaaet vedvarende Sænkning af den Grund, hvorpaa de 

bleve til.

Sandvader.

Paa mange Steder bestaaer den i Ebbetiden blottede 

Havbund ikke af Leer, men af Sand. Undertiden naae disse 

Sandbanker en saadan Hvide, at den daglige Flod netop ikke 

oversvømmer dem. Men hsiere blive de ikke; thi naar Sandet 

bliver tørt, begynder det at flyve, og hvad der i en Flodtid 

er opstyltet, adspredes snart igjen, Uden at en varig Forsgelse 

af Grundens Hvide finder Sted. Kun i den egentlige Flod- 

tid voxe Sandvaderne ret hurtig. Naar man bespger dem 

i Ebbetiden, frembyde de et interessant Skue. Tusinder 

af Muslinger og Snegle ligge adspredt paa Overfladen og 

samle sig især i de smaa Fordybninger paa samme, og over

alt seer man Spor af Utallige Strandfugle, som her syge deres
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Næring. Blev det hele pludselig forstenet, vilde man finde 

Forsteningerne samlede paa Slentningsfladen, ligesom ved 

mange Sandstene, medens der fim forekommer faa i det Indre. 

Netop saaledes er det her; de daglige Floder sondre og ordne, 

hvad hsie Vandfloder have opkastet, bortskylle endeel af Sandet 

og samle Muslingerne paa Overfladen. Men eftersom Sand

banken ved disse vexlende Virkninger af meer eller mindre 

stærke Floder bliver hævet over den daglige Flodstand, begynder 

Vindens Virkning, og nu hviner Sandbunden sig ikke mere.

Det er meget sandsynligt, at denne Afvexling af hpie og 

daglige Floder, hvoraf de fprste levere Stoffet og de sidste 

ordne det, foranlediger en Slentning af Massen. Man be

mærker det undertiden, men sjeldent, og aldrig saa tydeligt 

som ved Stranden, hvor Slentningen ved Udtørringen synes 

at træde tydeligere frem, og det kan iagttages overalt, hvor en 

Bæk gjennemskjærer Stranden og danner lodrette Vægge.

Ogsaa her kunne Erfaringer over den nuværende Vade

dannelse benyttes til at forklare Dannelsen af celdre Sand

stene. Sjeldent vil det være Tilfældet, at Sandsteen paa 

flere hundrede, ja tusinde Fod afsættes paa den dybe Hav- 

grand; og naar det undertiden hcendes, ville Masserne som 

oftest ikke være regelmæssigt slentede, hvorimod disse saa mægtige 

Dannelser nærmest maa betragtes som Virkninger af regelmæssige 

.Sænkninger. Man forestille sig, at vor Kyst var Udsat for

en stadig Sænkning, og endvidere, at disse Virkninger foregik 

stpdviis, ligesom Hævningerne ved Balparaiso og Stevns Klint 

er fleet stpdviis, da vil efter enhver ny Sænkning nyt Stof 

skylles til, og naar den sUnkne Sandbanke igjen har netaet 

sin forrige Hvide ved nye tilskyllede Sandmasser, vil enhver 

Sondring og Ordning af Delene samle MUslingerne og 

Smaastenene paa Overfladen og frembringe en Slentnings- 

flade, der nu vil være et Spil for Bplgerne, saalcenge indtil 

en ny Sænkning atter indtræder. Følgelig vil SandsteenS- 

slenternes Mægtighed vcere et Maal for den Sænkning af 

Grunden, som til enhver Tid har fundet Sted.
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De mange Spor af Dyr, som i enhver Ebbetid bedække Sand

fladerne, udflettes i Reglen alle af den folgende Flod, og som 

Forholdene ere hos os, kan man tænke sig en dobbelt Maade, 

hvorpaa de kunne bevares. Naar nemlig Havvandet inde

holder KUlsyre, vil det oplpse Kalken i Muslingskallerne, som 

atter afsættes og hcerdner Sandet, naar Kulsyren i Ebbetiden 

fordamper as det vaade Sand. Den anden Maade er føl

gende. Naar Havet er traadt tilbage fra Sandfladerne blive 

mange Fordybninger bedækkede med lidt Vand, hvoraf der 

afsætter sig et yderst tyndt Lag Leer. Indtrykket af Gjen- 

standene i dette Leer antager en vis Fasthed, naar det i Ebbe- 

tiden halvt udtprres, og en ny Flod skyller Sand derover, 

uden derfor at tilintetgøre Sporene. I Sandstenene ere flige 

tynde Leerslenter et meget hyppigt Phcenomen. Dog er ikke alt 

virkelige Dyrespor, som man har antaget derfor. Overalt, 

hvor der findes en Gjenstand paa Sandvaderne, s. Ex. et 

lille Stykke Tang eller Trce, en lille Steen eller en Musling, 

danner sig ved Vandets Strømning under Ebbe og Flod en 

lille Fordybning paa den ene og en Ophsining paa den anden 

Side. Naar nu de organiske Bestanddele, som Tang og Trce, 

i Tidens Lpb forsvinde, og naar, som næsten altid er Til

fældet, kun smaa Flader blive blottede ved Steenbrnddene, 

antager man let flige Indtryk for Dyrespor.

Der danner sig altsaa ved vore Kyster samtidige Lag 

af Rullesteen, store Sandslenter, Leerlag og paa enkelte 

steder en stor Mængde Muslingskaller. Disse forskjellige 

Lag ville under gunstige Omstændigheder danne Conglomerat- 

og Sandsteenslag, Leer og Kalksteen. Leerstiferen vil i Reglen 

slet ingen Forsteninger indeholde, Sandstenen kun paa Af

løsningsfladerne, Conglomeraterne yderst faa Forsteninger 

blandede med Rullesteen, og alene Kalksteenslagene ville være 

meget rige paa Forsteninger. Fremdeles ville Forsteningerne 

gruppere sig forstjelligt efter de forskjellige Dybdeforhold, og 

i det Hele findes der andre Skaldyr paa hiin Side as den 

flesvigske Dkjcede end paa denne Side. Men hvad der især
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fortjener Opmærksomhed er Forholdet i Beliggenheden af denne 

Dannelses tre Afdelinger. Leret sindes kun, hvor et fuld

kommen roligt Hav tillader dets ganske fine Dele at afsætte 

sig; derfor fsre Jndvaanerne de saakaldte „Laninger", d. e. 

lave af den hpieste sædvanlige Flod oversvømmede Dæmninger, 

Ud i Havet og bryde paa denne Maade Bølgeslaget. Hvor 

Havet er stærkere bevæget, afsætte Sandvaderne sig, og kim 

hvor en heftig Bevægelse og stcerkt Bplgeflag finder Sted, 

dannes S teen lag.



10. i

De jydfle Heder.*)

*) Denne Afhandling har, trods sit ringe Omfang, den store For

tjeneste, at være den forste klare og tydelige Oversigt over de 

geognostifle Forhold paa de jydfle Heder, og danner derfor ogsaa 

Grundlaget baade for Forchhammers senere Bearbeidelser deraf 

(See S. LX, Nr. 122—125, hvoraf især maa udhceves Nr. 125), 

saavelsom for de mere detaillerede Undersøgelser i Retning af 

Hedegeographien, der især skyldes Captain Dalg as's paafljonnel- 

sesvcerdige og ufortrødne Bestræbelser. Uagtet der vel er Sand

synlighed for, at den Theori om Ahlens Dannelse, som Forch

hammer heri giver Fortrinet, ftaaer tilbage for den andenas ham 

kort berorte, ifølge hvilken Ahlens Tilbliven tænkes knyttet til den 

nuværende Hedevegetation, har jeg dog ikke anseet mig berettiget 

til at foretage nogen Ændring i hans Fremstilling af dette Vporgs- 

maal. Derimod har jeg i Slutningen af denne Afhandling ude

ladt et Afsnit om Kilder og Bronde for at undgaae en Gjen- 

tagelse af et lignende Afsnit i den efterfølgende Afhandling.

I.

(Steenstrups Dansk Maanedsflrift. IfteBind. 1855.)

Det er en ganste ejendommelig Natur, der charakterisier 

en stor Deel af den cimbriste Halvh og den Deel af Nord- 

thdflland, der stpder Umiddelbart dertil. Vi betegne den som 

Hede og antage i Almindelighed, at Forekomsten af den sæd

vanlige Lhngplante i Forbindelse med nogle andre, lignende
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Vcexter egentlig giver disse Landstrcekninger deres Charakteer. 

Men Lhngplanten msder man overalt i Sverrig saavelsom paa 

Harzen, medens Ingen falder paa at betegne disse Egne som 

Heder. Det egentlig Charakteristifle ligger derfor i Mangel 

paa Træer i Forbindelse med den selflabelige Lyngplantes 

Forekomst.

Raar vi forlade det frugtbare pstlige Leerbcelte med dets 

Bakker og Dale, dets rige Kornmarker og kraftige Bpgeskove, 

og gaae imod Vest, komme vi snart ind paa Heden. Denne 

pstlige Hede er bakket som det mere østlige, frugtbare Leer- 

bælte, men JordbUnden er Sand indtil ubekjendte Dybder. 

Der forekommer endnu Bøgeskove, men Stammerne ere ikke 

ranke, og dette Træ voxer overhovedet ikke frodigt i en Jordbund, 

der kun har lidt Leer og endnu mindre Kalk. Hveden er for- 

svunden, og istedetfor samme er Nugen den Kornart, der 

trives bedst. Lyngen voxer her hpit, den opnaaer paa denne 

dybe Sandjord, som ikke aldeles er berpvet sine nærende Be

standdele, sin stprste Fuldkommenhed og bliver til en Bust af 

2 til 3 Fods Hvide. Jordbunden er Sand, snart mere gvul- 

agtigt af indblandet Jern, snart mere graat af indblandede 

Plantestoffer. Sandet er meget dybt og eensformigt, og 

der er Steder, hvor man i 100 Fods Dybde uforandret 

har Sand uden nogen Afbrydning ved Leer- eller Mergellag. 

Ogsaa Vandet synker dybt ned i denne porpse Jordbund, hvor 

intet fast, for Vandet lidet gjennemtrcengeligt Lag standser dets 

Redshnken. Dette Bælte gaaer fra Egnen omkring Liimfjorden 

i ftørre eller mindre Brede igjennem hele Halvsen, og en ikke 

ringe Deel af LaUenborg har enbnu den samme Charakteer.*) 

Oprindelig har det været flovdækket, og Fyrretræerne have i 

en ældre Periode, som for længe siden er forsvunden, været dets

■) Som bestemte Steder, hvor denne Deel as Heden findes, vil jeg 

nævne en Deel af Egnen omkring Viborg, Ry med Himmelbjerg 

og Egnen veftfor Plönersoen.
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Hqped-Skovtræ. Senere synes Egen fortrinsviis at have 

været hjemme i disse Egne, og hist og her forekommer endnn 

smaa Levninger af de tidligere, vidt udstrakte Egeflove. Dette 

Bælte er i en tidlig Periode for stprste Delen blevet indtaget til 

Agerjord, sandsynligviis foranlediget deels ved Værdien af de 

Træer, der bedækkede Bæltet, deels ved den Lethed, hvormed 

Landjorden knude dyrkes ved Ufuldkomne Redstaber. Man 

maa imidlertid beklage, at Forholdene have været saaledes; 

thi medens paa den ene Side den sandede Jord kun inde

holder faa plantencerende Stoffer, og Gjhdningen, som Land

manden bringer paa Jorden, ^kun Udpver en kortvarigJndvirkning 

paa Plantevcexten, formedelst JordbUndens lette Gjennemtrcenge- 

lighed og Mangel paa SUbstantser, der kunne binde de plante

ncerende-Stoffer, findes paa den anden Side de Lag, der hinne 

tjene til en naturlig Forbedring af Jordbunden, ikke i nogen 

praktisk opnaaelig Dybde. Der er derfor ikkun liden Udsigt til, 

at en grundig og vedvarende Forbedring af selve Jordbunden 

vil kunne indføres her. Vi tør neppe vente at dette Bælte 

i Forpgelse as Produktionen vil holde Skridt med de andre 

Egne i Landet.

Ganfle anderledes stille imidlertid Forholdene sig, naar 

man vilde opgive denne fun lidet lpnnende Agerdyrkning øg 

atter gaae over til SkovkUltnren. Den dybe Jordband, som 

indeholder en ringe Mængde Næringsstof, udbredt igjennem 

hele Massen, som tillader Vandet med Lethed at bevæge sig 

deri, og ikke ved faste Lag frembhder nogen Vanskelighed for 

Rødderne at trænge dybt ned, er netop stikket til Skovkultur. 

Jordbundens Magerhed kommer her mindre i Betragtning, 

fordi Trcerpdderne gjennemtrcenge en stor Masse af denne 

Jord, og derved finde en tilstrækkelig Mængde Næring. Den 

Lethed, hvormed Vandet synker fra Overfladen til de dhbere 

Lag, er heller ikke i den Grad farlig, søm ved de eenaarige 

Planters Dyrkning, fordi Trcersdderne følge med Vandet 

nedad. Dertil kommer, at den bakkede Hede med sine dybe
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Dale paa mange Steder vilde give de unge Trceplantninger 

Loe, som de ville savne i de mere vestlige Egne.

Hvad der her i Landet endnu er tilbage af store Skov

strækninger, findes paa denne Jordbnnd, og jeg maa her især 

anføre Egnen omkring Silkeborg fom et Parti, der for en stor 

Deel henhprer til dette Bælte; men ogsaa de nordsjællandske 

Skove staae paa en aldeles lignende Jordbund, endfljpndt 

Under forresten forskjellige geographifle Forhold.

Omstændighederne have i den senere Tid fpiet sig saa- 

ledes, at vi ved Behandlingen af en ejendommelig Jordbund 

her i Landet vende tilbage til de oprindelige Forhold og 

finde den derved fremkaldte Dhrkningsmaade den meest for- 

deelagtige. Jeg mener hermed Marsken, som i en temmelig 

lang Periode har været dyrket selv over denne rige Jordbunds 

Evne, og hvor man nu vender tilbage til en langt mere op

rindelig Tilstand, idet den Udlægges til varige Græsgange. 

Denne Forandring i Marskens Dyrkning er fremkaldt ved 

Handelsforhold, men vi maa glæde os over, at de have til

bageført en mere natUrlig Tilstand, der lover at være varig. 

Jeg formoder, at den Tid vil komme, da ogsaa det her om

talte dybe Sandbcelte atter vil komme til at spille den Rolle, 

hvortil Naturen har bestemt det, nemlig den, fortrinsviis at 

være Danmarks Skovegn. Der er endnu store Strækninger 

i dette Bælte, som ikke ere opdyrkede, hvor den eneste Ind

flydelse, Kulturen har havt paa Egnen, bestaaer deri, at den 

har borttaget Træerne, og som en Fplge deraf banet Veien 

for Lhngplanterne. Disse endnu udhrkede Egne synes for- 

trinsviis at kunne forvandles til Skov, hvortil, som Enhver 

veed, især Fredning for Kreaturer udfordres. Hvis vi endnu 

levede i den oprindelige Tilstand, vilde en saadan Fredning 

neppe behøves. Ulvene vilde frede, idet de forhindrede det 

planteædende Vildt fra at udbrede sig i en Grad, der kunde 

tilfpie unge Træer en væsentlig Skade. Vi have fprst bræbt 

Ulvene, derpaa dræbt det overhaandtagende Vildt, og senere 

forøget vore tamme Dyrs Mængde i den Grad, at enhver
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ung Plante, der flal trives, atter trænger til vor Forsorg. 

Da denne Jordbund paa enkelte Undtagelser nær er fattig 

paa Kalk, ville Trceer, som fordre Kalkbund, saasom Bpgen, 

i det Hele taget vcere udelukkede, medens Egearter og Naale- 

træer i Almindelighed ville finde tilstrækkelig Næring.

Forlade vi nu det bakkede Bælte med den dybe Sand

bund og bevæge os imod Vest, komme vi umærkelig over i 

et nyt Bælte, der ligeledes er bakket, endfljsndt med Former, 

der i Almindelighed ikke ere saa flarpt tegnede, som det nylig 

omtalte Bælte. Den væsentlige Forfljel imellem denne og den 

fyrste Hedestrækning ligger deri, at Sandlagene ikke ere saa 

dybe, de frugtbargjsrende Leer- og Mergellag forekomme nær

mere ved Overfladen og ligge i Almindelighed ikke i en ftørre 

Dybde, 'end at man til Agerdyrknings Øiemeb kan opssge og 

benytte dem. Denne Bestridelse viser tilstrækkeligt, at begge 

disse Hedebcelter ere forbundne med hinanden ved Overgange, 

og at ingen starp Grcendse kan sættes imellem dem. Dette 

Bælte er i Jylland forholdsviis meget bredt, længere imod 

Syd i Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen trækker det sig 

mere sammen og kan paa mange Steder flet ikke eftervises. 

Det er et Hedeterrain, dækket med Lyng og andre Hede

planter, og har hist og her endnu en lille Levning af ældre 

Skove eller bærer i de ikke sjeldent forekommende Egekrat 

Vidnesbyrd om den tidligere Tilstand. Ogsaa dette Bælte har 

før været en Skovegn, hvis Træbedcekning i en ældre Tid er 

bleven forstyrret ved en endnu mere hensynslos Fremgangs- 

maade end den, hvorved det fyrste Hedebcelte har mistet sine 

Skove. Her er Jorden ikkvn vaa faa Steder gaaet over i 

Agerdyrkerens Hænder, og man kan vel sige, at den i Reglen 

er bleven urørt af Menneskehænder og har, efterat Skovene 

ere forsvmldue, beklædt sig med Lhngplanter, som i det Hele 

trives særdeles godt.
Imidlertid fremtræder der en stor Forskellighed derved, 

at Mergelen ikke ligger dybt Under Overfladen, og at den 

flittige Landmand kan staffe sig dette vigtige Middel til den



212

ellers fattige Jordbunds Forbedring. Mergelen selv er i 

Almindelighed her af en dobbelt Beskaffenhed. Den er nemlig 

enten rig paa Smaasteen, især Flint, og har da en graa 

eller gulll Farve, eller den er uben Steen, hyppig skifret, 

og er af gulll, graa eller brnun Farve. Den fyrste horer 

til den Dannelse, som jeg kalder Rullesteensleer, og Under 

den findes da i Almindelighed meget mægtige og vand

rige Grans- og Sandlag. Den anden hyrer, i det mindste 

paa mange Steder, til BrUunkUlformationen, og dens Under

lag er ubekjendt.

Medens jeg med Hensyn til det forste Bælte har httret, 

at det fortrinsviis er Skovbund, og at Agerdyrkningen for

medelst Mangel paa frugtbare Jordlag, der kunne tilbageholde 

Vandet og de plantencerende Stoffer, i det Hele taget neppe 

kan blive meget lpnnende, gjelder om dette Bcelte et ganske 

andet Forhold. Mergelen er Undertiden meget nær ved Over

fladen, Undertiden noget dybere, og endfljpndt den Dybde, 

hvorfra Landmanden endnu med Fordeel kan bringe den frugt* 

bare Mergel op til Overfladen, npdvendigviis er afhængig af 

de Hjelpemidler, som Kunsten, og de Priser, som Handelen 

byder Agerdyrkeren, vil man dog Under de nu stedfindende 

Forhold paa de fleste Steder kunne benytte dette væsentlige 

Hjelpemiddel til Jordens Dyrkning. Man vil altsaa funne 

vinde en frugtbar og forholdsviis rig Jordbund af den nu 

ikkun lidet bærende Hede, og det er i dette Terrain, at 

Kulturen i de sidste 20 Aar har gjort sine stprste Erobringer. 

Man finder nu her rige Hvede- og Rapsmarker, hvor tid

ligere intet, for Menneflet ligefrem brUgbart Fødemiddel dopede, 

og seer store Meierier med herlige Kløvermarker, hvor man 

tidligere ikkUN fandt enkelte sultfpdede Kreaturer paa den 

sorte Lynghede.

Denne Hede vil paa de fleste Steder kunne dyrkes, og 

vil i det Hele taget med Fordeel kunne anvendes til Ager- 

brng, fordi Mergelen her spiller en saa overordentlig betyde

lig Rolle i Undergrunden, og jeg ftal allerede her bemærke,
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at jeg antager, at for nærværende Tid i Almindelighed kvn de 

jhdfke Heder, som have Mergel, eller idetmindste Leer til 

Underlag, fortjene at opdyrkes til Agerland. Mange ere af 

den Mening, at den Forbedring, som Sandjorden opnaaer 

ved Mergel og Leer i vore Tider, hvor Videnskaben saa 

kraftigt griber ind i de praktiske Sysler, ogsaa kan opnaaes ved 

de saakaldte kunstige Gødningsmidler, fra den sure, phosphor- 

sure Kalk indtil den brændte Gibs. Imidlertid turde dette i 

det Hele taget være en Fejltagelse, og i alle Tilfælde vil en 

saadan Agerdyrkning udelukkende ved kunstige Gødningsmidler 

blive meget kostbar og ikkun anvendelig paa ganske enkelte 

Steder. Ved en Opdyrkning af Sandjord kommer det ikke 

blot an paa, at give den oprindelig fattige og magre Jord- 

bUnd de' til Planternes Ernæring nødvendige Stoffer, men 

det er desuden af den yderste Vigtighed at bringe Jord

bunden i en Tilstand, hvori de opløselige, til Planteføde 

tjenende Gjsdningsstoffer, som igjen ved Planternes For- 

raadnelse og Dyrenes Ernæring vende tilbage til Jorden, ikke 

let knnne Udvaskes ved Regnen uden at komme til Nhtte. 

Denne Virkning paa Plantenceringsstoffer udpver nu Leret i 

en overordentlig hsi Grad, og det er en velbekjendt Erfaring, 

om hvis Rigtighed jeg ved egne Undersøgelser har overbeviist 

mig, at Vandet fra stærkt gjsdede Agre, naar det fun har 

gjennemtrcengt et Leerlag paa 3—4 Fod, i den Grad har af

givet sine plantencerende Bestanddele, at det er et godt og 

reensmagende Drikkevand, medens det Vand, der flyder fra 

Overfladen af en saadan Mark, er væmmeligt og Uskikket til 

at nydes af Mennesker og Kreaturer. Ved denne Gjennem- 

filtrering igjennem Leerjord, der ifølge Lerets Natur skeer over

ordentlig langsomt, tiltrække Leer- og Jernpartiklerne de plante

ncerende Bestanddele og gjemme dem, indtil de futtne komme 

Planterne til Nytte. En lignende Virkning finder vel ogsaa 

Sted i Sandjorden, men i samme Forhold mindre, som Sandet 

indeholder færre Leerdele indblandede, og vi have Sandlag, 

som ere saa aldeles leerfrie, at de ikke vilde være istand til 

15
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at tilbageholde nogetsomhelst Plantencerende Stof, der er op- 

lost i Vandet. Hvor stor altsaa endog den Mængde af plante- 

ncerende Stoffer er, som man giver Jorden i Form af Stald - 

gjpdning, af Guano, Fiskegjpdning eller kunstige Gjydnings- 

midler, vil den dog ikkun tildeels komme de paa denne Jord 

dyrkede Planter til Nytte. En stor Deel deraf vil udvaskes, 

og endstjpndt den vel efter Omstændighederne ved at fpres ned 

til Engene, vil ernære de der voxende Planter og saaledes igjen 

komme Jorden til Nytte, vil ikke destomindre en meget betydelig 

Deel deraf omsider finde Bei til Havet. Naturen ssrger 

nu unegtelig for, at heller ikke denne Plantefpde gaaer aldeles 

tabt, men den vil dog være tabt for den Jord, hvor den skulde 

virke, og en saadan Jord vilde stadig behøve et Tilsind af 

Gjødning fra andre Steder, for at holdes i kraftig Drift. 

Det er af denne Grund, at jeg anseer det for den væsentlige 

Betingelse for en almindelig og varig Opdyrkning af Hederne, 

at Agerdyrkeren har Leer og især Mergel til sin Raadighed, der

ved bringer han en Kapital af oprindelig FrUgtbarhed, som 

aldeles mangler i den rene Sandjord, i Vexelvirkning med 

Planterne, og ssrger for, at de plantenærende Stoffer, som han 

ved Dyrkningen sætter i Circulation, ikke gaae tabt, men for

blive i det Kredslpb, hvorpaa enhver varig Agerdyrkning beroer.

Til dette andet Hedebcelte flutter sig det tredie, Hede- 

fletten. Den findes paa enkelte Steder, endog Nord for Liim- 

fjorden, og strækker sig derfra igjennem hele Halvpen lige ind

til Elben, og jeg har seet den selv paa den hannoverfke Side 

af denne Flod. Overfladen af denne Hede er i sin Charak- 

teer en stor Slette, der har en yderst svag, neppe kjendelig 

Heldning imod Vest, men som forresten paa mange Steder 

er gjennembrudt af sformige Ophsininger, der snart inde

holde Bruunkulformationens Leer- og Sandlag, snart be- 

staae af Nullesteensleer og Mergel, d. v. s. den samme Jord- 

bunb, som er charakteristisk for det pstligste Bælte, snart der

imod af RUllesteenssand, der i det Hele taget har den Cha- 

rakteer, som det ostlige Hedebcelte viser. Hedefletten bestaaer
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i sit øverste Lag paa de fleste Steder af et mprkegraat Sand, 

som hyppig betegnes med Navnet Maar. Under denne 

kommer ofte sneehvidt Sand, og under denne den brUne, lose 

Sandsteen, som i Jylland er almindelig bekjendt nnder Navnet 

Sandahl; herunder finder man en ginit, tildeels noget gruset 

Sandbund, der er meget stærkt farvet af Jern. Sandahlen 

er ikkun forsaavidt forfkjellig fra det jernholdende Sand, hvor- 

paa den hviler, at den indeholder som Bindemiddel en bruun, 

Wrvelignende Substants, Humussyre, som er traadt i Forening 

med Jernet til et Slags Salt, det humussure Jernilte, der 

binder Sandskornene og Smaastenene sammen. Maaren er i 

Almindelighed ikkirn derved forfljellig fra det under samme 

liggende hvide Sand, at den er gjennemtrcengt af Levningerne 

af Hedehlanterne, og naar man brænder den, bliver der hvidt 

Sand tilbage. I Nærheden af Abild ved Tpnder, hvor jeg har 

maalt disse solskjellige Lags Tykkelse, var Forholdet saaledes: 

Overfladen og Maar . . i Fod 4 Tommer.

Graat Sand  

Ahl.......................................  - 9 “

under Ahlen ligger her strax Blaamergel.

T enne Mergel findes ogsaa almindelig Under denne Hede, 

og i en fra 2-l0Fød vexlende Dybde, paa saamange Steder, 

at jeg er tilbpielig til at antage det for Hedeflettens alminde

lige Charakteer.*) Maaren og det hvide Sandlag over Ahlen, 

er den Jordbund, hvoraf Planterne stalle ssge deres Næring, 

men det er as alle de Fordbundsarter, vi have her i Landet, 

den der er mindst frUgtbar, da den bestaaer af næsten aldeles 

udvaflet, reent Qvartssand, som neppe kan afgive nogetsom- 

helst Næringsstof for Planterne. Fra de dybere Jordlag 

kan formedelst Ahlen heller ingen Oplhsning af plantenærende 

Stoffer trænge op til Overfladen, og selv Lhngplanterne vope

*) Ester nyere Undersøgelser af Captain Dal gas er Forholdet saaledes, 

at Dybden er störst imod Dst (mindst 30-40 Fod), medens den paa 

enkelte Steder mod Vest kun belsber sig til faa Fod. I.

15*
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meget tarveligt paa denne Jordbund. Overfladens Vand, 

som kun vanskeligt kan gjennemtrcenge Ahlen, gjpr den 

overliggende Jordbund, formedelst Vandets mangelfUlde Be

vægelse, ofte fuin*, og Vegetationen lider endnu mere ved denne 

Beskaffenhed af det JordbUnden gjennemtrcengende Vand. 

Imidlertid forhindrer Ahlen paa de Steder, hvor Jorden over 

den er dyrket, indtil en vis Grad Udvaskningen af de plante- 

nærende Silbstantser, som man ved de forskjellige Gjpdnings- 

midler har tilført denne magre Iordbllnd.

Naar man feer disse store Sletter, med deres hist og her 

fremtrædende Øer af celdre og bedre Jordbund, erindre alle 

Forhold om Havet. Man troer at see en gammel Havbedæk- 

ning, hvor et svagt Bplgeflag i lang Tid har vaflet Sandet, 

og bortført enhver Indblanding af finere og mere plante- 

nærende Jord. Det kunde bære tvivlsomt, om Ahllaget hid- 

mer fra denne Vandbedcekning, eller om den Humus, der i 

Forbindelse med Jern danner det Charakteristifle i Ahlen, ikke 

hidrører fra det Plantedække, som nu findes paa Heden og 

hvis organifle Levninger, opløste i Vand, ere trængte igjennem 

det hvide Sand, der ikke kan binde dem, ned til det jern- 

holdende Sand, hvor de standses formedelst chemiske Tiltræk

ninger. Men jeg har paa mange forskjellige, langt fra hin

anden liggende Steder funbet smaa Stykker virkelige Trækul i 

denne Ahlsandsteen, og jeg helder meget stærkt til den Me

ning, at Ahlsandstenens Bindemiddel og disse Trækul hidrpre 

fra Torvemoser, der ere forstyrrede ved Vandbedcekningen. 

Naar man nemlig seer noget npiere paa Torven i de fleste af 

vore Skovmoser, vil man foruden den egentlige brune Tyrve- 

substants og de meer eller mindre forandrede Levninger af 

Planter, som i Form af Mos, Tree, Lyv o. s. v. ere ind- 

blandede i Tprvemassen, ogsaa finde en Mængde smaa Stykker 

Trækul. Disse Trcekulstumper funne ikke hidrpre fra den 

almindelige Forraadnelse af Planter, fordi denne aldrig danner 

nogen SUbstants, der ligner Trækul, og man kjender over

hovedet fitn den ufuldkomne Forbrænding, som finder Sted
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ved Kulsviningen, den tørre Destillation eller lignende Opera

tioner, som det eneste Middel til at forvandle Trce til Trceknl. 

I Torvemoserne hidrøre de sandshnligviis for en stor Deel 

fra Skovbrande, maaflee ogsaa fra Urbeboernes Ild.

Da disse Trækul i Ahllaget findes tilligemed Humussyre, 

og vi forresten ikke finde dem i nogen af vore ældre Forma

tioner, kunde man vel vcere tilbpielig til at sætte dem i For

bindelse med hinanden, og betragte dem som de bortvaskede 

og atter afsatte Levninger af tidligere Torvemoser. Ahllaget 

er, som jeg allerede har bemærket, uigjennemtrcengeligt for 

Vand. Det er ogsaa i Almindelighed uigjennemtrcengeligt for 

Rsdder, endskjsndt jeg enkelte Gange har truffet en Trærod, 

der har gjennemtrcengt Ahllaget, og lignende Iagttagelser ere 

mig med'deelte af Andre. Men det er Undtagelser, og som 

den almindelige Charakteer for disse Sletter med Ahlunderlag 

kan man antage, at de ikke ere istand til at ernære ftørre 

Planter, der ikke finde tilstrækkelige Nceringsstoffer i den 

tynde og magre Jordbedcekning. Ikke destomindre træffer man 

paa denne Hede ikke sjeldent Egekrat, men en npiere Under

søgelse af en stor Mængde af saadaune Pletter har overbeviist 

mig om, at disse Træer have voxel paa pformige Partier af 

den ældre, ahlfrie Jordbnnd.

Jeg maa endnu anføre et Forhold, der hyppig viser 

sig paa disse vestlige Hedefletter, idet nemlig et Lag af sam

lede Smaasteen paa mange Steder findes i en fra | til 5 

eller 6 Fod vexlende Dybde mider Overfladen, hvor disse 

Stene hyppig ere saa tæt sammenpakkede, at de frembyde 

en væsentlig Modstand imod Rpddernes Indtrængen. Man 

kan tydelig iagttage, at dette Lag er dannet derved, at 

Vand har bortskyllet Leer og Sand, men ikke har havt til

strækkelig stærk Bevægelse til at bortskhlle Stenene, og For

holdene ere forresten af den Art, at man maa antage, at det 

har været en forbigaaende Vandbedcekning, en Oversvømmelse, 

der har tilveiebragt denne for Plantevcexten Uheldige Forandring 

af Overfladen.
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Naar man til disse af Jordbundens Beskaffenhed af

hængige Hindringer for Væxten af ftørre Planter endnu til- 

fsier det nblide Klima, de stærke Storme og Mangel paa 

Lce, bliver det klart, at denne Deel af den jhdske Hede i det 

Hele taget ikke er stikket til Skovkultur, og at der Udfordres 

en stor Omhn for at faae Træerne til at voxe, der vel kan 

anvendes i Haver og paa enkelte Pletter, men ikke er meget 

opfordrende til Anlæg as ftørre Skovpartier.*) Naar disse 

Heder derfor stulle dyrkes, er det Grcesvcexten og Kornavlen, 

som man fortrinsviis maatte spge at fremkalde her. Ogsaa i 

dette Tilfælde er det den saa meget udbredte Mergel, som 

vil hjelpe, og det fugtige Klima synes at opfordre til en 

udbredt GrceskUltnr. Hvor kraftig denne Grcesvæxt kan være, 

vise de til Marsken stødende lave Sandfletter i Hertugdømmet 

Slesvig, som ikkun ere en umiddelbar Fortsættelse af hine 

Egnes Hedefletter.

Sknlde jeg efter det her Fremstillede betegne disse Bæl

ter af Hedeegne med Hensyn til den Plantevcext, som isplge 

Naturforholdene helst maatte fremkaldes og begUnstiges, vilde 

jeg sige, det vstlige Bælte er Skovbæltet, og her stal man for- 

trinsviis fremkalde TrcekUltUr, det mellemste Bælte er Ager- 

dhrkningsbceltet, og vil i det Hele taget vcere stikket til Korn

avl, det tredie Bælte er Græsbceltet, og vil fortrinsviis være 

stikket til Frembringelsen af Enge og Græsgange. Det forstaaer 

sig af sig selv, at jeg her ikkun har fremhævet Egnens almin

delige Charakteer, at Klima, tidligere KllltUrforhold og ejen

dommelige, locale Udviklinger, Flodvandets Fordeling og 

Communicationsmidlerne altid ville spille en meget væsent-

*) Ved denne Bemærkning vil jeg imidlertid ikke negte Muligheden 

af at faae selv ftørre Partier af Træer til at vore, heller ik'e 

vil jeg negte den store Nytte, som et Bælte af Skove i Vester

egnen vil kunne medføre i klimatisk Henseende, men et saadant 

Skovbælte vilde neppe afgive nogen Zordeel formedelst det der

ved producerede Tree, og denne maatte soges i den Jnd- 

flydelse, som det vilde have paa Forbedringen af de klimatifkr 

Forhold.
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lig Rolle ved Valget af den Kultur, som Mennestet vil frem< 

kalde.

De jydske Heders Opdyrkning har været en Andlings- 

gjenstand for Publicisterne, og man er undertiden gaaet saa- 

vidt, at man har fremstillet det som en Vanære for Nationen 

at taale disse store Hedestrækninger indenfor Landets Grcendser. 

Det har da heller ikke manglet paa meer eller mindre storartede 

Forspg paa at opdyrke dem, hvoraf i det Hele taget de ældre 

knn have været lidet heldige. En stor og væsentlig For

bedring i Hedernes Opdyrkning er indtraadt ved Mergelens 

Opdagelse og Anvendelse og siden den Tid er Hedernes Op

dyrkning gaaet frem med temmelig rafle Skridt.*) Imidlertid 

ere, som det synes, alle praktiske Mcend enige i, at denne 

Opdyrkning af Strækninger, der i AartUsinder have ligget 

udyrkede og yde, bedst fleer derved, at man knytter dem til 

allerede bestaaende AgerbrUg, eller med andre Ord, at man 

spger at hceve den begyndende Agerdyrkning paa Hedestræk

ninger ved at anvende en Deel af den Frugtbarhedscapital, 

som ved et ældre Agerbrug er tilvejebragt, for derved at frem

bringe en kraftig Plantevæv paa den opbrudte Hede, og at 

benytte den Plantencering, som Hssten giver, til paany at 

fremkalde en kraftig Vegetation. Men det er meget sandsynligt, 

at denne Fremgangsmaade kun vil føre til et varigt heldigt 

Resultat, naar den er ledsaget af en Forbedring af Jordblm- 

den selv, formedelst paafprt Mergel, eller i Mangel deraf, af

■) Som Beviis paa denne Paastands Rigtighed flak jeg her aftrykke 

nogle Ord as et Brev fra en Landmand i Lysgaard Herred af 

11. Februar 1855: „Denne Forbedring (Mergling) i Forening 

med en regelmæssig Drist med Heelbrak, er det Fremstridt, som 

nicest er synligt, og ved denne Fremgangsmaade, forenet med, 

at Bønderne sælge deres Hedelodder fra Gaarden, forsvinder den 

ene Hedelod efter den anden, og om en 20 Aar vi! det være et 

Sagn, at der her i denne Egn ikke fandtes Andet for andre 20 

Aar siden end Hede og Egekrat."
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Leer. Naar man følger dette, nu saa meget anbefalede System, 

vil Hedens Opdyrkning gaae langsommere, men mere sikkert 

for sig, man vil Undgaae ved stprre, mislykkede Forspg at 

danne Proletarier, og man vil i en lang Fremtid have et Aflpb 

for Halvøens overflødige Landbefolkning.

Det synes imidlertid ogsaa at være muligt, istedetfor at 

knytte Opdyrkningen til bestaaende Agerbrug, ved de mange 

sorskjellige, meget kraftige Gødningsmidler, iscer Gnano og 

Fiskegjpdning, at faae et UdgangspUnkt for Opdyrkningen. 

Men det er ikke her Stedet at unberføge, hvorvidt Omkost

ningerne for denne kraftige Plantencering ville blive for store, 

for dermed at opdyrke større Strækninger.

Med Hensyn til Hedefletternes Forvandling til Græs

gange og Enge, udfordres to Betingelser: en varig Forbedring 

af Jordbnnden og Vand. Den fprste findes, som tidligere 

anfvrt, heldigviis Under en meget stor Deel af Hedesletterne 

i Mergellagene. Den anden har man spgt at tilvejebringe 

med meer eller mindre heldige ResUltater ved at benytte 

Flodernes og Aaernes Vandmasse til Overrisling og Eng- 

vanding, og man har paatænkt, ogsaa i de Egne, hvor rin

dende Vand ikke kan vindes i en tilstrækkelig Mængde eller- 

as passende Beskaffenhed, at skaffe sig Vandet ved at benytte 

artesiske Boringer.

Det er vel bekjendt, at man ved Boringer kan danne 

kunstige Kilder, og at en Række Arbejder, der sigte til at for

syne Hovedstaden med Kildevand, er gjennemfsrt med Udmærket 

Held. Hvis det vilde være muligt at raade over lignende 

Vandmasser paa Jyllands Hedesletter, vilde unegtelig nogle 

af de væsentligste Hindringer for disse øde Egnes Opdyrkning 

være ryddede af Veien.

Under almindelige Forhold kunne vi antage, at alle 

nogenlunde dybt liggende Sandlag hos os ere fyldte med 

Vand, og at man for at staffe sig dette Vand kun behsver at 

gjpre et kunstigt Indsnit ued til Sandlaget. Naar den vand- 

holdende Deel af Sandlaget ligger dybt, hvilket hyppigt er
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Tilfældet i de leerrige Egne, vil Brpndgravningen være kost

bar, og naar det Sandlag, man søger, er vandrigt og dette 

Vand staaer under et stærkt Tryk, farligt for Arbeiderne. I 

saadanne Tilfælde foretrækker man Boringer, og faaer da efter 

Omstændighederne enten en artesijk Brønd, hvor Bandet ikke 

trænger øp til Overfladen, eller en artesisk Kilde, hvor Vandet 

flyder ud af Borehullets Munding. De artesifle Kilder ere 

naturligviis at foretrække for de artesifle Brynde; thi deels 

behpver man ikke at anvende Kraft for at faae Vandet rede 

til Benyttelse, deels holder Vandet sig formedelst den stadige 

Benyttelse reent og har en eenssormig Varmegrad. Ved arte

sifle Boringer indtræffer det nu overordentlig hyppigt, at 

Vandet ikke stiger op til Overfladen, og den, der lader en 

saadan Boring udfsre, antager da hyppigt, at hele Fore

tagendet er mislykket. Dette er en meget stor og i mange 

Tilfælde en meget kostbar Feiltagelse, da det særdeles ofte er 

Tilfældet, at man har naaet et meget vandrigt Sandlag, 

men at det Tryk, hvorunder Vandet findes i Laget, ikke er 

istand til at lyste det op til Overfladen. I dette Tilfælde 

behsver man mechaniske Midler for at lyste Vandet det sidste 

Stykke.
For nu at vende tilbage til de jydfle Heder, da mod

tager Sandjorden, hvoraf deres Overflade bestaaer, Vandet fra 

Atmosphceren, men Fordampningen fra denne Overflade er 

overordentlig stor, og ligesom Vandet trænger ned igjennem 

de smaa Kanaler, naar der er Overflpdighed af Vand paa 

denne Overflade, saaledes trækker det sig igjen op igjennem 

de fine Rpr, naar der er Mangel, d. v. s. naar Overfladen ei 

udtprret, og Følgen deraf er, at Sandlaget i den tørre og 

varme Aarstid udtprrer indtil betydelige Dybder. Man vil 

altsaa rinder almindelige Forhold neppe kunne regne paa 

Kilder, hvis Reservoir er dette Overfladens L>andlag. Naar 

der under Sandlaget ligger et Leer- og Mergellag, vil heller 

ikke dette under almindelige Forhold kunne afgive Vand. 

Unter Mergelen folger da som oftest et Landtag, og dette
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Ijar idetmindfte i nogle Tilfælde viist sig overordentlig thkt, 

og var da tillige meget grusblandet, saa at vi have al 

Grnnd til at antage, at dette andet Sandlag har en, saa at 

sige, Uudtømmelig Masse Vand. Heldigst vilde der nu vcere, 

hvis Trykket i dette andet Sandlag var saa stort, at det kunde 

drive Vandet op til Overfladen, men ved et Forsøg, som er 

anstillet for Regeringen paa en af $ eb ef! etterne, viste det sig, at 

dette ikke var Tilfældet, og Vandet i BorehUllet holdt sig i 

en Hvide af 8—9 Fod under Overfladen. Det vilde vcere 

urigtigt af dette enkelte Tilfælde at fXutte til de almindelige 

Forhold, og vi kunne tcenke os, at der er andre Steder, hvor 

Forholdene ere heldigere, og hvor det mægtige Sandlag Under- 

Mergelen staaer Under et saadant Tryk, at Vandet vil stige 

op over Overfladen, og at man istedetfor en artesisk eller boret 

Brønd vil faae en artesisk Kilde. Men der er ogsaa et andet 

Tilfælde, som kan indtrcede og sandshnligviis virkelig ind

træder, nemlig det, at man Under det andet Sandlag finder 

et andet Leerlag, og at, naar dette Leer- eller Mergellag er 

gjennemboret, man da kommer til et Sandlag, hvori Trykket 

er tilstrækkeligt for at drive Vandet op over Jordens Over

flade. Dette er Spsrgsmaal af en overordentlig stor Vigtig

hed, og Regeringen har sikkert i hpi Grad fortjent Paafljsn- 

nelse for, at den har paataget sig at erhverve Kundskab om disse 

for Hedernes Kultur saa vigtige Forhold. Naar man 

fprst kjender Forholdene, vil Praxis nok vide at drage Nytte 

af denne Vandrigdom, som findes Under de tørre Heder i 

Jylland. Heldigst vil det som sagt vcere, naar Vandet ved 

sit eget Tryk kommer op til Overfladen, og der paa dets 

Benyttelse ikke hviler andre Omkostninger end de, der ere for- 

bllndne med at grave eller bore en Brønd ned til det store 

Sandlag under Mergelen. Nten selv om dette heldigste For

hold ikke flulde indtræffe, fortjener det en Undersøgelse, om 

man ikke ved billige kunstige Midler kan bringe Bandet fra 

dette Uudtømmelige, Underjordifle Reservoir op til Overfladen, 

og da benytte det til at vande Hederne og saaledes for-
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vandle dem til Enge og Græsgange. Der er mange Egne 

her i Landet, hvor man benytter simpelt construerede Vind

møller til at pumpe Vandet fra lave eller fugtige Egne for 

derved at befordre Plantevcexten. Det synes som om det om

vendte Tilfælde, hvorved man pumper Vand op, for dermed 

at vcede tørre Strækninger, ikke vil frembyde ftørre Vanskelig

heder, men jeg seer mig ikke istand til at httre nogen Mening 

om det i dette Tilfælde afgørende Omkostningsspsrgsmaal, 

som jeg maa overlade til praktiste Mcends Afgjsrelse.



11.

Om vandforende Lag i Almindelighed,
og om

de Lag i Særdeleshed, -er i Danmark nære Kilder og Groude.

Et Foredrag, holdt i Landhuusholdnr'ngsselflabets Mode 

den 20de Januar 1858.

^?aar vi i det daglige Liv tale om Vandaarer, mene vi der

ved Steder i Jordbunden, hvor Vandet, efterat Naturen eller 

Mennesket har flaffet det et Udlpb, flyder rigeligere end det i 

Almindelighed pleier at gjpre. Der gives Lande, hvor de saa- 

kaldte Vandaarer bestaae af et System af virkelige, ftørre 

Kanaler, dannede ved sammenhængende Klpfter og Haler i 

underjordifle Klippemasser, hvori da Vandet flyder som i dets 

Leie paa Jordens Overflade. Ogsaa hos os forekomme saa- 

danne virkelige Underjordiske Vandlyb, saasom i Thy og over

hovedet omkring den vestlige Deel af Liimfjorden, men disse 

ereUndtagelser, og Vandaarer bethder saagodtsom altid hos 

os Lag af Sand eller GrUUs, som give meer eller mindre 

Vand. Bed en almindelig og overfladifl Betragtning af den 

meget Udbredte Erfaring, at man, uaar man i en Mergelgrav 

i en vis, efter Localforholdene forfljellig Dybde træffer paa 

et Sandlag, vil faae en Vandtilstrpmning, eller ved Grpnd- 

gravning er sikker paa med Landlaget ogsaa at finde Vand, 

knnde man være fristet til at troe, at Vandet htn fandtes i 

Sand og GrUUs, og at Leerlagene forholdsviis vare fattige
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paa Vand. Dette vilde vcere en stor Fejltagelse, thi hos os 

fpre alle Lag Vand, naar vi træffe dem i en vis Dybde, og selv 

de allerøverste Lag, enten de nu bestaae as Leer eller Sand, ere 

i Almindelighed gjennemtrcengte med en meer eller mindre be

tydelig Mængde Vand. Vandet findes i Mellemrummene 

mellem de faste Dele, der danne Jordlagene; jo ftørre Sum

men er af alle disse MellemrUM, der maae tænkes forenede 

til smaa Kanaler, desstørre Mængde Vand vil Laget indeholde 

i et givet Cubikmaal. Denne Vandmængde er meget betyde

ligere, end man er tilbøjelig til at troe; og jeg har gjort mig 

Umage for at bestemme den i de forfljellige Jordarter, som i 

særskilte Lag sammensætte vor Jordbund. Disse Forsyg bleve 

saaledes ubførte: jeg mærkede et Sted paa Halsen af en Flafle 

og veiede derpaa den Vandmængde, som fyldte Flaflen indtil 

Mærket. Da man veed, at en Cubikfod Vand veier 62 Pd., 

vil altsaa Vægten af Vandet i Flasten Udtrykke, hvor stor en 

Deel af en Cubikfod Flastens Indhold udgjsr. Efterat Van

det var heldt ud og Flasken tørret, fyldtes den med den ud

tørrede Jord, hvis Mellemrum man vilde bestemme, og som 

ved Rystning og smaa Stpd bragtes til at falde sammen, 

hvorved man naturligviis maatte fhlde Jord efter, indtil den 

naaede til Flaskens Mærke. Efterat den saaledes med Jord 

fyldte Flafle var seiet igjen, kjendte jeg Vægten af den tørre 

Jord, som indtog det Rum, der tidligere var fyldt med det 

Vand, hvis Vcegt jeg havde bestemt. Derpaa fyldte jeg 

Mellemrummene i Jorden med Vand, indtil den var fuld

kommen-mættet dermed og Vægten af det saaledes tilsatte 

Vand, sammenlignet med Vægten af det Band, der udfordredes 

for at fylde Flaflen, udtrykte Forholdet imellem Mellem

rummene i Jorden og det hele Rum, søm Jorden indtager. 

Disse Forsyg give Summen af Mellemrummene i jordarterne 

lidt ftørre, end den er i Naturen, forbi Jorden ved længere 

Henliggen og ved Regnens mechanifle Virkning sikkert bliver 

noget stærkere sammenpresset, end det kan skee ved det tid

ligere bestredne Middel. Kridtets Evne til at optage Vandet
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i Porerne har jeg bestemt paa den Maade, at jeg har ladet 

fljære en Tcerning af Kridt, udmaalt dens Sider og deraf 

beregnet dens cUbifle Indhold; derpaa blev den fUldkommen 

udtprret, veiet, gjennemtrængt med saameget Vand, som den 

vilde optage og atter veiet, hvor da naturligviis Vægtens Til- 

vcext Udtrykker Mængden af det optagne Vand.

Disse Forsvg have, efter at være beregnede for en Cvbik- 

fod af hver af de prpvede Jordarter, givet folgende ResUltater:

En Cubikfod Kridt optager 25,2 Pd. Vand.

Leer noget forskjelligt, men omtrent som Kridt.

Strandsand optager.......................................... 24 „ 

Grønsand 20 „ 

Man feer let, at Forfljellen imellem vore forfljellige

Jordarter ikke er meget stor, og naar vi antage, at en Cubik

fod tør Jord i Gjennemsnit optager | Cubikfod eller 20j Pd. 

Vand, vil Feilen ikke vcere meget betydelig. Af de anførte 

Exempler fplger endvidere, at den finere Jord optager noget 

mere, end den grovere, et Forhold, som hidrprer derfra, at 

Summen af de smaa MellemrUm imellem fine Partikler er 

større, end Sllmmeu af de større Mellemrnm imellem grovere 

Dele, med andre Ord, naar man stpder GrUUs til et fiint 

Pulver, fylder Pulveret et ftørre Rum, end Gruset indtog.

Ganfle anderledes forholder det sig med ben Vand

mængde, som disse Lag fitnne afgive i flydende Tilstand, og 

den Hurtighed, hvormed Vandet bevæger sig i Mellemrummene. 

Enhver Landmand veed, at GrUUslag give mere Vand end 

Sandlag, medens de i Virkeligheden indeholde mindre Vand, 

og at Leer, der i mange Tilfælde indeholder mere Vand end 

Sandet, næsten flet ikke afgiver flydende Vand, idet Brynde, 

der i deres hele Dybde staae i Leer, vel funne samle en ringe 

Mængde Vand, der langsomt presses Ud imellem Leerpar- 

tiklerne, men ville aldrig give en rigelig Vandmængde. Ved 

Leret synes den Kraft, hvormed Vandet tilbageholdes, ikke 

blot at være afhængig af Delenes Fiinhed, men ogsaa at be

stemmes af en halv chemist, halv mechanist Tiltrækning, som
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yttrer sig derved, at det med en vis Mængde Vand bliver 

seigt og Plastifl, hvilket aldrig finder Sted selv ved den fineste 

Kiseljord. Paa denne Egenskab beroer Lerets Ejendommelighed, 

at gjemme Vand til Planterpdderne, og derved at opbevare 

dette til Plantens Ernæring aldeles uundværlige Stof.

Jeg kan ikke her forbigaae en anden Ejendommelighed 

ved Leret, som staaer i Forbindelse med den meer eller mindre 

store Vanskelighed, hvormed Vandet gjennemtrcenger det. Det 

er en almindelig Erfaring, at man til Vandbygningsarbeider, 

hvor man vil Udelukke Vandet, opssger „Blaaleer", og man 

indseer ved første Diekast ingen Forbindelse imellem Farven 

og Lerets vandbindende Egenstab. Sammenhængen er imid

lertid folgende. Alt Leer af vor RUllesteensformation er op

rindelig blaagraat, og i denne Tilstand finde vi det i cn efter 

Omstændighederne større eller mindre Dybde. Denne blaa- 

graa Farve hidrører fra Jernet, der i vort Leer oprindelig 

er tilstede som Jernforilte. Udsat for Luftens og især for 

Luftens og Vandets forenede Indvirkning ilter Jernet sig 

høiere til Jerntveilte, den samme Forbindelse, der forenet med 

Vand, danner den gule Rust, som overtrækker Jernet i fugtig 

Lnft. Naar derfor en blaa Mergel om Efteraaret kjsres paa 

Marken og Udsættes om Vinteren før Frosten, Fiigtigheden 

og Luften, vil den meget snart antage den samme gule Farve, 

som Leer eller Leermergel viser, hvor den findes i Nærheden 

uf Jordoverfladen og længe har været paavirket af Luften. 

Denne Iltning, som den atmosphceriste Luft frembringer i det 

almindelige Leer, foranlediges ikke ved Atmosphærens luft

formige Ilts Umiddelbare Indvirkning, men derved, at Atmo

sphærens Ilt indsUges af Vandet og i denne fortættede Til

stand overfsres paa Leret. Jo mere gjennemtrcengeligt Leret 

nu er før Landet, desto lettere vil det derfor iltes, og da denne 

Lerets Gjennemtrængelighed især er afhængig as -Cilstede- 

vcerelsen af Sand, vil Farveforandringen ftaae ligefrem i 

Forhold til den tilstedeværende Sandmcengde, og det sandfrie
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Leer vil beholde sin blaa Farve, selv naar det findes i Nær

heden af Overfladen.

Naar vi dernæst gaae over til Besvarelsen af tzet Sporgs- 

maal, hvorfra det Vand, som gjennenttrænger vor Jordbund, 

har sin Oprindelse, og hvorledes det optager de fremmede Be

standdele, som selv det reneste Grundvand indeholder, da bliver 

Svaret, naar vi iffutt tage Hensyn til vore Forhold, at det 

hidrører fra Atmosphceren. Hist og her findes der Kilder, 

hvis Vand har en ganske anden Oprindelse, og som ikke 

hidrører fra Fortætning af de i Atmosphceren Udbredte Vand

dampe, men fra Dampe, der ved Underjordisk Ild ere udviklede 

i Jordens Skjod og fortættede i de høiere Jordlag. En 

saadan Kilde har man kunstigt dannet i en gammel Udflukt 

Vulkan i Nærheden af Neapel, Solfatara, hvor der i de saa- 

kaldte Fllmaroler udvikler sig en Mængde Vanddampe, som 

man har ledet ind i et Taarn, hvor de fortætte sig paa 

Mllrene, og samles i en Kilde. En lignende Fortætning fleer 

paa en af de jonifle Øer, hvor Spvandet strømmer ind i den 

Underjordiske Hule og afgiver Dampe, der fortættede i en 

hsiere Deel af Jordlagene komme frem som en Kilde med 

næsten chemist reent Vand. Slige Kilder og Brpnde findes 

ikke hos os; derimod kan Søvandet hist og her i Nærheden 

af Havet gjennemtrcenge Lagene og samle sig, blandet med 

andet Grundvand i Brønde, som altsaa føre Brakvand. Og- 

saa dette Forhold er kun en Undtagelse, og den langt over

vejende Mængde af Kilder og Brønde faae deres hele Vand

mængde fra Atmosphceren.

Kommer dette atmosphcerifle Vand til Jorden i Form af 

stærk Regn, kan Leret kun modtage en meget ringe Deel deraf, 

men den stsrste Mængde vil flyde henad Overfladen og hin trænge 

dybere ned, forsaavidt som det træffer paa Sandlagene; kom

mer det derimod paa Overfladen i Form af finere Regn, af 

Dug og især af Snee, vil den ringe Mængde Vand, der i 

enhver given Tid kommer i Berpring med Leret, funne op

tages deraf og mætte de udtørrede Lag med Vand. Dette er
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Aarsagen, hvorfor det især er de sneerige Vintere, der forsyne 

Jorden med en tilstrækkelig Mængde Grundvand. Det af 

Sandet optagne Vand bevæger sig sorholdsviis med en stor 

Hurtighed ned igjennem de smaa Kanaler imellem Sands

kornene, indtil det naaer den allerede fuldkommen mættede 

Deel af Sandlagene. Det af Leret optagne Vand bevæger 

sig meget langsomt igjennem dets meget fine Kanaler, indtil 

ogsaa det træffer et Sandlag, som da, forsaavidt dets Mellemrum 

ikke allerede ere fyldte med Vand, vil virke paa Leret som et 

System af smaa Drainror. Sandlagene faae altsaa det 

Vand, som de indeholde og som de med Lethed kunne afgive 

til Kilder og Brynde, deels Umiddelbart fra Overfladen, deels 

ved Drainingen fra Leret. Paa denne Egenstab ved Leret, 

langsomt at modtage Vandet, og langsomt igjen at afgive det 

til Sandlagene, beroer dets ndjcevnende Virkning med Hensyn 

til Grundvandet, der især viser sig derved, at Jorden i den 

varme Aarstid og i tørre Aaringer er istand til at afgive 

langt mere Vand til Kilder og Brønde, end man efter den 

faldne Regnmængde kunde antage. Derpaa beroer det end

videre, at Kilderne ikke fore den største Vandmængde i Regn

tiden, men temmelig længe efter den egentlig vaade Aarstid.

Med Hensyn til den Hpide, hvortil Vandet kan hæve sig 

i Brynde og Kilder, da er den UdelUkkende afhængig af den 

Hvide, hvori Vandet staaer i Sandlaget.

Saaledes skeer Vandets mechaniske Bevægelse, men paa 

denne sin Vei opløser det forstjellige Bestanddele og forandrer 

sin chemifle Natvr. Vandet indeholder allerede naar det falder 

paa Jordoverfladen nogle fremmede Bestanddele, som det har 

optaget i Atmosphceren. Disse ere en ringe Mængde Ilt, 

hvis Virkning paa Lerets Bestanddele jeg allerede tidligere 

har angivet, og en endnu ringere Mængde Qvcelstof, hvis Ind

virkning paa Jordbunden enbnu ikke er note kjendt. Dernæst 

indeholder det Kulsyre, der spiller en overordentlig vigtig 

Rolle, som jeg snart nærmere flat betegne, og Ammoniak, der 

meget hurtig optages af Planterne. I enkelte Tilfælde kan 

16
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det indeholde en ringe Mængde Salpetersyre, som ligeledes op

tages i Planterne, efterat vcere mættet med de i Jordbnnden 

tilstedeværende Baser.

I JordbUnden selv findes Stoffer, som knnne oplyses af 

det rene Vand. Disse ere, forsaavidt som de ere uorganiske, 

iscer Kogsalt og Gibs; hvor derimod en igjennem Aarhundreder 

og AartUsinder fortsat Plantevcext har dcekket den oprindelige 

Jord, er der ved Planterne frembragt en ftor Forandring, 

og en Mængde forfljellige Stoffer, der som Uoplpselige findes 

i den oprindelige Jordbund, have indgaaet nye Forbindelser, 

iscer ved Planternes Medvirkning, og findes nu i en oplpselig 

Tilstand i den Deel af Jordskorpen, som vi kalde Muldlaget. 

Her findes nu som den væsentligste Bestanddeel Levningerne 

af Planterne selv, som iscer indeholde en stor Mængde Kul

stof, og, naar de paavirkes af Atmosphcerens Varme og Fugtig - 

hed, lide de en langsom Forbrænding, hvorved Jordbnnden 

opvarmes og der dannes Kulsyre, som baade umiddelbart og 

middelbart ved dens Evne til at optøfe andre i Jordbunden 

forekommende Stoffer, leverer Hovedmaterialet til Planternes 

Ernæring. Den Kulsyre, som saaledes kan dannes i en nuild- 

rig, iscer nygjpdet Jord, kan stige til over 14 Procent af den 

i Laget tilstedeværende Luft; medens den i Atmosphären sjel- 

den uaaer Procent. I det pverste Muldlag bliver nu det 

forholdsviis meget rene Regn- og Sneevand overordentlig 

ureent og farvet af ikke tilstrækkeligt iltede organiske Stoffer. 

Det optager en stor Mcengde Kulsyre og faaer derved den 

Evne at oplyse Kalk og Magnesia, Jernilte og Manganilte 

og de i reent Vand uoploselige phosphorsure Salte. Det 

kan endvidere adflille kiselsvre Salte og derved bevirke Oplos

ningen af nogen Kiseljord, hvortil kommer enbnu alle de Salte, 

som have været oplyste i Planternes Vcedster og efter deres 

Forraadnelse ere gaaede over i Mllldlaget, hvoraf Vand atter 

oplyser dem. Vandet fra et saadant Mllldlag vilde vcere al

deles ubrugbart for Mennefler og Dyr, og selv en ringere 

Mængde deraf er istand til at fordærve andet Vand. Idet
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vi NU fslge det i sin Bevægelse nedad, foregaaer der meget 

væsentlige Forandringer dermed; vel vil den rigelige Mængde 

Kulsyre, som det indeholder, oplyse en enbnu ftørre Mængde 

Kalk, men idet det trænger endnu dybere ned, vil Kulsyren 

fordampe og derved afsættes Kalken, Magnesiaen og de phos- 

phorsllre Salte, medens Jernet, paavirket af den atmosphcerifle 

Luft, ligeledes bliver gjort uoplyseligt. De organifle Sub- 

stantser og mange af de fra Planterne hidrsrende Salte ville 

tiltrækkes af det jernholdige Leer, og saaledes vil Filtreringen 

igjennem de fprste 4—5 Fod Jord ikke blot befrie Vandet 

for de deri mechanist svævende Stoffer, men ogsaa borttage 

en stor Deel af de chemifke Indblandinger, som det har op

taget i de Hhiere liggende Lag. Derfor er Vandet, som kom

mer fra Drainrpr, der ligge i en Dybde af 4—5 Fod i Leer, 

i Almindelighed allerede farvefrit og indeholder sjelden ret 

mange uorganiste Salte.

I mange Lande findes i en ftørre Dybde atter en rige

ligere Mængde Kulsyre, hvis Mængde tiltager med den voxende 

Dybde, fordi den hidrører fra Jordens Indre, og med den 

tiltagende KUlsyremcengde voxer da atter Qvantiteten af de op

løste fremmede Stoffer, der imidlertid nu ere næsten frie for 

organifle Substantser. Vandet nærmer sig da til den Sam

mensætning, der charakteriserer de saakaldte Mineralvande. 

Hos os er denne, fra Jordens Indre hidrprende KUlsyre 

sjelden, og da vore Jordlag i ftørre Dybder for det meste ikke 

indeholde mange, i reent Vand opløselige Stoffer, er dette, 

selv naar det hidrprer fra dybere Brynde og Boringer, i det 

Hele taget meget reent og blsdt.

Vi ville nu gaae over til en Betragtning af Vandets 

Bestaffenhed i de forfljellige Formationer i Almindelighed, for 

derfra at komme til de enkelte Jordlag, der hos os ere for- 

trinsviis vandførende.

Urformationen. I denne Dannelse, sorsaavidt den 

bestaaer af Granit og Gneus, hvilket i Skandinavien er det 

fremherskende, indeholdes meget faa, i reent Vand opløselige 

16*
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Bestanddele og selv det kulsure Vand indvirker ved sædvanlig 

Temperatur fun meget lidt paa den. Da den dernæst ikke 

indeholder synderlig porøse Substantser, forekommer der ingen 

egentlig vandførende Lag i den, saa at Vandet fun kan samle 

og bevæge sig i Klpfter og Revner, hvoraf da atter Fplgen 

er, at den er temmelig fattig paa Vand, men at dette Vand 

i Almindelighed er meget reent.

I Overgangssormationen, iscer den som sindes paa 

den skandinaviske Halvø og Bornholm, forekommer allerede 

flere bløde, for Vand gjennemtrængelige Lag, men disse be- 

staae deels af svovlkiisholdige Skifere, deels af Kalklag og 

kalkholdige Skifere, deels af Saudsteen. Kun den sidste 

bliver ikke paavirket af Vandet og giver derfor reent Vand, 

medens det af de øvrige Lag oplpser saavel Kalk som Jern 

og Svovlsyre.

I Kulformationen ere Lagene betydelig blødere, men 

da de indeholde Svovlkiis i stor Mængde, vil Vandet hyppig 

optage Jern og Svovlsyre, og derved blive meget Ureent.

Den perm ske Formation, som spiller en saare Ube

tydelig Rolle i Nordeuropa, ville vi her forbigaae, iscer da 

den heller ikke med Hensyn til Vandforingen frembhder noget 

ejendommeligt: desto vigtigere ere de Dannelser, som man 

pleier at sammensatte nnderNavnet Trias, og som indbefatte 

den vigtigste Deel af alle Saltformationer og den styrfte 

Masse af Gipsbjerge, der forekomme i nogen Dannelse. 

Det ligger allerede i det Anfprte, at reent og blødt Vand 

her maa hvre til Undtagelserne, og at Vandet, der har gjen- 

nemstrymmet denne Formation, maa have optaget megen 

Gips og i Almindelighed ligeledes en ikke ringe Mængde 

Kogsalt.

Derpaa kommer Invad annelsen, hvis dybeste Lag, de 

saakaldte Liasstifere, ere overlæssede med Svovlkiis af en saa 

eiendommelig Sammensætning, æt Kulsyren allerede kan ud

drive Svovlbrinte deraf. Af denne Grand forekommer der 

iblandt de i denne Formation frembrhdende Kilder en
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Mængde, som indeholde Svovlbrinte og tugte af raadne ZEg, 

og dette Forhold er saa charakteristifl, at ncesten alle de 

svovlbrinteholdige Snndhedsbrpnde, de saakaldte naturlige 

Svovlbade, hidrpre fra denne Dannelse. Det følger allerede 

deraf, at Vandet fra Liasfkiferne i det Hele taget maa vcere 

aldeles ubrugbart til det daglige Livs Fornsdenheder. De 

ovre Lag af Juradannelsen ere porøse, tildeels meget jern

holdige Kalksteen, og Vandet, som har gjennemsivet disse 

Lag, pleier at vcere baade stærkt kalk- og jernholdigt.

Den derpaa folgende Kridtformation træder nu frem 

med en ganste anden Charakteer. Afvexlende med de store, 

porsse Kalklag, som charakterisere denne Dannelse, findes lige- 

saa mægtige Lag as Sand og Sandsteen. Medens Kalklagene 

ofte afgive Kalk til Vandet, ere derimod de sandede Lag af 

en saa ejendommelig Beskaffenhed, at de give Band baade i 

meget rigelig Mængde og af en fortrinlig Beskaffenhed. Den 

fyrste Egenflab er afhængig af de sandede Lags store Udstræk

ning og Mægtighed; Vandets Reenhed derimod beroer paa 

den ejendommelige Forbindelse, hvori Fernet findes i denne 

Dannelse. Dette Metal er nemlig udbredt overalt i Natnren, 

men forekommer dog i meget forfljellige Forbindelser. I en 

ftor Mængde Dannelser er det tilstede som Svovljern og 

denne Forbindelse lider Under Vandets Indvirkning saadanne 

Forandringer, at der snart dannes Svovlsyre, snart Svovl

brinte, der oplpses i Vandet, medens der tillige kan op

lyses en meer eller mindre stor Mængde Jern. Dernæst 

findes Jernet i andre Formationer i stor Mængde som kirl- 

suurt Jern, der ligefrem opløser sig i kulsuurt Vand, eller 

som Jerntveilte, der under Indvirkning af de fleste organiske 

Substantser reduceres og da ligeledes er opløseligt i det kul

sure Vand. I Kridtformationens Grpnsandslag er Jernet der

imod tilstede som kiselsuurt Jernilte, der paavirkes i en over

ordentlig ringe Grad af det kulsure og flet ikke af det rene 

Vand. Fyie vi dertil, at Salt og Gips kun nndtagelsesviis 

og yderst sjeldent forekomme i Kridtformat onen, bliver det
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klart, at denne maa Udmærke sig fremfor alle de celdre 

Dannelser ved reent Vand i rigelig Mængde. I alle de 

Dannelser, der ere nyere end Kridtet, hpre meget udstrakte 

Lag til store Sjeldenheder, og derfra hidrører det, at disse 

vel have mange og gode Kilder, der dog sjeldent ere meget 

vandrige. Dybe Boringer, anstillede i den Hensigt at staffe 

rigeligt og godt Vand, ere derfor fortrinsviis anstillede i de 

Egne, hvor man har GrUnd til at vente Kridtformationens 

Grpnsandslag i en opnaaelig Dybde. Dertil hpre de beromte 

Brynde i Grevskabet Artois, der have givet alle dybe, borede 

Kilder Navnet artesisk, endvidere den berpmte Brynd i 

Grenelle ved Paris og nogle Brpnde i London.

Ved nu at gaae over til en npiagtigere Angivelse af de 

Lag, som hos os fortrinsviis ere vandsprende, kan jeg omtale 

de celdre Dannelser i Korthed, da de her hin spille en meget 

Ubetydelig Rolle og udelukkende forekomme paa Den Born

holm. Der finder man nogle enkelte, tun meget lidet vand

sprende Kilder i Granitterrainet, og i Juraformationen fore

kommer der flere stærkt jernholdige Kilder, der ligesom den 

ved Ramløse i Skaane, som ogsaa kommer fra Illradannelsen, 

allerede kunne henregnes til Mineralkilderne.

Det ældste Lag, der hos os fører betydelige Vandmasser 

er det danske Grpnsand, som i sit Forhold til de andre Lag 

af Kridtformationen forsaavidt er forstjelligt fra Grpnsandet 

i Vesteuropa, at det ligger over Skrivekridtet, medens de vest- 

europceiske Grpnsandslag sindes under Skrivekridtet. Vi vinde 

ved denne Ejendommelighed to væsentlige Fordele, hvoraf den 

første er den, at vi finde dette Lag i en forholdsviis ringe 

Dybde, og den anden, at det Underliggende Kridt, der, som 

jeg allerede tidligere har anført, virker paa den Underjordiske 

Vandbevcegelse som Leer, standser altsaa Vandet, som ellers 

maast'ee kunde synke dybere ned. Dette Grpnsandslag begynder 

i den østlige Deel af Sjælland ved Kjpge Bugt, strækker sig 

derfra henimod Roeskilde, hvor man ved Byen Thvne ganske 

nylig har fUndet det ved Brpndgravning, og ved en stor Mængde
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Brudstykker, der ligge paa Overfladen, kan man forfølge det 

igjennem hele det nordlige Sjælland, indtil Klintebjerg i 

Odsherred. Dernæst kjende vi Grsnsand paa den vestlige 

Side af det bornholmste Granitterrain, ligesom der ogsaa ere 

nogle Antydninger til, at det kunde findes paa den sydlige 

Side as Falster. Det sjællandske Grsnsandsbcelte er over

ordentlig rigt paa naturlige, meget vandrige Kilder. Dertil 

hore Kilderne ved Aashpi i Nærheden af Kjhge, hvor Grpn- 

sandet kommer ncesten op til Overfladen, Kilden ved Solhpi- 

husene, hvor en for nogle Aar siden anstillet Boring har viist 

dens Oprindelse fra dette Lag. Kilden i Taastrup - Valby 

hører ligeledes hertil, hvilket ogsaa er blevet beviist ved en 

Boring, og det samme gjelder uben Tvivl om Kilden ved 

Thorsbroen ved Kjpgeveien. Det kan neppe vcere nogen Tvivl 

underkastet, at de meget vandrige Kilder ved Roeskilde have 

deres Oprindelse fra samme Lag, thi deels have vi kunnet 

forsplge Grpnsandslaget indtil Thune, 1 Miil fra Roeskilde, 

deels ligge disse Kilder i Gronsandsbceltet, deels har Bandet 

aldeles den samme Beflasfenhed som andre Kilder, der beviis- 

lig have deres Oprindelse fra det omtalte Lag. Om de 

vandrige Kilder, der bryde frem ved Ry i Nærheden as Isse- 

fjorden, og som meget nær ved deres Udspring drive Vinter- 

mollerne, saavelsom Vindekilde i Odsherred, ogsaa hidrore fra 

samme Dannelse er ikke afgjort, men det er rimeligt efter deres 

Beliggenhed i Grsnsandsbceltet.

Efter den ved geognostifte Iagttagelser bestemte Be- 

grcendsning af Grsnsandsbceltet blev der i Oplandet før den 

saakaldte Ladegaardsaa i en Egn, hvor ingen vandrige Kilder 

vare kjendte, anstillet Boringer for om muligt at tilvejebringe 

en Deel af det til Kjøbenhavns Forsyning fornpdne Vand. 

Dette med stort Held udforte Foretagende har tært os Grpn- 

sandslaget og dets Vandrigdom nærmere at kjende. Det be- 

staaer deels as Sand, deels af grovt Gruus, som snart er 

dækket af et tyndt Kalksteenslag, snart derimod af det langt 

yngre Rullesteensleer. Bandrigdommen var i Begyndelsen
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overordentlig stor, saa stor, at der af 16 Borehuller erholdtes 

henved 80,000 Tpnder Vand i Døgnet. Denne Vandmængde 

har lidt efter lidt aftaget, som jeg formoder paa Grund af 

to Aarsager, deels nemlig formedelst den mindre Regnmængde, 

som de senere Aar have givet, og som navnlig i dette Aar 

har været meget kjendelig, deels formedelst det fine Sand, 

som den stærke Vandstrøm har medført øg afsat i BorehUllet 

og nærved dets nedre Munding. Vandet er meget reent, men 

indeholder et Spor af Svovlbrinte og en ringe Mængde Jern, 

hvoraf det fyrste fordamper og det andet afsætter sig paa de 

forste to hUndrede Skridt af Vandets *).

Det er ikke Usandsynligt, at man ved Boringer paa mange 

andre Steder i dette sjællandfle Grpnsandsbælte vil faae Vand, 

der hæver sig op over Jordoverfladen, men overalt er det ikke 

Tilfældet, og iblandt de til Kjøbenhavns Vandforsyning til

vejebragte Borehuller er der et, hvor Vandet holder sig 8—10 

Fod under Overfladen, medens Brynden i Byen Thune, der

er brudt igjennem 20 Fod Grpnsand, holder Vandet over 60 Fod 

under Jordens Overflade**).

I de pvrige Dele af Kridtformationen forekommer der i 

Almindelighed en ringe Mængde Vand paa Greendsen imellem

*) Efter en Meddelelse fra Stadsingenieur, Professor Cold in g, maa 

Aarsagen til Formindskelsen af Vandtilstromningen udelukkende 

hidrore fra den her omtalte Afsætning af Sand i de tilgrcendsende 

Lag. For nærværende Tid levere de artefiste Kilder i Nærheden 

as Kjobenhavn en Vandmængde, der beløber fig til 20—30,000 Tdr. 

baglig ved naturligt Afløb, men kan ved Pumpning bringes op til 

80,000 Tdr., uden at Vandreisningen og altsaa ogsaa Vandrig

dommen i Laget derved svækkes, som er et Sporgsmaal af stor 

Betydning med Hensyn til den fremtidige Afbenyttelse.

3.
**) Hertil maa dog bemærkes, at ved Landsbyen Thune er Terrainet 

meget hoit, indtil 200 Fod over daglig Vande, medens Kilderne 

ved Harrestrup kun ligge i en Hoide af 40-60 Fod.

3.
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Skrivekridt og Liimsteen. Man seer disse Kilder paa den 

anførte Grcendse i Stevns Klint, hvor den paa mange Steder 

fremtræder som en vaad Stribe. Til disse Kilder henhøre 

ogsaa de, der i en Halvkreds forekomme paa Skrænten af 

Faxe Bakke og uden Tvivl flyde imellem Faxekalk og Skrive

kridt. Vandet fra en as disse Kilder fra Skrivekridtets Over

flade, som jeg har underspgt, indeholder en mærkelig Mængde 

klllsUUrt Natron, hvilket ellers er en sjelden Bestanddeel i 

vort Kildevand.

I Bruunkulformationen forekommer der udstrakte 

og mægtige Sandlag, der ncesten altid indeholde Jern og for 

det meste ogsaa give jernholdigt Vand. Førresten kjender man 

meget lidt til disse Sandlags Vandforing.

Langt vigtigere ere Sand- og Grnuslagene, der henhpre 

til vor Rullesteensleer-Formation og et as disse, der 

spiller en stor Rolle paa den sydostlige Deel as Halvøen, 

imellem Kiel og Veile, er bekjendt under Navnet Koralsand. 

Det bestaaer af Sand og £ nus, hvoraf det sidste indeholder 

en Mængde flade og afslebne Strandsteen, hvis Overflade 

hyppig udgjpr 6—8 Qvadrattommer, og det har faaet sit 

Navn, fordi det indeholder en stor Mængde Udvaskede Koral- 

brudstykker, hidrprende fra Kridtformationens forstyrrede Liim- 

fteen. I Angel, hvor det findes hyppigt, benyttes det som 

Sandmergel. Det Sted, hvor denne Dannelse forekommer 

meest Udmærket, er Omegnen af Flensborg, hvor det ligger- 

under Leer og er overordentlig vandrigt. Alle Kilder, som 

bryde frem i Byen Flensborg selv og paa begge Sider af 

Flensborgfjord, hidrpre fra dette Lag. Det samme er Til

fældet i Omegnen af Aabenraa, og paa Bestkysten af Fhen 

seer man i de bratte Klinter, at Vandet fremtræder i en stor 

Mængder Kilder paa den Underste Grcendse af Laget, hvor det 

hviler paa Leer. Koralsandets Vand er i Almindelighed meget 

reent, men indeholder dog hhppig en temmelig betydelig Mængde 

Kalk, som hidrorer fra Koralbrudstykkerne og viser sig som en
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Afsætning af Kalksinter paa de Steder, hvor Vældet kommer 

frem paa Overfladen.

I det vestlige Jylland findes under de store Hedefletter, 

hvis Overflade bestaaer af ßuutt Sand, i en noget vexlende 

Dybde, som man maaskee kan anflaae til imellem 6—16 Fod, 

et Leer- og Mergellag, som atter dækker et meget mægtigt og 

udstrakt GrUUslag. Bedst kjende vi dette Lag ved Rsgindkro 

i Nærheden af Ringkjybmg, hvor en dyb Boring er bleven ud

fort efter Indenrigsministeriets Foranstaltning. Leret begyndte 

ved 4| Fods Dybde og blev ved indtil 23 Fod og 10 Tom., 

hvor Sand- og GrUuslaget tog sin Begyndelse og er endnv 

ikke gjennemboret i en Dybde as 182 Fod 10 Tom. De dybere 

Dele af Sandlaget ere leerholdige, og det synes som om 

man snart vil træffe et Leerlag. Vandet staaer i dette Borehlll 

med en noget vexlende Hvide, som ikke har været meer end 

9 Fod 6 Tom. under Jordoverfladen, medens den undertiden 

er stegen indtil henimod 8 Fod Under samme Flade*). Da

*) Det er ikke uden Jnteresse at lægge Mærke til, hvor ringe For

andring Vandreisningen i et længere Tidsrum har været under

kastet i dette Lag, hvilket ganske vist tyder paa, at det maa have 

en betydelig Udstrækning. Regnet fra Jordens Overflade var 

Vandstanden nemlig

Den 1ste Novbr. 1854 . . . . 4 Fod 11 Tom.

Den 1ste Decbr. — ... .7-10 —

Den 3die Jan. 1855 . . . .7-2 —

Den 1ste Febr. — ... .7-10 —

Den 1ste Marts — . . 8-4 —

Den 1ste April — . , .8-1 —

Den 1ste Mai — . . .8-4 —

Den Ifte Juni — ... 8—5 —

Den 2den Juli — ... 9-2 —

Den Isle Aug. — ... 8-6 —

Den Ifte Septbr. — ... 8-10 —

Den Ifte Octbr. — ... 9-4 —

og var derefter i de folgende Aar uforandret mellem 8 og 9 Fod under 

Overfladen. — Angaaende Dybden, hvori det ovennævnte Leerlag 

sandsynligviis træffes paa Heden, henvises til Anm. S. 215. I.
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Leret naaer til en stsrre Dybde, følger deraf, at dette Leerlag 

modtager et Vandtryk nedenfra, som paa mange Steder giver 

sig tilkjende derved, at Vandet slaaer Bllnden op i Mergel- 

gravene, naar man uforsigtig har arbeidet for dybt ned i Mergel

laget. Det synes at splge af de ved Boringen og i Mergel

gravene samlede Erfaringer, at Vandtrykket i dette Gruus- og 

Sandlag paa intet Sted er stærkt nok til at drive Vandet op 

til Overfladen, og at den overordentlig store Vandrigdom, 

som sindes i dette dybe Sandlag, kun ved Hjælp af mechaniste 

Midler kan komme til Nytte paa Overfladen. For Beboernes 

daglige Fornødenheder er dette Vand let tilgjcengeligt, man 

behpver kun at grave en Brpnd indtil en Dybde af 12 

—16 Fod fra Overfladen og gjennembore Leret indtil man 

kommer til GrUUslaget. Man vil da have Adgang til et 

Vandforraad, der vel tpr ansees for uudtømmeligt.

I de yvrige Dele af Landet forekommer der i Rullesteens- 

leerdannelsen en stor Mængde mindre Sandlag, der vel fyre 

Vand, men dog knn i en forholdsviis ringe Mængde.

De sidste vandførende Lag af større Udstrækning findes i 

den Dannelse, som jeg har kaldet RHllesteenssandet, der 

i den storste Deel af Landet er den pverste Dannelse, som 

forekommer. Rullesteenssandbakker pleie at ledsage alle vore 

Fjorde og alle vore Indsyer, og synes at vcere den grovere 

Deel af det Materiale, der ved Vandbevcegelse er flyttet Under 

Fjordens og Indsoens Dannelse, medens den finere Deel er 

skyllet længere bort og Uden Tvivl for stprfte Delen afsat 

paa Havets Bund. Disse Lag af RUÜesteenssand have i Al

mindelighed ikke nogen meget stor Udstrækning, og da de til

lige ere udsatte for Udtprring ved Solen og Vinden, pleie 

Kilderne, der have deres Oprindelse fra disse Lag, hverken at 

vcere meget vandrige, eller meget stadige i deres Vandspring, 

og Vandet er i Almindelighed godt; men da de staae i 

Umiddelbar Forbindelse med den ved Plantevcexten dækkede og 

tildeels forandrede Overflade, forekommer det ikke sjeldent, at
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Vandet indeholder en Deel organifle Stoffer, der ved Gjce- 

ringen indvirke paa de svovlsure Salte, foranledige Dannelsen 

af Svovlbrinte og meddele Vandet en raadden, hpist ube

hagelig Smag og Lugt. Denne Forandring forekommer kun 

sjeldent ved de egentlige Kilder med rindende Vand, hyppigere 

derimod ved Brsnde, hvori Vandet er stillestaaende, hvorved 

Gjceringen begunstiges.



12.

Om Vejrforudsigelser.

(En udførligere Fremstilling af det, som Forchhammer meddeelte 

herom ved Discussionsmodet i Landhuusholdningsselstabet d. 17de

Marts 1858. Maaflee meddeelt i et Dagblad.)

9)ian pleier i Almindelighed at betragte ethvert Forssg paa 

en Forudsigelse af Betret som noget saa urimeligt, at man 

Bruger Udtrykket Veirspaadomme for at betegne noget aldeles 

ugrundet og phantastist. Den Tanke, der ligger til Grund 

for denne Mistillid til enhver Fymdsigelse af Betret, er 

naturligviis ikke den, at Betret ikke ligesaavel som ethvert 

andet Naturforhold skulde vcere et Resultat af Naturkræfterne 

og derfor kunne blive Gjenstand for en Forudbestemmelse, 

men at der er saa mangfoldige Indflydelser, der gjpre sig 

gjeldende ved deres Indvirkning paa Veiret, at man idet- 

mindste hidtil forgjceves har prsvet paa at afveie de derhen- 

hprende Forhold saaledes, at man kan forudbestemme Resul

tatet af alle disse Indflydelser, eller med andre Ord, bestemme 

Veiret i en vis given Tid.

I Almindelighed gaae imidlertid Veirpropheterne ikke 

frem paa den her betegnede videnskabelige Maade, men nogle 

af dem antage, at der med Hensyn til Veirets Bestaffenhed 

forekommer visse bestemte Perioder, i hvilke de forskjellige 

Modificationer af Veiret gjentage sig i en regelmæssig Folge. 

Det kommer altsaa kun an paa at bestemme en saadan Veir-
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periodes Varighed, for derefter at hinne angive, hvorledes 

Veirets almindelige Charakteer vil vcere i et bestemt givet Aar. 

Det er sandshnligviis ifplge denne Tankegang, at man tidligere 

i Almanakkerne forud har angivet det lobende Aars Veirlig; 

men i den senere Tid have disse Veirspaadomme vceret aldeles 

vilkaarlige og fortjene ikke den allerringeste Tillid.

Andre Veirpropheter holde sig til visse Mærkedage, f. Ex. 

de fhrgethve Riddere, Shvsoverdagen osv. Ogsaa i dette Til

fælde synes Spaadommen at stptte sig paa tidligere Iagttagelser, 

men Erfaringen viser ligefrem, at Aarsperioderne ikke ere skarpt 

og tydeligt betegnede, thi man giver disse Perioder en meget 

forskjellig Varighed, og hvis Mærkedagene betegne den Tid, hvor- 

paa et Veirflifte pleier at foregaae, er det idetmindste sikkert, 

at Tiden for et saadant Veirflifte ikke kan falde hvert Aar 

paa den samme Kalenderdag.

De omfattende Veiriagttagelser, som nu blive anstillede 

over hele Europa og ikke faa Steder i de andre Verdensdele, 

ville med Tiden sætte os istand til at Udpege enkelte Momenter, 

der have en stor Indflydelse paa Veiret i en given Egn. Alle

rede nu er man istand til at paapege enkelte, stærkt frem

trædende og paa en vis Maade afgjprende Virkninger, der 

give et enkelt Lands eller en enkelt Egns Veir en bestemt 

Charakteer. Saaledes kan det ikke længere vcere underkastet 

nogen Tvivl, at Golfstrømmen har en afgjsrende Indflydelse 

paa de klimatiske Forhold i hele det nordvestlige Europa, idet 

den forhøier Barmegraden i denne Deel af vort kontinent. 

Jeg skal nu forsøge at vise, hvad denne Strøm er, hvorledes 

den fremkommer, og hvorledes den indvirker paa vort Land.

Imellem Vendekredsene, hvor Solstraalerne træffe Jord

kloden meer eller mindre lodret, bevirkes derved en overordentlig 

stærk Fordampning af Vandet i Atlanterhavet saavelsom i de 

andre Verdenshave. Hvor stor denne er, funne vi endnu ikke 

angive med fuldkommen Sikkerhed, men man kan danne sig 

et Begreb derom efter de Iagttagelser, som ere gjorte hos os 

og som vise, at der i Lobet af et Aar fordamper to Fod



243

Vand fra Vandets Overflade, d. v. s., hvis vi funbe forhindre, 

at en Indso modtog Vand fra det omgivende Land og fra 

Atmosphären, vilde den i Lobet af et Aar formedelst For

dampningen blive to Fod lavere. Mellem Vendekredsene maa 

denne Virkning vcere mange Gange stprre. Den ftørfte Deel 

af det saaledes fordampede Vand falder vel tilbage i Form af 

Regn paa det samme Sted; men den hele Mængde vender ikke 

saaledes umiddelbart tilbage til Havet imellem Vendekredsene, 

da en Deel deraf bevæger sig igjennem Atmosphären henimod 

Polerne, saavel mod Nord som mod Syd. I disse koldere 

Egne afsætte Dampene sig, snart som Regn, snart som Snee, 

der ved Toningen vender tilbage til Verdenshavet. Reisende, 

der have besogt Polaregnene, omtale de Vandstrømme, som i 

disse Egnes korte Sommer flyde fra Iismasserne Ud i Havet. 

Man funbe tvivle øm, hvorvidt det Vand, som saaledes f. Ex. 

ved de grønlandske Kyster flyder Ud i Havet, virkelig hidrprer 

fra Verdenshavets tropifle Egne, men heldigviis kan man be

vise, at Udjævningen netop fleer paa denne Maade.

Ved Fordampningen af Vandet maa de Salte efterlades i 

Havet, som findes oplyste deri, og det tropiste Hav vilde snart 

udtprres til en Saltmasse, hvis ikke Naturen stadig ssrgede for en 

Fortynding, der kan vedligeholde Ligevægten. Hvis paa den 

anden Side Polaregnene faae et stadigt Tilstud af Vand

dampe, og disse, efter at være blevne forvandlede til Jis, 

smelte, flyde Ud i Syen og fortynde Havvandet, maa Sovandet 

ved Polerne vcere mindre saltholdigt, end Vandet i andre Egne 

af Oceanet. Dette er nu virkelig Tilfældet; det tropifle 

Havs Vand er det meest saltholdige, naar vi undtage enkelte, 

mere inbefluttebe Dele as Oceanet, s. Ex. Middelhavet, hvor 

en stcerk Fordampning finder Sted, og hvor Floderne for- 

holdsviis kun titføre en ringe Mængde Ferskvand. Polarhavet er 

derimod det mindst saltholdige, naar vi ogsaa her undtage enkelte 

større Afdelinger af Havet, f. Ex. LPerspen, hvor Fordamp

ningen er ringe og Floder fra et meget udstrakt opland til- 

fore en overordentlig stor Mængde Ferskvand. Heraf bliver
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da natUrligviis Folgen, at Vandmængden maa aftage i de tro» 

piste Have og tiltage i Polarhavene; men en saadan Tilstand 

kan ikke finde Sted, formedelst Vandets Bevægelighed, der vil 

fore Overskuddet fra Polerne hen imod Wqvator. Det er 

Aarsagen til de saakaldte polare eller Koldtvandsstrpmme. 

Nordpolens Koldtvandsstrsm flyder langs med Dstkysten af 

Grönland, byier sig ved dette Lands sydlige Nces imod N. 

ind i Bafflnsbngten, hvor den forener sig med en lignende 

Koldtvandsstrsm, der kommer fra de ligeoverfor liggende 

amerikanfte Kyster og flyder nu imod S. langs med Nord- 

amerikas Dstkyst indtil Newfoundland, hvor man ikke længere 

kan iagttage den som en begrcendset Strpm. En lignende 

Strøm flyder fra Sydpolen langs med Sydamerikas Vestkyst, 

indtil henimod ZEqvator, hvor den forandrer sin Retning, 

flyder imod V. og danner der den saakaldte Mqvatorialstrpm. 

Atlanterhavets ZEqvatorialstrsm begynder omtrent under ZEqva- 

tor ved den afrikanfle Kyst og flyder imod V. indtil den 

naaer det østligste Forbjerg i Sydamerika, Cap Roqne, hvor 

den deler sig og afgiver en Hovedgreen, der gaaer langs Amerikas 

Khst i det caraibiske Hav og den mepikanske Havbngt. Aar

sagen til disse Wqvatorialstrpmme maa søges i den forenede 

Virkning af den nhlig skildrede Vandbevægelse fra Polerne 

henimod ZEqvator i Forbindelse med Jordens Rotation.

For at forstaae dette maa man erindre, at de Dele af 

Jorden, der ligge under Wqvator, have en langt ftørre Om- 

dreiningshastighed end de, der ligge nærmere ved Polerne, 

og at altsaa enhver enkelt Deel af Jorden har en mindre 

Omdreiningshastighed fra V. imod 0., jo nærmere den 

ligger ved Polerne. De Havstrømme, som komme fra 

Polerne, have foruden deres Bevægelse fra Polerne henimod 

LEqvator ogsaa en almindelig Bevægelse, fom Fplge af Jordens 

Bevægelse om dens Axe, fra V. imod £5. Men naar de nu 

nærme sig Wqvator, kunne de ikke pieblikkelig modtage disse 

Egnes hurtigere Omdreiningsbevcegelse. Jorden lober saa at 

sige fra dem og denne langsomme Bevægelse i Forhold til det
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omgivende Land og Vand yttrer sig som en Strøm i mod

sat Retning af Jordens Bevægelse. Da Jorden dreier sig fra 

V. mod D., vil Strpmmen flyde fra D. imod V; det er 

ZEqvatorialstrømmen.

Wqvatorialstrømmen er paa hele sin Bei Udsat for Solens 

lodrette Straaler, og Vandet bliver natUrligviis derved overor

dentlig stærkt opvarmet. Denne Varme bliver for Atlanterhavets 

ZEqvatorialstrpm endnu forøget derved, at Vandmassen Udbreder 

sig i den mexikanske Havbugt, hvor den modtager Missisippi- 

strsmmens overordentlig store Vandmængde. Hvis den smalle 

Deel, der forbinder Nord- og Sydamerika, var bleven 

gjennembrUdt af et eller flere Sllnde, vilde en stor Deel af 

dette Vand strpmme ud i det stille Hav og der fortsætte sin 

Vei imod V. Under de stedfindende Omstændigheder derimod 

ssger det en Udvei imellem Florida og Cllba og bevæger sig 

langs med Amerikas østkyst indtil Newfoundland, hvor det 

mpder Baffinsstrædets Koldtvandsstrom. Golfstrømmen bøier 

sig formedelst de Hindringer, som Newfoundland og Koldt- 

vandsstrpmmen frembringe, imod O. og strsmmer lige over 

imod Europa og Afrika. Naar den nemlig nærmer sig til de 

gamle Continenter, deler den sig, og en Green deraf gaaer 

imod S. henimod LEqvator, hvor den som en Deel afZEqva- 

torialstrpmmen igjen begynder sit stedse vedvarende Kredslpb. 

Den anden Deel derimod taber sin Charakteer som en bestemt 

Strpm, Udbreder sig over hele Havet imellem Nordkhsten af 

Frankrig og Sydkysten af Island, og bevæger sig med meer eller 

mindre stor Hurtighed imod NO., indtil den bliver umærke

lig N. for Nordcap i Norge. Det er denne Deel af Golf

strømmen, som bestemmer det nordvestlige Europas Klima. 

Den fører enbnu en forholdsviis hpi Varme med sig fra 

Troperne og meddeler Kysterne og de ncergrcendsende Lande et 

Klima, der langt overstiger det, som de ifølge deres geographiske 

Beliggenhed stulde have. Det er denne Strpm, som forhindrer 

Iismasserne fra at nærme sig de europæiste Kyster, det er den, 

der holder de norske Havne fra Lindesnæs, Norges sydligste

17
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Forbjerg, indtil Fjordene noget Mig for Nordcap hele Vinteren 

igjennem fri for Jis, og naar vi klage over vort ublide Klima, 

stnlde vi betænke, at vi i klimatisk Henseende ere begunstigede 

fremfor noget andet Land, der ligger under samme Bredegrad. 

Lad os sammenligne Bergen, hvor endnu vore Frngttrceer 

trives, med Sydspidsen af Grönland, der ligger under samme 

Bredegrad, eller Frankfurt med Vancouverpen paa Vestkysten 

af Nordamerika, og vi ville da faae et Begreb om, hvormeget 

de europæiske Kyster skylde Golfstrpmmen. Amerikas Vestkyst 

har ikke en saadan tilbagevendende Varmtvandsstrpm, fordi 

dens LEqvatorialstrpm finder ved de ostindiske Øer brede og 

dybe Snnde, hvorigjennem Strpmmen kan fortsætte sig imod 

V., og fordi den Skranke, der tvinger Atlanterhavets 8Eqva- 

torialstrpm til at vende tilbage imod 0., mangler i det stille 

Hav. Det er Golfstrpmmen, der giver det vestlige Norge og 

navnlig Egnen omkring Bergen den store Regnmængde og det 

fugtige Klima, fordi den store Mængde Vanddampe, som op

stige af det forholdsviis varme Hav, fortætte sig paa de hsie 

Bjerge, der ligge nær ved Norges Vestkyst; det er endelig 

Golsftrpmmen, der giver det sydlige Island, Fcerperne, den 

vestlige Kyst af Norge og tildeels Jylland deres Vinter-Torden- 

veir, fordi Modsætningen imellem Havets Varme og Landets 

Kulde er der stærkest om Vinteren. Til Sammenligning 

vil jeg endnu tilfpie, at Koldtvandsstrpmmene ogsaa have deres 

bestemte og charakteristifle Indvirkning paa de Landes Klima, 

hvis Kyster de berøre. Den saakaldte patagoniske Koldtvands- 

strpm paa Vestkysten af Sydamerika bevirker, at det aldrig 

regner ved endeel af Perus Kyster, fordi de faa Vanddampe, 

som opstige fra dette forholdsviis kolbe Hav, træffe paa et af 

Solen stærkt opvarmet Land, og kunne ikke fortætte sig til 

Regn eller Taage. Det vil vist interessere vore Landmænd at 

vide, at de have hiin Koldtvandsstrym at takke for det vigtige og 

i den senere Tid saa hyppigt anvendte Gødningsmiddel, Guano, 

der kun findes i det regnlyse Bcelte, fordi den vilde styltes 

bort, hvis det regnede der, som i de fleste andre Lande.
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Golfstrsmmen er imidlertid ikke den eneste store Natur

virkning, som man kan paavise har en betydelig Indflydelse 

paa vort Klima, men for at kunne godtgjpre dette, er det 

nødvendigt at fremsætte en af de vigtigste Grundsætninger i 

Meteorologien eller Lceren om Vejrforholdene. De Forstyr

relser i Atmosphcerens Ligevægt, som vi betegne med Udtrykkene 

Vind, Blcest, Storm og Orkan, hidrpre i Almindelighed fra 

Temperatnrforfljellighederne i Lllftmassen, og Vinden vil i 

Almindelighed blæse fra den koldere til den varmere Deel af 

Atmosphceren, saa at man kan sige, at Vinden blæser i Reglen 

fra det koldeste Hjørne. Aarsagen til denne Lirftbevægelse er 

let at indsee. Naar Solen opvarmer et Land, vrl Luften Ud

vide sig, og da den i Almindelighed finder Modstand ub til 

Siderne, vil den stige op i den høiere Deel af Atmosphceren. 

Derved er nu Luften paa det opvarmede Sted bleven lettere 

og den vcegtfhldigere, d. v. s. koldere Luft vil strpmme til 

for atter at tilveiebringe Ligevægt. I varme Klimater iagt

tager man derfor regelmæssigt et Phænomen, som ogsaa under

tiden indtræder ved vore Kyster, det nemlig, at der opad Dagen 

reiser sig en Vind, der fra Sven blæser ind imod Landet. 

Landet bliver hUrtigere opvarmet ved Solstraalerne end 

Havet, og Svens koldere Luft strymmer ind over Landet for 

at udjævne den derved fremkomne Forstjellighed i Lllftens 

Tæthed. Lignende Luftstrømninger finde nu ogsaa Sted over 

langt ftørre Landstrækninger, og navnlig sihlder den hos os 

om Foraaret saa hyppige østenvind, i Almindelighed bekjendt 

under Navnet Paafkeysten, en lignende Aarsag sin Oprindelse. 

Denne ostlige Vind om Foraaret med klar Himmel og stærk 

Nattefrost, vedbliver i Almindelighed saalcenge, indtil Sneen 

paa de russiske Sletter er smeltet; men længe før ben tørre 

og kolde Dstenvind afbrydes, vil man allerede iagttage, at 

det pverste Skylag trækker for vestlige Vinde, der lidt efter lidt 

synke dybere, indtil de omsider ogsaa blive herskende ved Jor

dens Overflade. Det er saaledes Rusland der bestemmer vort 

Veirlig øm Foraaret, og indtil en vis Grad vil en tidligere 

17*
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eller sildigere, en regnfuld eller tør Vaar kunne forudsiges 

efter Forholdenes Beskaffenhed paa Sletterne i Rllsland.

For nogle Aar siden indtraf et ganske ejendommeligt For

hold, som gjyr denne Indflydelse mere tydelig. I Midten 

af Mai 1855 havde vi meget varmt Veir, der pludselig blev 

afbrUdt ved en voldsom, iiskold Storm fra NO., der som 

bekjendt paa Sjælland var saa voldsom, at Kserne, der paa 

mange Steder allerede vare paa Markerne, led betydeligt 

og dpde endog enkelte Steder ved den overordentlig store 

TemperatUrformindstelse. Man kunde forfølge denne Storm 

fra Mellem-Sverrig (Stockholm) over hele Danmark og en ftor 

Deel af Nord-Thdskland indtil Göttingen, og jo længere man 

kom mod S. og V., desto sildigere indtraf Stormen. Til 

Tønder naaede den den 28de Mai om Eftermiddagen; i 

Ribe var den hpieste Temperatur den 27de Mai 18 0 R., i 

Kjsbenhavn var den den 27de Mai næsten 130 R., den 

28de 8 °, den 29de 3,i °. Heldigviis kjende vi Aarsagerne 

til denne plUdselige Veirforandring. Dampstibe havde alle

rede i Midten af Mai befettet den bothnifle Bugt og truffet 

den fri for Jis, medens de kort før Stormens Begyndelse 

fandt den dækket med en stor Mængde Driviis, hvori mau 

kan føge Forklaringen til denne mcerkvcerdige Storm. Det 

varme Veir og stærke Solskin havde Uden Tvivl smeltet Sneen 

i Finland og det nordlige Sverrig, og den derved frembragte 

store Vandmængde havde brlldt Elvenes Ils og ført den ud 

i den bothnifle Bugt, hvor den smeltede ved Svvandet og 

frembragte en pludselig Kalde, der blev stærkere derved, at Sy- 

vand blandet med Jis antager en Temperatur under det ferske 

Vands Frysepunkt. Derved sendtes iiskolde Luftstrømme over 

Lsterssen imod de stærkt opvarmede Lande mod SV. Hvis 

denne Jismasse var bleven liggende paa Elvene, vilde dens 

Smeltning ogsaa have frembragt en stærk Varmeformindskning, 

men denne Kulde vilde toære bleven fordeelt maaskee over 

4—6 Uger, medens Forandringen nu foregik i Lebet af et 

Par Dage. Dette vort Vejrligs Afhængighedsforhold af det
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store russiske Fastland, gjor det muligt med nogenlunde Sikker

hed at forudsige Foraarets Varmeforhold hos os. Den kolde 

Luft behpver nemlig en vis Tid for at naae fra Rnsland til 

Danmark, en længere Tid, naar Varmeforskjellen ikke er meget 

stor, en kortere, naar den er betydelig. Da vi nu ved Hjælp 

af den elektriske Telegraph i faa Timer kunne staffe os Efter

retning om Veirforholdene ved de russiske Kyster, ville vi ved 

Hjælp af disse Efterretninger i Almindelighed kunne bestemme 

Vindretningen 1—2 Uger iforveien. I dette Foraar (1858) 

have vi havt meget lidt østenvind, og ester Iagttagelserne i 

Kjsbenhavn har Forholdet imellem vestlige og pstlige Vinde 

været fom 4:1, medens Middeltallet ellers er som 1:1, men 

i den sidste Vinter er der ogsaa faldet meget lidt Snee i Rus

land. Der er truffet Foranstaltninger til i næste Foraar i 

Maanederne Marts, April og Mai regelmæssig at erholde 

Telegraphefterretninger om Veirets Tilstand i Rusland, og 

det vil da vise sig, om de Slutninger, som man efter de her- 

opstillede Grundscetniuger kan drage af disse Meddelelser, ville 

vise sig rigtige. Ogsaa om Efteraaret kunne vi spore denne Rus- 

lands Indflydelse paa voreVarmeforhold, idet en varig Frost sjel- 

den pleier at indtræffe hos os, fpr omtrent 14 Dage efterat Neva 

er tillagt med Jis, d. v. s. fsr Vinteren er begyndt i Rnsland.

Om Sommeren er vort Veirlig for en stor Deel afhængigt 

af Forholdene i Atlanterhavet; ogsaa her er det Isens Smelt

ning, der fremkalder en Formindskelse af Varmen. Naar de 

Jismasser, der dannes paa Landet i det nordlige Amerika og 

Grönland, begynde at smelte, rives store Dele deraf lys og 

drive som Jisper imod S. langs med Khsten af Canada. De 

medføre, som man Udtrykker det, en stærk Kulde, idet den 

Varme, der ndfordres for at smelte Isen, absorberes og for

svinder tilsyneladende, og allerede i stor Afstand fra disse 

Jisper mærker man den isnende Kulde, som de medfpre. 

Denne kolde Luftstrsm naaer os fra NV. og V. og indtræffer 

i Almindelighed i Juli og Augvst Maaned; den medfører 

næsten altid Regn, fordi denne Lllftstrpm, der gaaer over
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ligger i Sagens Natur, at denne kolde Periode i vore Sommere 

er noget vexlende efter det Tidspunkt, paa hvilket de nordlige 

Jismasser komme i Drift, men vi kjende idetmindste et Moment, 

der synes at indvirke derpaa, nemlig Vinterens Beskaffenhed 

i disse nordlige Egne. En lang Erfaring har viift, at der er 

et saadant Forhold imellem Klimatet i det nordlige Europa 

og i Island og Grønland, at der i Almindelighed til en 

mild Vinter hos os, svarer en streng Vinter i hine Egne og 

omvendt. Naar vi altsaa som iaar have havt en mild Vinter, 

er det rimeligt, at Vinteren i Grönland har været streng, og 

man maa derfor formode, at den kolde Sommerperiode vil 

indtræffe sildig.
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Om Havvanücts Sammensætning.
Et Foredrag ved det fkandinavifie Naturforfiermode i Kjobenhavn 

i Aaret 1860.

— — Idet jeg NU gaaer over til de videnflabelige 

Meddelelser, fom jeg idag vil have den Wre at forelægge for 

Forsamlingen, flal jeg tillade mig at bemærke, at de Arbeider 

over Havvandets Sammensætning, hvis Hovedresllltater jeg vil 

prsve paa at sammenstille i dette Foredrag, ere ndfprte i et Tids

rum af 15—20 Aar, hvori jeg vel ikke uafbrudt har befljcef- 

tiget mig med denne Gjenstand, men dog stadig optaget Under

søgelsernes Traad paany, naar Embedsforretninger eller andre 

videnflabelige Undersøgelser have Wdsaget mig til at afbryde 

dem. Arbeidet, hvis Detail jeg har Udgivet i et akademisk 

Skrift, indbefatter omtrent 160 fuldstændige Analyser af S§- 

vand fra de forfljellige Dele af Verdenshavet mellem 70° 

N. Br. og 77° S. Br.*).

*) Jeg maa her med den største Anerkjendelse omtale den Velvillie, 

hvormed man fra mange Sider er kommen mine Duster imode 

og har forsynet mig med Prover af Sovand fra meget forfljellige 

Dele af Verdenshavet. I dette Tidsrum falder Corvetten Gala- 

theas Verdensomsejling, og en meget stor Deel af de as mig 

undersøgte Prover hidrøre fra denne Reise; men desuden har 

saavel Danmarks Krigs- som Handelsmarine rigelig forsynet mig
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Et Hovedresultat af disse Undersøgelser er, at Vandet i 

de store Verdenshave er langt mere eensformigt i sin Sam

mensætning, end man i Almindelighed er tilbpielig til at an

tage, og denne Eensformighed viser sig saavel i Forholdet 

mellem den hele Saltmcengde og Vandet, som i de forskjellige 

faste Stoffers indbyrdes Forhold. Det her anførte Hoved- 

resllltat af mine Undersøgelser gjelder imidlertid fim for det 

virkelige Verdenshav, derimod ikke for de Dele as Havet, der 

som Fjorde og Bugter staae Under det omgivende Lands 

umiddelbare Indflydelse. I disse Dele af Havet aftager 

Saltsthrken, og de faste Bestanddeles Forhold er langt større 

Forandringer underkastet end i Verdenshavet. I Nærheden 

af Kysterne fremtræde lignende Forandringer, skjsndt i mindre 

Maalestok.

Naar vi derfor udelukke alle disse Fjorde, og navnlig 

Kattegattet, Dsterspen, Middelhavet og det sorte Hav, sinde 

vi, at det store Verdenshavs Middelsaltstyrke er 

34,304 pro mille, og at den stsrste iagttagne Saltmængde 

paa et enkelt Sted er 37,908 pro mille. Det første Middeltal 

er Resultatet af omtrent 140 fuldstændige Analyser af Vandet 

fra Havets Overflade, hvoraf dog en meget stor Deel falder 

paa Atlanterhavet.

For at vinde en bedre Oversigt over de smaa Forskjellig- 

heder, som de enkelte Dele as Verdenshavet vise, har jeg ind- 

deelt dette i Regioner, hvis Grcendser forelpbig ere ansatte 

noget vilkaarlig og sandsynligviis maa forandres, naar en 

ftørre Mængde Iagttagelser er samlet.

med Prover. Dernæst maa jeg fremhæve de meget vigtige og 

interessante Meddelelser, som jeg skylder engelfte Sofarende, og 

navnlig har den berømte Sir James Ross meddeelt mig 

Prover fra sin Sydpolserpedition.
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Regioner.

 

1. Atlanterhavet mellemZEqva- 

tor og 30° N. Br..............

2. Atlanterhavet mellem 30° 

N. Br. og en Linie fra Nord- 

spidsen af Skotland til Nord

spidsen af Newfoundland . . .

3. Atlanterhavets nordlige 

Deel mellem den anden Re

gions nordlige Deel og Syd

kysten af Grönland

4. Davisstrcedet og Bas - 

finsbugten......................

5. Nordsoen ...........................

6. Kattegattet og Sundet . .

7. Dsterspen...........................

8. Middelhavet

9. Det sorte og asovske Hav

10. Atlanterhavet mellemLEqva- 

tor og 30° S. Br

11. Atlanterhavet mellem 30° 

S. Br. og Sydspidserne af 

Afrika og Amerika...........

12. Havet mellem Afrika og 

de ostindiske Der

13. Havet paa Sydostkhsten 

af Asien, mellem de ostindiste 

og aleutiste Der 1

14. Havet mellem de aleutiske 

og Selskabsyerne

15. Den patagoniske Koldt- 

vandsstrøm j

16. Den antarktiske Region

Antal ar" 

fuldstæn

dige Iagl- 

lagel'er.

iviivdelral 

af ialt« 

moeugdcn, 

! nvirykl i

Maxi Mini

mum. mum.

14

24

16

9

6

6

8

3

3

6

6

12

7

6

1

36,169 37,908

35,946 36,927

So,556 \ 36,480

34,283

33,854

33,167

32,806

1 5,126

4,807

34,826 

15,894

3/,155

00,038

33,8b8

34,414 

35,041 

19,940

7,481 

37,654 

18,146

37,155

35,907

35,802

■' 33,506

35,219

i! 33,966

28,565

34,234

36,061

34,152

34,831

32,304

30,530

10,869

0,610

29,646

11,880

35,930

34,489

25,879

32,370

34,157

33,788
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Tage vi nu Middeltallet af Middeltallene af det atlantiske 

Havs 5 Regioner (1ste, 2den, 3die, 10de og Ilte Region 

mellem Sydspidsen af Grönland og Sydspidsen af Amerika), 

finde vi hele Atlanterhavets Middelsaltmcengde ----- 35,776 p. m., 

medens Havet mellem Afrika og Ostindien kun har 33,850 

p. m., Havet mellem de ostindifle og aleutiste Ver 33,569 p. m., 

og Havet mellem de aleutiste Øer og Selskabsperne kun 35,219 

p. m. Salt. Atlanterhavet er altsaa den saltrigeste Deel af 

Verdenshavet, selv Middelhavet ikke Undtaget, der med en 

Middelsaltsthrke (efter mine Forssg) af 34,826 p. m. holder 

sig betydeligt rinder Atlanterhavets Saltstyrke (35,776 p. m.). 

Herved har jeg imidlertid dog det at bemærke, at mine Iagt

tagelser over Middelhavets Saltsthrke ere mangelfulde, og 

Iagttagelsernes Antal (3) er for ringe til at give et nogen*  

lvnde paalideligt Middeltal. Jeg haaber meget snart at sættes 

istand til at Udfylde disse Mangler og tillige at knnne tilfsie 

sammenlignende Iagttagelser over Saltstyrken i Dybden og 

paa Overfladen i dette Hav, hvis Over- og Understromme 

allertidligst have vceret iagttagne*).

*) De her antydede senere Undersøgelser ere optagne iForchchammers 

Afhandling: On the composition of Sea-water in the different 

parts of the Ocean, og dertil referere fig de i det efterfølgende 

Foredrag anførte Talstørrelser for Havene omkring den nordlige 

Deel af Afrika, der ere storre, end her er angivet. I.

Da Landjorden stadig tilfører Ferskvand til Havet, har 

man al Grund til at vente, at Vandet i Fjordene og ved 

Kysterne vil være mindre saltholdigt end paa det dybe Hav, 

en Forudsætning, som fUldstcendig stadfæstes ved Erfaringen. 

Men hvis vi nu prøve paa ogsaa at Udstrække denne Erfaring 

med de deraf dragne Slutninger til ftørre Afdelinger af Havet, 

saa komme vi til Fejlslutninger. Fra et mere omfattende 

StandpUnkt er nemlig Atlanterhavet en Fjord eller et Sund; 

naar vi sammenligne det med det saakaldte stille Hav, er dets 

Vandmasse fun ringe i Sammenligning med det stille Havs 

Vandmasse. Da de dernæst begge staae omtrent i samme For

hold til Solen og strække sig lige langt til begge Sider af
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ZEqvator, kunde man vcere tilbpielig til at antage, at det 

stille Havs Saltstyrke maatte vcere betydeligere end Atlanter

havets, hvilket netop er det Modsatte af det ved umiddelbar 

Erfaring vundne Resultat, da en Forskjel til Fordeel for At

lanterhavet af Ve pro mille er allerede meget betydelig. Dette 

Uventede Resultat bliver endnu mere paafaldende, naar vi lægge 

Mærke til den uhyre Masse Ferstvand, som Floderne føre 

ud i Atlanterhavet, og som forholdsviis langt overtræffer den 

Mængde Ferskvand, som tilføres det stille Hav. Det er 3 

store Continenter, som udtpmme deres overflødige Vand i At

lanterhavet, nemlig Europa, med Undtagelse af et Par Floder, 

der udmunde i det caspiske Hav, Afrika med Undtagelse af 

den Deel, der sender sit Vand til Kyststrækningen mellem Cap 

og Strædet Bab el Mandeb, og hele Amerika med Und

tagelse af de faa mod Vest Udmundende Floder. Imod denne 

umaadelige Vandmasse kunne de store asiatiske Floder og de 

faa Strpmme, som fra østkysten af Afrika og fra Nyholland 

flyde ud i det stille Hav og de dermed Umiddelbart i For

bindelse staaende Dele af Havet, ikke regnes for meget betyde

lige. Vi komme siden tilbage til dette Pnnkt.

Medens saaledes Atlanterhavet i sin Heelhed har den 

ftprste Middelsaltstyrke, har igjen Atlanterhavets tropifle Region 

mellem 30° N. Br. og 30° S. Br. en Styrke af 36,321 p. m., 

medens det stille Havs tropifle Region ifølge 4 Iagttagelser, 

2 Nord for Wqvator og 2 Syd derfor, ikkun har et Middel

tal af 35,607 p. m. Fra det samme Bcelte i Atlanterhavet under 

24° 13' N. Br. øg 23° 11' V. L. er den allerede omtalte salt- 

rigeste Prsve, som jeg har vnderssgt, nemlig med en Saltstyrke 

af 37,908 p. m. Den findes udenfor den til Sahara svarende 

Vestkyst af Afrika, der hvor ingen Floder Udstrømme i Havet.

Sammenligne vi dernæst den nordlige og sydlige Deel 

af Atlanterhavet med hinanden, fremtræder der en paafaldende 

Forfljel. Idet nemlig den nordlige Deel imellem 30° N. Br. 

og Nordspidsen af Skotland har en Saltsthrke af 35,946 

p. m„ findes den i den sydlige Deel mellem 30° S. Br.
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og Sydspidsen af Amerika at være 35,038 p. m., en betydelig 

Forfljel imellem to Bælter under de samme nordlige og syd

lige Bredegrader, hvis Forklaring vi maae føge i Golfstrpmmen.

Det fremgaaer overhovedet af denne Sammenligning, 

at det mere er de varme Vinde, der føre sorholdsviis tpr 

Luft ud over Havet, end den umiddelbare Indvirkning af 

Solvarmen paa Spvandet, som bevirker den store Fordamp

ning og derved den ftørre Saltholdighed af Spvandet. Naar 

det nn allerede er vtist, at Atlanterhavet modtager en forholds- 

viis langt ftørre Mængde Ferskvand end noget andet af de 

store Havpartier paa Jorden, og naar ikke destomindre dette 

Hav har en større Saltstyrke end alle de andre, saa følger 

deraf, at Fordampningen her maa være overordentlig me

get større end i de andre Afdelinger, da den ikke blot stal 

bortskaffe den store Mængde Ferskvand, som strømmer fra de 

omgivende Lande, men ogsaa fortætte det beviislig baade fra 

Nord og Syd tilstrpmmende, mindre saltholdige Vand.

Af disse Kjendsgjerninger følger da det ene store Kreds

løb af Vandet paa Jorden, isplge hvilket Dampene, der opstige 

i Havets æqvatoriale Region, vel for stprste Delen umiddel

bart vende tilbage som de tropifle Egnes umaadelige Regnskyl, 

der falde deels paa Havet, deels paa det samme nærmest om

givende Land, men at ikke destomindre en Deel af dem bevæger 

sig igjennem Atmosphceren til Polaregnene, og fortættes der 

som Jis- og Sneemasser. I Polarregionens korte Sommer 

smelter en meget stor Deel af disse og vende deels fom Strømme af 

Ferskvand, deels som virkelige Jisstrpmme og Jisper tilbage 

til Havet, og derfra som polare Strømme henimod Wqvator, 

for at tilvejebringe den ved den stærke Fordampning forstyrrede 

Ligevægt.

Jeg har allerede nyligt anfprt, at den Ualmindelig store 

Saltsthrke, som det nordlige Atlanterhav viser, naar man sam

menligner det med den sydlige Deel af dette Hav, skyldes Golf- 

strømmen. Dette vil blive tydeligere, naar vi følge denne mærk

værdige Havstrpm i hele dens Udstrækning og sammenligne
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d e n s  S a l t s t y r k e  p a a  d e  f o r f l j e l l i g e  S t e d e r . S o m  L E q v a t o r i a l -  

s t r p m  l a d e  K o r t e n e  d e n  b e g y n d e  p a a  A f r i k a s  V e s t k y s t ,  h v o r  

d e n  v a n d r i g e  K o n g o  e l l e r  Z a i r e  h a r  s i t  U d l ø b ,  o g  b e v æ g e  s i g  

i m o d  N o r d  i  B e n i n b n g t e n ,  h v o r  d e n  m o d t a g e r  N i g e r f l o d e n s  

V a n d m a s s e . F r a  d e n  v e s t l i g e  D e e l a f  B e n i n b u g t e n  h a r  j e g  

b e s t e m t e n  P r s v e s  S a l t m c e n g d e  t i l  3 4 , 3 8 2  p .  m . F s l g e  v i  

n u  L E q v a t o r l i n i e n ,  s a a  f i n d e  v i  3  I a g t t a g e l s e r  m e l l e m  2 5 °  o g  

3 5 °  V .  L . m e d  S a l t s t h r k e r  a f  3 5 , 7 3 1  p .  m . ,  3 5 , 6 9 5  p .  m .  

o g  3 6 , 0 8 4  p .  m . ,  a l t s a a  e n  m e g e t  b e t y d e l i g  F o r s g e l s e  a f  S a l t -  

s t y r k e n ,  s o m  a a b e n b a r t  e r  f r e m b r a g t  v e d  F o r d a m p n i n g e n  U n d e r  

L E q v a t o r i a l e g n e n e s  V a r m e . 1 5 °  s p n d e n f o r  M q v a t o r  h a v e  

v i e n  S a l t s t h r k e  a f  3 7 , 1 5 5  p .  m . ,  o g  1 2 ° — 1 4 °  n o r d e n f o r  

W q v a t o r ,  o m t r e n t 1 0  L æ n g d e g r a d e r  U d e n f o r  d e n  a f r i k a n s k e  

K y s t ,  h v o r  S e n e g a l  o g  G a m b i a  U d s e n d e  d e r e s  V a n d ,  h a v e  v i  

3 6 , 1 9 5  p .  m .  o g  3 5 , 9 4 1  p .  m . W q v a t o r i a l s t r p m m e n  f l y d e r  a l t s a a  

o v e r  A t l a n t e r h a v e t  m e d  e n  n o g e t  r i n g e r e  S a l t s t y r k e  e n d  d e n ,  

d e r  f i n d e s  i  H a v e t  n o r d e n  o g  s y n d e n  d e r f o r ,  e n  E j e n d o m m e l i g h e d ,  

d e r  a a b e n b a r t  h i d r ø r e r  f r a  d e n  M a s s e  F e r s t v a n d ,  s o m  d e  s t o r e  

a f r i k a n f l e  F l o d e r  f ø r e  u d  i  B e n i n b u g t e n ,  o g  W q v a t o r i a l s t r p m m e n  

f r e m t r æ d e r  s o m  e n  F o r t s æ t t e l s e  a f  d i s s e  S t r p m m e  i  H a v e t .  

D e n n e  S t r ø m  f o r t s æ t t e r  s i g  n u  p a r a l l e l  m e d  S y d a m e r i k a s  

N o r d o s t k y s t , h v o r  A m a z o n s t r s m m e n  o g  O r i n o c o  a t t e r  t i l f ø r e  

d e n  e n  o v e r o r d e n t l i g  s t o r  M æ n g d e  F e r s t v a n d . J e g  e r  i k k e  i  

B e s i d d e l s e  a f  n o g e n  I a g t t a g e l s e  o v e r  S a l t h o l d i g h e d e n  a f  V a n d e t  

f r a  d e n n e  E g n ,  m e n , a t  d i s s e  F l o d e r  v æ s e n t l i g  m a a  h a v e  

s o r t h n d e t  S t r ø m m e n s  V a n d ,  f ø l g e r  d e r a f ,  a t  H a v e t  o m k r i n g  

D e r n e  S t .  T h o m a s  o g  S t .  C r o i x  i  V e s t i n d i e n ,  i f s l g e  3  I a g t 

t a g e l s e r ,  i k k u n  h a r  e n  S a l t s t y r k e  a f  3 5 , r  p .  m . ,  m e d e n s  d e t  

o m t r e n t  u n d e r  s a m m e  L æ n g d e ,  m e n  e t  P a r  G r a d e r  n o r d l i g e r e ,  

h a r  3 6 , 7  p .  m .  ( i f ø l g e  2  I a g t t a g e l s e r ) . F r a  d e t  c a r a i b i s t e  

H a v ,  h v o r  M a g d a l e n e f l o d e n  b r i n g e r  e t  n y t  T i l s k u d  a f  F e r s t 

v a n d ,  h a r  j e g  i k k U n  e n  I a g t t a g e l s e ,  s o m  g i v e r  3 6 , 1 0 1  p .  m . ,  

o g  U h e l d i g v i i s  h a r  j e g  i n g e n  f r a  d e n  m e x i k a n f k e  H a v b U g t ,  l i g e -  

s a a l i d t  s o m  f r a  d e n  f ø r s t e  D e e l a f  d e n  e g e n t l g e  G o l f s t r o m s  

L s b  l a n g s  m e d  d e n  n o r d a m e r i k a n s k e  D s t k y s t ,  e f t e r  a t  d e n  h a r
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optaget Missisippis mægtige Vandmasse. Nord for BermUdaS 

har den en Styrke af 35,883 p. in., altsaa omtrent den samme 

som ZEqvatorialstrpmmen havde under ZEqvator imellem 20° 

' og 30° V. L. Nu stiger Saltsthrken bestandig, idet man be-

vceger sig i eller i Nærheden af Golfstrpmmen imod N. O., 

nemlig til 36,105 p. m., 36,283 p. m., 36,360 p. m. Under 

43° 26' N. Br. og 44° 19' B. L., omtrent 16 Længdegrader 

østlig for St. Lorenzflodens sydlige Lpb imellem Newfoundland 

og Nova Scotia, synker den igjen pllldseligt til 33,854 p. m., 

hvorfra den langsomt stiger op til 34,102 p. m. og 35,597 p.m., 

indtil den midt imellem Newfoundland og Englands sydvestlige 

Forbjerg Under 50° N.Br. har opnaaet 35,896 p .m., en Styrke, 

i°m nu kun aftager meget lidt i hele det nordlige Atlanterhav 

indtil de sydlige Kyster af Island. Disse mærkværdige, indtil 

en vis Grad regelmæssige Oscillationer i Saltsthrken af At

lanterhavets Strpm, hvor Fortyndingen fleer ved Floderne fra 

Afrika og Amerika og Fortætningen ved den af Strpmmens Varme 

frembragte Fordampning, ere neppe tidligere iagttagne, men 

fortjene sikkert Naturforflernes Opmærksomhed, og Søfarende 

vilde gjsre sig ikke lidet fortjente af ben physifle Geographi, 

hvis de i det caraibiske Hav og den mexikanske Havbllgt vilde 

optage Prsver af Spvand baade fra Overfladen og fra store 

Dybder, for at Udfylde de mange Huller, som endnu findes 

i vore Iagttagelser. ForUden de længe bekjendte, i Jordens 

Axedreining begrunbebe Aarsager til disse Havstrømmes stcerkt 

betegnede Løb, hvorved Atlanterhavet udmærker sig fremfor de 

andre tropiste Have, tur be, ifølge den ovenfor givne Sammen

stilling, den overvættes store Mængde af Ferskvand, hvormed 

de ovennævnte Floder forsyne Havstrømmen, bidrage til at 

give den sin ejendommelige Charakteer.

Vende vi os nu til Polarstrømmene, saa kjende vi to Nord- 

polarstrpinme, hvoraf den ene, som kommer fra Polarhavet ved de 

ostlige Kyster af Nordgrønland, gaaer imellem Island og Grøn

land, bpier omkring Cap Farvel og gaaer noget op i Davisstræ- 

det, hvor den forener sig med Baffinsbugtens Strom og gaaer
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i m o d  S y d  t i l  N e w f o u n d l a n d .  O m  S a l t s t y r k e n  a f  d e n n e  s s t g r y n -  

l a n d s t e  S t r o m  h a r  j e g  i n g e n  I a g t t a g e l s e r .  D e n  a n d e n  n o r d p o l a r e  

S t r o m  k o m m e r  f r a B a f f i n s b l l g t e n ;  d e n s  M i d d e l s a l t s t h r k e  e r  3 3 , 1 7 6  

p .  m . ,  o g  d e n  v i s e r  d e t  E j e n d o m m e l i g e ,  a t  d e n s  S a l t s t h r k e  

t i l t a g e r  i m o d  N o r d ,  i d e t  d e n  o m t r e n t  u n d e r  6 4 °  N .  B r .  h a r  

3 2 , 9 2 6  p .  m . ,  U n d e r  6 7 °  3 3 , 1 8 7  p .  m . ,  d e r p a a  3 3 , 4 4 6  p .  m .  

o g  u n d e r  6 9 °  3 3 , 5 9 8  p .  m . D e t t e  F o r h o l d  h i d r p r e r  d e r f r a ,  

a t  d e r  g a a e r  e n  s t æ r k  S t r p m  i g j e n n e m  d e  f o r f l j e l l i g e  S n n d e ,  

d e r  a d f l i l l e  d e n  n o r d a m e r i k a n s k e  ø g r u p p e ,  s o m  e r  b l e v e n  b e 

t e g n e t  m e d  N a v n e t  P a r r y - D e r n e ,  o g  f y r e r  e n  D e e l  a f  d e t  n o r d 

l i g e  J i s h a v s  V a n d  i n d  i  B a f f i n s b u g t e n ,  h v o r  d e t  f o r t y n d e s  

m e d  d e n  s t o r e  M æ n g d e  F e r f l v a n d ,  s o m  F l o d e r n e  f r a  d e  g r p n -  

l a n d f l e  J i s b r c e e r  a f g i v e . A t  S t r p m m e n  g a a e r  d e n n e  B e i ,  v i d e  

v i  d e e l s  d e r a f ,  a t  d e t  e n g e l s t e  S k i b  E n t r e p r i s e ,  s o m  i  A a r e t  

1 8 5 4  b l e v  f o r l a d t  i  e t  a f  S n n d e n e  a f  P a r r y - D e r n e s  A r c h i -  

p e l a g ,  b l e v  o p t a g e t  a s  e n  a m e r i k a n f l  H v a l f a n g e r  i  B a f f i n s 

b u g t e n ,  d e e l s  d e r a f ,  a t  d e t  a m e r i k a n f l e  S k i b  A d v a n c e  b l e v  d r e v e t  

m e d  J i s f l a g e r n e  m o d  S y d ,  d e e l s  d e r a f ,  a t  d e t  e n g e l s k e  S k i b  

F o x ,  f r a  3 d i e  N o v e m b e r  1 8 5 8  i n d t i l  2 6 d e  A p r i l  1 8 5 9  i n d e 

s l u t t e t  i  I s e n ,  b l e v  d r e v e t  f r a  7 5 °  t i l  6 4 °  N .  B r .  F r a  5 8 °  

5 3 /  N .  B r .  i  M u n d i n g e n  a f  D a v i s s t r c e d e t  h a r  j e g  e n  V a n d -  

p r y v e ,  s o m  i k k u n  i n d e h o l d t  3 2 , 4 1 7  p .  m .  S a l t .  O m  d e n n e  

s e l v  f o r  s a a  n o r d l i g e  B r e d e r  r i n g e  S a l t m c s n g d e  s k y l d e s  d e n  

o s t g r p n l a n d f l e  P o l a r s t r H M  e l l e r  e r  b e v i r k e t  v e d  d e n  M æ n g d e  

F e r f l v a n d ,  s o m  k o m m e r  f r a  H u d s o n s b l l g t e n ,  k a n  j e g  i k k e  s i g e .

D e n  s h d p o l a r e  K o l d t v a n d s s t r p m ,  b e k j e n d t  U n d e r  N a v n e t  

d e n  p a t a g o n i f t e  e l l e r  H u m b o l d t s  S t r y m ,  s o m  l y b e r  f r a  I l d -  

l a n d e t  t i l  h e n i m o d  W q v a t o r ,  h a r  l i g e l e d e s  e n  r i n g e r e  S a l t -  

m æ n g d e  e n d  H a v e t  i  A l m i n d e l i g h e d ,  o g  d e n s  M i d d e l s t y r k e  e r  

e f t e r  6  I a g t t a g e l s e r  3 3 , 9 6 «  p .  m . D e n n e  S t r p m s  m i n d r e  

S a l t m c e n g d e  k a n  i k k e  h i d r p r e  f r a  F e r f l v a n d  f r a  S y d a m e r i k a s  

V e s t k y s t ,  d a  d e r  i  d e n n e  E g n  s a a  g o d t  s o m  f l e t  i k k e  U d m u n d e r  

n o g e n  F l o d . T i l  S a m m e n l i g n i n g  m e d  d e n  a n t a r k t i s k e  Z o n e s  

S s v a n d  t j e n e r  A n a l y s e n  a f  d e n  P r p v e ,  s o m  S i r  J a m e s  

R o s s  h a r  m e d b r a g t  f r a  7 7 °  3 2 *  S .  B r .  o g  1 8 8 '  2 T  V  V . ,
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et Punkt i Nærheden af Jisbarrieren. Jfslge min Analyse viste 

den en Saltholdighed af 28,565 p. m. Salt.

Dobbelte Htromninger.

Man har allerede længe været opmærksom paa dobbelte 

Stramninger i Strædet ved Gibraltar, hvor Middelhavets Band 

danner den dybere, Udadgaaende Strpm, medens Atlanterhavet 

sender sit Vand igjennem en pvre, ind til Middelhavet gaaende 

Strpm. Dette Forhold foranlediger, som en engelst Spofficeer 

engang fortalte mig, at en Baad i Gibraltarstrcedet kan ligge 

for Anker ved en Kjedel, idet denne, naar den sænkes til en 

vis Dybde, ved den ndadgaaende Strpm holder Modvægt mod 

den indadgaaende Strøms Indvirkning paa Baaden. Man 

antager, at den Udadgaaende Strpm, som bortfører Middel

havets Vand, indtager sit dybere Lpb, fordi den er saltrigere 

og altsaa vcegtfyldigere end Atlanterhavet. At Forholdene 

ogsaa knnne vcere omvendte og det saltrigere Vand flyde oøen» 

paa, naar det er varmere, skulle vi snart see, og det fortjener 

derfor endnu en nølere Undersøgelse, hvorledes det forholder 

sig med disse to Strpmmes Saltholdighed.

Med Hensyn til Sundet ved Helsingsr har jeg anstillet 

en Række Undersøgelser, der godtgjsre, at der ogsaa er en 

dobbelt Strøm, men at ^Forholdene ere modsatte dem, der 

sinde Sted ved Gibraltarstrcedet, idet Kattegattets Vand i Al

mindelighed danner en ind imod Dsterspen gaaende Bund- 

strprn, medens Dsterspens Vand som oftest danner en udad

gaaende Overstrøm. Fiflerne ved Sundet have længe kjendt 

denne BUNdstrpm, medens den synes at have været lidet paa

agtet af videnskabelige Iagttagere. For et Par Aar siden havde 

man Leilighed til at iagttage denne indadgaaende Bllndstrpm 

under meget paafaldende Forhold. Dampflibet Cimbria blev 

nemlig paaseilet i Dresnnd, ikke langt fra Helsingyr, og sank 

meget hurtigt efter denne Beskadigelse. Da man derpaa gik 

ned med en Dhkkerklcedning for at redde Lasten, befandt Dykke

ren sig i en saa voldsom Bundstrym, der gik ind i Dsterspen,
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at han ikke kunde Udrette noget. Jfplge 19 Iagttagelser, an

stillede imellem s 7de April og 1 l te September 1846, er Middel- 

saltholdigheden i Helsingørs Bundstrpm 19,002 p. m. Overflade- 

strsmmen, iagttaget i den samme Tid i 24 Dage, gik fra 

N. imod S., fra Kattegattet ind i Dsterspen, med en Middelsalt- 

mcengde af 15,994 p. m., medens der iden samme Periode indtraf 

i 24 Dage Strsmstille med en Middelsaltmcengde af 13,342, 

og i 86 Dage Ssndenstrpm med en Middelsaltmcengde af 11,s o l

Med Hensyn til Temperaturen, da er ifølge to, i forskel

lige Aar anstillede Iagttagelser, Helsingørs Understrøm om 

Vinteren ikke blot mere saltholdig, men ogsaa varmere end 

Overfladestrpmmen, og denne Temperaturforskel Udgjpr i det 

ene Tilfælde 1°, i det andet Tilfælde henved 20; om Sommeren 

derimod synes der ikke at vise sig en saadan hsiere Varme af 

Kattegattets Vand. Denne Eiendomm.ughed hidrører uden 

Tvivl fra de Strømninger af varmere Vand, som komme V. 

fra igjennem Kanalen ind i Nordsøen og Kattegattet, hvorfra 

de som Understrøm gaae ind i Dstersøen, medens Dstersøens Vand 

i Vintertiden holdes meget koldt ved det nord- og østeuropæiske 

Fastlands Its- og Sneemasser. Om Sommeren derimod tilfpres 

Osterssen langt varmere Vand end det, som findes i Nordssen 

og Kattegattet. Denne mere saltholdige Understrøm strækker 

sig ofte, ja maafkee altid, saa langt ned i Sllndet som til 

Kjobenhavn. Ved Gjennembrhdningen af TUnnelen, der ligger 

i den faste Saltholms-Kalksteen, et Led af vort nyere Kridt, 

havde jeg Anledning tit at anstille nogle dertil horende Iagt

tagelser. Denne TUnnel er nemlig bestemt til at op

tage Ledningsrørene for Gas og Vand (samt i en senere 

Tid ogsaa for Kloakindholdet), der fra Kjsbenhavn under 

Havnestrømmen skulle fyres over til Christianshavn, og, da 

denne Kalksteen ikke er aldeles uigennemtrængelig for Vand, 

siver altid noget Vand fra Bunden af Havnestrømmen ned i 

Tunnelen, hvor det kan samles. Samtidig med Analyserne 

af disse Vandprøver blev Vandet fra Bunden og fra Over

fladen af Havnestrømmens Vand undersøgt, og disse Forseg, 

18
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d e r  f o r t s a t t e s  i 7  U g e r , f r a  3 d ie  M a r t s  t i l 2 1  b e  A p r i l 1 8 5 2 ,

g a v e  f o lg e n d e  R e s u l t a t e r :

T u n n e lv a n d e t g a v  e n  M id d e ls a l t h o ld ig h e d  a f  . . . 1 8 , 3 1 5  p .  m .

B u n d s t r s m m e n  i H a v n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 , 5 4 6  ,

O v e r f la d e n  a f  H a v n e s t r p m m e n  1 5 , 8 4 5 „

D s te r s p e n s  F jo r d e  v is e  e t l i g n e n d e  F o r h o ld . V e d  K ie le r 

f j o r d  h a r j e g  e n g a n g  i a g t t a g e t o m  V in t e r e n , d a  H a v n e n  e n  

l a n g  T id  h a v d e  v æ r e t d æ k k e t m e d  e n  J is s t o r p e , a t d e t V a n d ,  

s o m  b le v o p t a g e t f r a  O v e r f la d e n  i g je n n e m  e t i I s e n  h n g g e t  

H u l , n æ s t e n  f l e t i n t e t  S a l t i n d e h o ld t ; d a  J is d c e k k e t  f o r h in d r e d e  

B ø lg e s la g e t , h a v d e  d e n  l i l l e  F lo d  S c h w e n t in e s  F e r s k v a n d  s a a -  

g o d t s o m  f u ld s t æ n d ig t u d v a f le t d e t s a l t e  V a n d . F r a  d e n  f i n s k e  

B u g t  h a r j e g  2  h e r t i l h p r e n d e  I a g t t a g e ls e r ; V a n d e t  f r a  O v e r 

f l a d e n , t a g e t im e l le m  N e r v a  o g  S e s k ä r , h a v d e  3 , 5 5 2  p . m .  

S a l t , m e d e n s  d e t f r a  e n  D y b d e  a f 1 8 0  F o d  h a v d e  4 , 9 2 1 .  

D is s e  P r s  v e r b le v e  o p t a g n e  d e n  4 d e  J u l i . 2  a n d r e  P r p v e r ,  

o p t a g n e  d e n  4 d e  M a i , |  M i i l  V . f o r  K r o n s t a d t , v is t e  d e t  o m 

v e n d t e  F o r h o ld . O v e r f l a d e v a n d e t v is t e  0 , 7 3 8 p . m . S a l t ,  

m e d e n s  V a n d  f r a  3 0  F o d s  D y b d e  v is t e  0 , 5 9 7 , a l t s a a  m in d r e  

S a l t  e n d  O v e r f l a d e n s  V a n d . H e r v a r d e t s a n d s y n l i g v i i s  d e t  

p a a  d e n n e  A a r s t id  e n d n u  m e g e t k o ld e  N e v a v a n d , d e r f o r m e 

d e ls t s in r i n g e r e  T e m p e r a t u r o g  d e r a f f o lg e n d e  f t ø r r e  V æ g t 

f y ld e  v a r  s u n k e t t i lb u n d s .

S a a le d e s  e r F o r h o ld e t m e d  d e  d o b b e l t e  S t r ø m m e  i d e  

D e le  a f  H a v e t , s o m  k u n  s t a a e  i F o r b in d e ls e  m e d  V e r d e n s h a v e t  

v e d  s n e v r e  M u n d in g e r . V i f l u l l e  n u  b e t r a g t e  F o r h o ld e t i  A t 

l a n t e r h a v e t o g  d e t s n o r d l i g e  F o r g r e n in g e r . D r . R in k  h a r  

o p t a g e t e n  P r o v e  i B a f f i n s b u g t e n , n o g e t V . f o r D is c o s e n ,  

s o m  i n d e h o ld t 3 3 , 5 9 4  p .  m . S a l t , o g  p a a  s a m m e  S t e d  e n  f r a  

e n  D y b d e  a f 4 2 0  F o d  m e d  e n  S a l t s t h r k e  a f 3 3 , 6 0 7  p . m .  

S a l t s t y r k e n  v a r  a l t s a a  h e r d e n  s a m m e . C a p t a in  G r a m  o p 

t o g  e n  P r y v e  U n d e r 5 9 °  4 5 ' N . B . o g  3 9 °  4 ' V . L . , n o g e t  

p s t l i g  f o r S h d s p id s e n  a f G r ö n la n d ; V a n d e t f r a  O v e r f la d e n  

v is t e  3 5 , 0 6 7  p . m . S a l t s t y r k e , o g  f r a  e n  D y b d e  a f 2 7 0  F o d  

3 4 , 9 6 3 . P a a  e t a n d e t S t e d  u n d e r 5 9 °  5 0 ' N . B . o g  7 °  5 2 '
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V. L., altsaa N. for Skotland, havde Overfladevandet 35,576 

p. m., medens Vandet fra 270 Fods Dybde havde 35,462. En 

anden Prsve, ligeledes optagen af Capt. Gram under 59° 42' 

N. B. og 51° 50' V. L., noget vestlig for Shdspidsen af Grøn

land, udviste fra Overfladen 34,876 p. m. Salt, medens 

Vandet fra en Dybde af 300 Fod gav 34,975*).

*) Ved disse sidste 2 Prover er ikkun Chloret bestemt, og, for at 

kunne sammenligne det med de andre Undersogelser, er Chlor- 

mcengden multipliceret med Middelcoefficienten 1,,n (see S. 270). 

18*

Fra Havet imellem Island og Grönland og sydlig for 

Grönland har jeg endnu ved Capt. Frplich faaet 8 Prsver, 

optagne i en Dybde af 2—300 Favne, hvorved det kun er at 

beklage, at de tilsvarende Overflade-Iagttagelser ikke ere an

stillede. Da vi imidlertid ere i Besiddelse af usædvanlig 

mange Overflade-Iagttagelser fra denne Deel af Havet, kunne 

vi sammenligne Middeltallene. Disse ere folgende: 

Middeltallet for Overfladen  35,356 p. m.

„ fra en Dybde af 12—1800 Fod . . 35,057 „

Sammenligne vi Capt. Frylichs Dybvandsprpver ind

byrdes, aftage de imod V. fra 35° V til 55° 40' V. L. med 

en Saltmcengde af 35,irs for det østligste Punkt til en Salt- 

mcengde af 34,858 for det vestligste.

Betragte vi nu disse sammenlignende Bestemmelser af 

Saltstyrken i Overfladen og Dybden fra Baffinsbugten, Da - 

visstrcedet og det nordligste Atlanterhav, viser sig det inter

essante Forhold, at Vandet i Davisstrcedet og BaffinsbUgten 

ikke er vcesentlig forskjelligt med Hensyn til Saltmcengden ved 

Overfladen og i Dybden, men at vi, saasnart vi komme fra 

Davisstrcedet ud i Atlanterhavet, iagttage den Forskjel, at 

Vandet i Dybden er mindre saltholdigt end i Overfladen, 

og, som det synes i samme Forhold svagere, som Prøven er 

tagen fra en ftørre Dybde. Det behøver neppe at bemærkes, 

at Muligheden før, at et mindre saltholdigt Vand kan flyde 

under et mere saltholdigt Vand, beroer paa den aftagende
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Temperatur i Dybden og den deraf folgende ftørre Vægtfylde. 

Det er endvidere neppe nogen Tvivl underkastet, at en Deel 

af det fra Baffinsbugten og det nordamerikanske Polarhav 

kommende Vand fortsætter sig i Dybden som en imod Syd 

gaaende Bundstrsm.

Længere imod S., S. V. for NewfoUndlandsbanken, 

under 40° 21' N. B. og 54° 15' V. L., hvor St. Lorenz- 

flodens Vand endnu har nogen Indflydelse, sandt jeg i en af 

Admiral v. Dockum tagen Prpve fra Overfladen 36,360 p. m. 

Salt og i en fra en Dybde af 240 Fod 36,598, altsaa en 

tiltagende Saltstyrke, og jeg fandt i nogle afCapt. Schultz i 

Nærheden af den europæiske Kyst ved 47° 15' N. B. og 9° 30' 

B. L., altsaa Udenfor den biscaiske Bugt, tagne Prøver

fra Overfladen.............................................  35,922 p. m. Salt,

fra 390 Fods Dybde................................... 35,925 „

og fra 510 Fods Dybde............................  36,033 „ „

altsaa en meget ringe Forfkjel; men midt i Atlanterhavet 

under 12° 36' N. B. og 25° 35z B. L. fandt jeg i nogle af 

Sir James Ross tagne Prsver

fra Overfladen................................................. 36,196 p. m. Salt,

og fra en Dybde af 11100 Fod..............35,no „ „

Dette er den stprste Dybde, hvorfra jeg har Iagttagelser. 

I de ligeledes af Sir James Ross optagne Prøver fra 

s0 10' N. B. og 25° 54' B. L. fandt jeg

fra Overfladen.................................................. 35,737 p. m. Salt,

„ 1800 Fods Dybde...................................35,520 „ „

„ 3600 „ „ .................................. 35,365 „

I Prøver, medbragte af Admiral Irminger fra 25"4' 

N. B. og 65° 40' V. L., sandt jeg

fra Overfladen . . . ................................. 36,705 p. m. Salt,

fra en Dybde af 3000 Fod..................... 36,485 „ „

Tilsidst har jeg endnu Iagttagelser ved Prsver, medbragte 

af Valkyrien fra 29° 13|' S. B. og 38° 26' V. L.

fra Overfladen............................ ... 36,997 p. m. Salt,

fra en Dybde af 480 Fod.........................36,227 „ „
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Af disse Iagttagelser folger, at den samme koldere, men 

inindre saltrige dybere Strpm fortsætter sig igjennem Atlanter

havet i en betydelig Afstand fra Kysterne, men at de Masser 

af Ferskvand, som komme baade fra de amerikanfle og euro- 

pceifle Kyster, bevirke, at der i Nærheden as disse indtræder 

et omvendt Forhold, idet det dybere Vand der er saltrigere.

Saaledes ere Forholdene i Atlanterhavet, og jeg antager, 

at Kjendsgjerningerne ere talrige nok for at berettige til de 

deraf dragne Slntninger. Ganske anderledes synes derimod 

Forholdene at vcere i de øørige Dele af Verdenshavene. 

Uheldigviis har jeg kun 4 sammenlignende Iagttagelser, hvoraf 

2 Sæt Prsver ere medbragte fra Valkyrien og 2 fra Galathea. 

Den ene as Valkyrien optagne Prsve er fra 1° 56' S. B. 

og 81" 5' D. L. Jeg fandt

i Oversladeprsven 35,512 p. m. ^alt, 

og i en Prpve fra 210 Fods Dhbde . . . 35,819 „ „

En anden af samme Skib medbragt Prøve fra 35° 2' S. B.

og 62° 52' 0.8. fra Havet imellem Afrika og Nyholland 

viste ved mine Undersøgelser

fra Overfladen 35,415 p. m. Salt, 

og i en Dhbde as 300 Fod ...... 35,671 „ „

Den ene af de af Corvetten Galathea medbragte Pryver var 

fra 38° 31' N. B. og 148° 27' D. L.

Overfladens Vand indeholdt 34,052 p. m. Salt, 

og fra en Dhbde as 3000 Fod  34,426 „ „

En anden af Galathea medbragt Prpve fra 4° 30' N. B. og 

107° 16' D. L. fra det chinesiske Hav var gaaet i Forraadnelse 

med stærk Udvikling af Svovlbrinte. Da en Deel af Svovl

syren var bleven forstyrret, kan Saltmcengden ikke beregnes 

med Sikkerhed, men, da Chlormcengden, som senere skal vises, 

er ganske nær proportional med Saltmcengden, kan denne godt 

bruges til Sammenligning.

Fra Overfladen var den  18,846 p. in. Chlor, 

og fra 360 Fods Dhbde 1 8,885 „ „

altsaa en, fljyndt Ubetydelig, Forsgelse i Dybden af Chlor-
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mængden og derfor ogsaa af Saltmcengden, som efter en 

Coefficient af 1,sii vilde vcere

for Overfladen  34,130 p. m. 

før 360 Fods Dybde 34,201 „

Forholdet imellem Sovandets Bestanddele indbyrdes.

I det Foregaaende har jeg fremstillet Forholdet mellem 

Vandet og alle forskjellige Saltforbindelser tilsammentaget. Vi 

skulle nu see, om disse Bestanddele staae i et fast og uforan

derligt Forhold til hinanden, eller om Beskaffenheden as Sp- 

vandets Saltforbindelser og Mængdeforholdet af de enkelte Stof

fer i Spvandet ere vexlende.

Naar man, som Geognost, anseer Spvandet som et Re

sultat af Vexelvirkningen mellem Jordmassens Udvaflning og 

alle de chemiske, phhsiste og organifle Kræfter, som atter for

anledige Udskillelsen og Uoplpseliggjprelsen af de i Spvan- 

det oplpste Stoffer, saa maa man komme til den Formodning, 

at alle enkelte Stoffer, som Chemikeren kjender, maa findes 

oplyste i Havvandet, og at denne almindelige Formodning ikkun 

maa lide en Indskrænkning ved et Stofs fllldkomne Uopløse

lighed i de vorige Stoffer, hvormed det i dette Tilfælde kande 

komme i Vexelvirkning.

Folgende 25 enkelte Stoffer ere hidtil opdagede enten umid

delbart i Spvandet eller i saadanne organiske Væsener, der 

kun kunne optage dem af Ssvandet. Den sidste Art af Forekomst 

flal jeg her betegne med *. 1) Ilt, 2) Brint, 3) Chlor, 

4) Brom, 5) Jod,* 6) Fluor, 7) Svovl, 8) Phosphor, 

9)Kulstof, 10)Qvcelstof, 11) Silicium, 12)Sølv*, 13) Kobber*, 

14) Bly*, 15) Zink*, 16) Kobolt*, 17) Nikkel*, 18) Jern, 

19) Mangan, 20) Magninm, 21) Calcium, 22) Strontium, 

23) Barium, 24) Natrium, 25) Kalium.

Af disse Grundstoffer ere imidlertid kim faa tilstede i 

ftørre Mængde, nemlig: Ilt, Brint, Chlor, Svovl, Kulstof, 

Magnium, Calcium, Natrinm og Kalium. De øørige fore-
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komme i en saa ringe Mcengde, at der ved almindelige Ana

lyser ikke tages Hensyn til dem.

Iblandt disse hyppigere forekommende Stoffer kunne Chlor, 

Svovlsyre, Kalk og Magnesia bestemmes med en forholdsviis 

hpi Grad af Nöiagtighed, og, da Chlor er det Stof, der baade 

forekommer i den stprste Mcengde og kan bestemmes med den 

stprste Npiagtighed, har jeg sammenlignet de andre Stoffer i 

Forhold dertil.
I hele Verdenshavet, det vil sige, i de af mig angivne 

16 Regioner, med Undtagelse af Kattegattet og Dsterssen samt 

Middelhavet og det sorte Hav, er Middeltallet af Forholdet 

imellem Chlor og Svovlsyre, som 100 : 11,m . Dette 

Middeltal er saaledes funbet, at der fyrst er Udregnet Middel- 

tallet af hver enkelt Region, og dernæst er Middeltallet Uddraget 

af disse Regioners Middeltal. Den Iagttagelse, der har givet 

det stprste Forhold for Svovlsyre, er 100 : 13,oi, et Førhold, 

ber blev sundet ved en as Captain Schultz medtagen Prøve, 

tagen under 9° 30' V. L. og 47° 45' N. Br. Denne Iagt

tagelse beroer sandsynligviis ikke paa en Fejltagelse, da der 

paa samme Tid og Sted blev optaget Vand fra 390 Fods 

Dybde og fra 510 Fods Dybde, der alle 3 viste det store 

Forhold af Svovlsyre. Overfladevandet gav nemlig 13,01, 

Vand fra 390 Fods Dybde 13,21 og Vand fra 510 Føds Dybde 

13,17. Den Iagttagelse, der viser den mindste Mcengde Svovl

syre, har et Forhold af 100 : 10,88 fra det vestindiske Hav, 

hvilket mulig kan hidrpre fra en Feiltagelse, da den kun lidet 

stemmer med andre Iagttagelser fra de vestindiske Farvande. 

Regionernes Maximum af Svovlsyre er 100 : 12,09, hvilket 

gjcelder for Davisstrcedet og Baffinsbugten», og beroer sikkert 

ikke paa nogen Feiltagelse, da dette hpie Middeltal for Svovl- 

syremcengden ikke er uddraget af nogle faa Iagttagelser, der 

give meget høie Talforhold for Svovlsyren, idet nemlig af 

de 9 Prsver, der ere optagne og analyserede til meget for- 

skjellige Tider, give de 6 et Forhold for Svovlsyren, der be

tydeligt overstiger 12. Regionernes MinimUMs Forhold før
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Svovlsyre er 11,65, hvilket gjcelder for det as Sir James 

Ross fra den antarktifle Jisbarriere medtagne Vand og be

roer altsaa kun paa en eneste Iagttagelse. Næst efter dette 

sindes det laveste Middeltal for Svovlsyre i Havet imellem 

de aleutifle Ver og Selskabsperne, hvor det er 11,67, og der 

er saa liden Forskjel imellem de 7 enkelte Iagttagelser, hvorpaa 

dette Middeltal beroer, at ikke en eneste giver Forholdet saa 

hpit som 11,80, eller saa lavt som 11 ,g o .

Vi gaae nu over til Kalken. Dens Middelforhold 

til Chloret i Verdenshavet, dette Udtryk taget i den Be

tydning, som jeg nylig har forklaret ved at omtale Svovl

syren, er 2,95. Den Iagttagelse, der har givet den største l

Kalkmcengde, 3,85, er anstillet med en Prøve, som Admiral 

Irminger har optaget ved Tocorady i Guineabugten, 1 Miil 

fra Land. Den er-sikkert rigtig, men kan kun gjcelde som et 

Beviis for den store Indflydelse, som Landets Nærhed har til 

at forege Kalkmcengden i Spvandet. Den mindste iagttagne 

Kalkmcengde er 2,15 : 100 Chlor i en Prøve, optagen af Admi- 

ral v. DockUM imellem St. Croix og St. Thomas. Om 

denne meget ringe Kalkmcengde hidrprer fra en Indvirkning 

xaf Koraldyrene paa Søvandel, eller om den beroer paa en

Fejltagelse, tør jeg nu ikke afgjpre. Regionernes Maxinmms- 

Forhold imellem Kalk og Chlor er 3,16 i den 16be Re

gion ved den antarktifle Jisbarriere, som kun beroer paa 

en eneste Iagttagelse, hvis Kalkmcengde bliver Usikker, fordi det 

analyserede Vand var, da det blev optaget, fuldt as Smaadyr, 

der mulig kunne have forøget Vandets normale Kalkmcengde. 

Næstefter dette er den Region, der indeholder Maximum af 

Kalken, den mellemste Deel af det nordlige Atlanterhav, min 

anden Region. Dets Forhold er 3,07 til 100 Chlor. Det 

mindste Kalkforhold viser min 4de Region, Davisstrcedet og 

Baffinsbugten, med 2,so.

Med Hensyn til Magnesia, da er Middelforholdet 

imellem Chlor og Magnesia som 100 : 11,os; Regionernes 

Maximum er 1 1,28 : 100 Chlor, som gjcelder for min 4de
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Region eller Davisstrcedet og Baffinsbugten; Regionernes 

Minimum er 10,96 : 100 Chlor, som gjcelder for Atlanter

havet imellem ZEqvator og 30° S. Br., som udgjsr min 10de 

Region.

Betragter man disse Talforhold noget nærmere, bliver det 

indlysende, at Forholdet imellem Ssvandets faste Bestanddele 

kun varierer meget lidt; men det bliver ligesaa sikkert, at der 

virkelig finder en Forskjel Sted paa forskjellige Steder af 

Verdenshavet, og at Forskjelligheden bevirkes ved den modstræ

bende Indflydelse, som deels Landjordens Udvaskning, deels 

Planterne og Dyrene udøve paa Grund af deres Evne til at ud

stille og uoplpseliggjsre visse Stoffer. Dette træder tyde

ligst frem, naar vi sammenligneKalkens og Svovlsyrens Mcengde- 

sorhold i de dybt i Fastlandet indskjcerende Fjorde, og vi ville 

da fyrst betragte Dsterssen, Kattegattet, Sundet og Verdenshavet.

I Kronstadts Koffardihavn, hvor Vandet kun indeholder 

lidt over Vs p. m. Salt, er Forholdet imellem Kalk

ogChlor..................... ... ........................... ... 7,48 : 100 Chlor.

I den indre Deel af den finske Bugt . . . 5,si: 100 —

3 Indløbet til den finfle Bngt.................. 3,78: 100 —

I Hammerstrømmen (Bornholm)............... 3,09: 100 —

Bed Kjøbenhavn................................................ 3,28: 100

Ved .. ..................................................................... 3,13: 100 —

Ved Anholt......................................................... 3,io: 100 —

Z det Hele taget i Dsterspen......................... 3,99:100 —

og i Kattegattet og Sundet............................ 3,29: 100 —

3 Nordsøen, 11 Miil V. for Hanstholm Fyr 3,19:100 —  

og i Verdenshavet........................................... • 10  O

Det er altsaa heraf klart, at Vandet fra Landjorden leverer 

en overvejende Mængde Kalk til Havet, som der tildeels Ud

stilles igjen af de kalkafsondrende Dyr.

Det samme Forhold viser si g ved svovlsyren.

I Kronstadts Koffardihavn er Forholdet . 14,97: 100 Chlor.

I den finske Bugt mellem Hogland og lille 

Tysters............................. ... 13,31:100 —
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I Indløbet til den finfle Bagt  12,23:100 Chlor.

I Hammerstrømmen  12,60 : 100 —

Ved Kjsbenhavn  12,57:100 —

Ved Kullen  12,46 : 100 —

Ved Anholt  12,09: 100 —

I Nordsven, 11 Miil V. for Hanstholm

Fyr  12,09 : 100 —

og i Verdenshavet  11,91:100 —

Denne Svovlsyre tiltrækkes som bekjendt af Tangarterne 

og gjsres derved tildeels Uopløselig i Vandet.

Der staaer nu kun tilbage at vise Sammenhængen eller rettere 

sagt Forholdet imellem Chlormcengden og den hele 

S a ltm ce n g d e i Havet. I hele Verdenshavet, altid med Ude- 

lukkelse af de 2 store europæiske Fjorde, Kattegattet med Dster- 

syen og Middelhavet, er Forholdet som 100 Chlor : 181,1, 

føm udtrykker den hele Saltmcengde i Havet. Med andre 

Ord, naar man MUltiplicerer den i en Saltvandsprpve funbne 

Chlormcengde med l,en, erholder man den i Prpven indeholdte 

Saltmængde meget npiagtig angivet i Procent, og de forskjel- 

lige Regioners Middeltal afvige fun meget lidt fra dette Tal. 

Maximum er nemlig l,8ie, som gjcelder for Nordssen, min 

5te Region, og Minimum er 1,806, som gjcelder for Havet 

imellem de aleiltiske Øer og Sandwichsperne og for den pata- 

goniske Koldtvandsstrsm. I Fjordene er Forholdet derimod 

ganske anderledes. I Kronstadts Koffardihavn er den 2,075, 

i den finfle Bugt imellem Hogland og lille Lysters 1,835, i 

Hammerstrpmmen 1,834, i Kattegattet og Sandet 1,si4, i Nord

søen 1,816, i en Prpve fra det sorte Hav 1,821.



14.

Middelhavet og det dode Hav.

Et Foredrag, holdt i den Naturhistoriste Forening 

den 31te Marts 1865.

Den senere Tids udstrakte Undersøgelser over Jordoverfladens 

Niveauforandringer have saaledes tiltalt ikke blot Geogn osterne, 

men ogsaa det større, videnskabeligt dannede Publikum, at man 

vel tør paastaae, at ingen Opdagelse i Geognosten, efterat den 

fyrst var constateret, saa hllrtig har udbredt sig, som denne, 

og ingen har faaet saamange Bidrag til Belysning af For

holdene. Vi tør nu paastaae, at vi have et almindeligt Over

blik oder den saakaldte faste Jordflorpes Bevægelser i den 

nuværende Tid saavelsom i den, der ligger længere tilbage, men 

som dog hyrer med til den nuværende Jordperiode. Det ligger 

imidlertid i Sagens Natur, at Undersøgelser, der tildeels ere 

anstillede af Mcend, der ikke vare Udrustede med de behørige 

Forkundskaber og ikke altid sylte sig opfordrede til at anvende 

behørig Forsigtighed i deres Undersøgelser, ogsaa i Videnflaben 

maa have indført en Mængde forskjellige Vildfarelser, der ville 

forsvinde ved omhyggeligere Undersøgelser.

Ved første Diekast flulde man antage, at Forskjellen 

imellem Hævninger og Sænkninger overmaade let maatte kunne 

iagttages, og at der vanfteligt vilde indtrcede Fejltagelser, ved 

at man forvexlede Virkningerne af disse to Phcenomener med
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hinanden. Saalcenge Undersøgelserne indskrænke sig til Kysterne, 

hvor man bestandig har Havet til Sammenligning, idet man 

har al Grund til at antage, at Havets Niveau indenfor visse 

Grcendser er Uforanderligt, vil man ikke let kunne tage feil, 

na ar man kun bestandig erindrer, at Mærkerne paa Hævningen 

blive bragte op over Havets Overflade og derfor let kunne 

iagttages, medens Mærkerne paa Sænkningen bækkes af Havet 

og blive derfor langt vanskeligere Gjenstand for en Under- 

s-gelse.

Saasnart man derimod kommer ind til det Indre af 

Landet, hvor det almindelige Niveau, Havet, ikke Umiddelbart 

kan iagttages, faaer Sagen et ganske andet Udseende, og det 

bliver undertiden overordentlig vanfleligt at stjelne Virkningerne 

af Hævninger fra dem, som Sænkninger frembringe. Naar 

f. Ex. en Dal imellem to Bjergkjceder er Gjenstand for Be

tragtningen, kan Dalens Dannelse tænkes at være Resultatet 

baade af en Hævning og en Sænkning. De to Bjergkjceder kunne 

nemlig vcere frembragte ved to parallele Hcevningslinier, hvor den 

mellemliggende Dal er den i sine Niveauforhold Uforandrede Jord- 

bnnd; men Dalen kan ogsaa vcere Resultatet af en linieformig 

Sænkning, hvor da Bjergkjcederne, der begrcendse den, betegne 

de oprindelige Forhold, og Dalen den ved Sænkning forandrede 

Jordbund. Dalen kan ogsaa, og dette er sandshnligviis det 

hyppigste Tilfælde, vcere frembragt ved en forenet Virksomhed 

af begge Bevægelser, idet nemlig Bjergkjcederne kunne være 

hævede og Dalen repræsentere en paa Hævningen fulgt Tilbage

synken af en Deel af det hævede Terrain.

Naar man gaaer ud fra den Grundsætning, at de ftørfte 

Virkninger finde Sted i Nærheden af de virkende Aarsager, og 

at der, hvor Forstyrrelserne aftage, maa vi ogsaa vcere længere 

borte fra det Sted, hvor Aarsagen nærmest maa syges, saa 

have vi et Middel til ogsaa i det Indre af Landet, langt 

borte fra det almindelige Nivean, at vinde et klarere Indblik 

i disse storartede Forandringer as Jordoverfladen.
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Det er nu almindelig antaget, at Lagenes Afvigelse fra 

Horizontaliteten styldes i de fleste Tilfælde Hævninger eller 

Sænkninger, men da begge tilsyneladende frembringe den 

samme Virkning paa de tidligere horizontale Lag, synes det, 

at man paa denne Maade ikke kan komme til en Adskillelse 

af disse forfljellige Virkningsformer. Naar vi imidlertid have 

et Scet heldende Lag, som strække sig over et stprre Areal, og 

hvor Heldningsvinkeleu ikke overalt er den samme, har man et 

Kjendetegn paa Aarsagens NatUr i den Maade, hvorpaa denne 

Vinkel forandrer sig. Naar vi, som det er viist i vedfsiede 

Figurer, have Systemer af heldende Lag, hvor Heldnings- 

vinklen gradviis gaaer over fra 60° til 15 °, kan dette være 

frembragt paa to forfljellige Maader. I Figur 1 ere For- 

Fig. 1.

Fig- 2.

holdene saadanne, at naar jeg bevæger mig fra de Dele af 

Systemet, der have en mindre, til de Dele, der have en stærkere 

Heldning, gaaer jeg opad Lagenes Heldningsflade, og Held- 

ningen er da Resultatet af en Hævning; naar jeg derimod i 

det andet Tilfælde (Fig. 2) foretager den samme Bevægelse 

fra de mindre heldende til de stærkere heldende Lag, og der

ved gaaer nedad Lagenes Heldning, er det en Sænkning, 

der har bevirket Forstyrrelsen. Her er endnu at forklare, 

hvad der forstaaes ved at gaae i Retningen af Heldningerne 

opad og nedad. Ved at gaae opad i Retningen af Held- 

ningen forstaaer jeg den Bevægelse, hvorved jeg bestandig kommer 

fra nyere (overliggende) til ældre (underliggende) Lag, og om-
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vendt kalder jeg det at gaae nedad i Retningen af Heldningen, 

naar jeg fra celdre og underliggende Lag bevæger mig til yngre 

og overliggende. Et Blik paa Figurerne vil strax vise For- 

fljellen, idet i Figur 1 Linien fra a til b antyder Retningen 

opad de heldende Lag, medens i Figur 2 Linien fra a til b 

gaaer nedad de heldende Lag.

Det vil nu vcere klart, at dette maa kunne anvendes ved 

Bestemmelsen af, hvorvidt en Dal er dannet ved Hævningen 

af 2 parallele Bjergkjæder, eller ved en Sænkning af Dalen 

selv. Men disse Kjendetegn have kun Betydning og Værdi, 

naar hele Heldningsforholdet klart kan overskues paa begge 

Sider af Dalen.

Det er altsaa indlysende, at der hyrer en Rcekke af 

sammenhængende Iagttagelser til, for at faae dette Spprgs- 

maal afgjort i hvert enkelt Tilfælde, og enhver flarptegnet, 

langstrakt Dal behpver ikke altid at vcere enten en Scenknings- 

eller Hcevningsdal, men kan ogsaa vcere hvad Geognosterne 

have kaldt en Erosions-Dal, det vil sige en Dal, frembragt 

ved Bortvaflning af Sidevæggene.

Da man for 25—30 Aar siden opdagede, at to store, 

tildeels med Vand fyldte Dale, det caspifle Hav og det bøbe 

Hav havde deres Overflade langt under Havets nUvcerende 

Niveau, det dpde Hav henved 1300 Fod, det caspifle Hav 

henved 100 Fod, blev det uden videre antaget, at begge disse 

Dale vare Exempler paa storartede Scenkningsforhold. Det 

er imidlertid klart, at man alene ved en Sænkning ikke vil 

kunne forklare disse to Saltsøers eiendommelige Forhold, idet 

man foritbfætter, at de engang have været Dele af Verdens

havet og ved store Niveanforandringer ere adflilte derfra; thi 

en Sænkning vilde ikke væsentlig forandre Forholdet til Ver

denshavet og navnlig ikke forhindre, at Verdenshavets Salt- 

mcengde satte sig meet eller mindre i Ligevægt med Saltmængden 

i den sænkede Deel af Havet. Der er tvertimod to andre 

Betingelser nødvendige, for at en saadan Deel af Havet flal 

kunne løsrives derfra øg forvandles til en indenlandsk Saltsø
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med sine særegne Forhold; den ene af disse Betingelser er, 

at en Hævning opreiser en Væg og ophæver Forbindelsen 

imellem Saltssen og Havet, den anden, at Fordampnings- 

forholdene ere as den Beskaffenhed, at der fra Overfladen for

damper idetmindste ligesaa meget Vand, som Mængden af Flod

vandet fra Saltspens Opland og den Regn, Snee og Dug, der 

falder paa Syen selv, udgjpr. Er Fordampningen mindre, vil 

Syens Overflade stige, hvorved ogsaa den fordampende Overflade 

bliver ftørre, og der vil da maaflee indtrcede en Ligevægt, eller 

Soen vil gjenneubrhde Væggen, der adskiller den fra Havet, 

og Saltspen vil da ved Udvastningen blive til en Fersk- 

vandsss.

Anvende vi disse Sætninger fyrst paa Middelhavet, vise 

nyere Undersøgelser med Hensyn til dette fjordlignende Hav, at 

det engang tidligere har været endnu langt ftørre, idet den 

sandede Sahara endnn i denne Jordperiode har været en 

Deel as Middelhavet og altsaa dækket af Saltvand, der stod 

i Forbindelse med det nuværende Middelhav ved Tunis, der 

hvor nu Saltsumpene ere, og med Atlanterhavet i det sandede 

Parti S. for Marocco. Den samme Musling, som hos os 

charakteriserer de hævede Lag omkring Ltimfjorden og Jsefjor- 

den, Cardium edule, ledsager Randene af hele Saharaen og 

er ogsaa der et Tegn paa, at bentie Ørfen er en hævet Hav

bund. Af de nyeste Undersøgelser i Klippen ved Gibraltar veed 

man, at der forekommer der Knokler af Dyr, som i det Hele 

taget have en afrikanfl Typus og en Art flat aldeles stemme 

overeens med en asrikanst Art, den endnu levende Hyæna 

brunnea, medens de Dhrelevninger fra den nuværende Periode, 

som findes i Mellemeuropa, mangle i Gibraltar.

Man kan flutte af disse Kjendsgjerninger, at Strædet ved 

Gibraltar har været lukket i den nuværende Jordperiode, medens 

Forbindelsen imellem Middelhavet og Atlanterhavet igjennem 

Sahara Drkenen har været aaben. Det har maaflee været den 

samme Hævning, der løftede det nordlige Afrika 100 Fod op over
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Havets Niveau, som frembragte en Klipperevne imellem Gibraltar 

og Ceuta, der enten strax eller i Tidernes Lob, Understøttet af 

Vandet, frembragte Gibraltarstrcedet. Lad os nu antage, at 

Nordafrikas Hævning ikke var ledsaget af denne Adflillelse ved 

Gibraltar, da vilde, naar Vandet fra de Floder, som Udmunde 

i Middelhavet og de dertil horende Bllgter og Fjorde, ikke 

kunde veie op imod Fordampningen, Middelhavets Vand

mængde aftage, indtil den ved Fordampningen formindskede 

Overflade var bleven saa lille, at den formindskede For

dampning svarede til Tillpbet af det ferste Vand. Sam

tidig dermed vilde Under hele denne stærke Fordampning 

Middelhavsvandets Saltmcengde have tiltaget i Forhold til dets 

formindstede Vandmængde, og dets Overflade vilde staae lavere 

end Verdenshavets Overflade.

At Fordampningsforholdene i Middelhavet for ncervcerende 

Tid ere saadanne, lader sig nu bevise, hvorved jeg mindre 

tager i Betragtning, at der ved Gibraltarstrcedet gaaer en 

stadig Strsm ind i Middelhavet, da det er godtgjort, at der 

idetmindste Undertiden gaaer en Bimdstrpm Ud fra Middel

havet til Atlanterhavet, men Beviset ligger deri, at Middel

havets Saltvand, idetmindste i dets Hovedparti imellem 

Lilleasien og Gibraltarstrcedet, har en stsrre Saltholdighed, 

end Atlanterhavet Udenfor Strædet. Forfljellen udgjsr om

trent 11 o p. m., eller omtrent 3 pCt. af de to Haves Salt

mcengde. Denne Tilvcext af Salt i Middelhavets Band kan 

kun foraarsages derved, at Summen af alt det ferste Vand, 

der kommer til Middelhavet, er mindre end (Summen af alt 

det Vand, der samtidig dermed fordamper fra Middelhavets 

Overflade, hvorved da Forfljellen Udjcevnes ved det salte Vand, 

der strømmer ind fra Atlanterhavet.

At denne ftørre Fordampning frembringes ved de tørre 

og hede Orkenvinde, lader sig ligefrem bevise ved Undersøgelser 

af det salte Vand, der omgiver Nordafrikas Sandørkener imod 

V., N. og O. Atlanterhavets stprste Saltmcengde findes
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udenfor Sahara med 37,908 p. m., medens den tilsvarende 

Deel af Atlanterhavet kun har en Middelsaltmcengde af 36,169. 

I Middelhavet selv findes den største Saltmcengde imellem 

Øen Candia og den S. derfor liggende Kyst af Afrika Udenfor 

den Libyske Ørfen, og beløber sig til 39,257. I det røde 

Hav ved Suez er Saltmcengden 43,irs, som er den største 

Saltmcengde, der overhovedet er funden i Havet.

Vende vi os nu til det dpde Hav, have vi al Grund til at 

antage, at Jordandalen tilligemed det dpde Hav og Tiberias- 

spen engang har staaet i Forbindelse med Akabafjorden i det 

røbe Hav, der i Forbindelse med Suezfjorden ved det samme 

Hav indeflUtter Sinai - Halvsen. See vi paa Kortet, træder 

Jordandalen med sine Sper umiddelbart frem som en Fort

sættelse af Akabafjorden, og det er en almindelig antaget 

Mening, at den Hpideryg imellem Petra og Akaba, som nu 

adskiller Akabafjorden fra Jordandalen, ved sin Hævning 

har bevirket Isoleringen af den tidligere Jordanfjord. Det er 

altsaa klart, at man uden en Hævning ikke kan tænke sig, at 

denne Dal, hvis den tidligere har staaet i Forbindelse med 

det ryde Hav, kunde danne en saadan Indlands Saltsp. Det 

kunde imidlertid ogsaa tænkes, at det dode Hav tidligere 

havde været en Ferskvandsso, og at dens Forvandling til en 

Saltvandssp maatte tilskrives en Udvaskning af Salt fra de 

omgivende Bjergmasser i Palæstina, Libanon og Antilibanon. 

Jeg har havt Leilighed til at nnderspge Jordanvandet, og det 

fremgaaer af denne Analyse, at Jordan medbringer Salt 

til det dyde Hav, og hvis dette Forhold vedblev i Aartusinder, 

vilde Jordanvandet alene vcere istand til at forvandle det 

døde Hav, selv om det havde været et Ferskvandsbassin, til 

en Saltvandsss, eftersom der altid fpres Salt til Sven, og 

Fordampningen kun borttager det rene Band. Jordan faaer 

en meget stor, maastee den stprste Deel af sit Vand fra Tibe

rias- eller Genezarethspen, og denne Sö indeholder Vand 

med meget lidt Salt. Spprgsmaalet bliver da igjen, om dette

19
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Salt i Tiberiasssen og Jordanfloden hidryrer fra en ældre, 

i en tidligere Periode afsat Saltmasse, eller om det kun er en 

Udvaskning as det Salt, som er spredt i Jorden fra den Tid, 

da Jordandalen var en Fjord as det røbe Hav. Genezareth - 

føen ligger endnu 722 Fod under Havets Niveau, og fyrst 

et betydeligt Stykke N. for denne Sp har Jordans Overflade 

samme Niveau som Havet. Hvis altsaa Jordandalen engang 

tidligere havde havt en umiddelbar Forbindelse med det rode 

Hav, maatte hele Dalen indtil Snmpen el Hllleh, have staaet 

fuld as Saltvand, og alle Jordlag i den nuværende Dal, for- 

saavidt som de ligge under Havets Niveau, vcere gjennem- 

trcengte med Salt. En saadan Udvastning gaaer meget lang

somt for sig, hvilket vi bedst see deraf, at de Vensysselske 

Sandlag endnu over et Aartusinde efter deres Hævning ikke 

ere Udvaflede og give Anledning til Dannelsen af Saltkilder, 

hvis Vand har Nordssvandets Sammensætning, men ere 

naturligviis mindre saltrige end dette. Da vi nu i Jordan- 

dalens Omgivelser ikke finde de Dannelser, som pleie at fore 

Steensalt, eftersom vi overhovedet i selve Jordandalen ikke træffe 

Zteensaltlag, men kun Saltkilder, medens den sydligste Deel 

af det dpde Hav har Steensaltlag, saa er den Tanke vel 

begrundet, at den Saltmcengde, fom Jordan tilforer det 

døde Hav, kun er Salt, Udvasket af Resterne af den tidligere 

Bedækning af Saltvand.

Vi ville nu gaae over til en Betragtning af det døde 

Havs Saltholdighed. Det er vel bekjendt, at man i Alminde

lighed antager denne Saltsøes Vand for at være mættet med 

Salt, skjsndt den egentlig ikke er det. Jeg har Undersøgt 

Saltvand fra det dpde Hav, som Hr. Cand. polyt., Godseier 

Reergaard til Gunderslevholm har havt den Godhed at 

medbringe fra sin Reise i Palæstina, Sinai-Halvøen og 

Wghpten. Analysen, anstillet efter samme Methode, hvorefter 

jeg har udfort mine Saltvandsanalyser, gav følgende Resultat:
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I 1000 Dele Vand: 

Chlor .................................................... 148,ooo

Svovlsyre.............. ... ........................ 0,45i

Kali.................................................... 4,211

Kalk..................................................... 15,820

Magnesia .......................................... 51,020

hvilket sammenlignet med Vandet fra Verdenshavet, der

i 1000 Dele indeholder:

Chlor........................................................18,999

Svovlsyre.............................................. 2,258

Kali......................................................... 0,350

Kalk ..................................................... 0,556

Magnesia.............................................. 2,096

alle Salte........................................... 34,404

giver ikke blot en stor Forfkjellighed med Hensyn til Forholdet 

imellem Vand og Salt, men ogsaa en stor Forfljel i For

holdet imellem de forfljellige Salte indbyrdes. For det første 

er den store Mængde Magnesia paafaldende, der i Forhold til 

Chlormcengden Udgjsr næsten 3 Gange saa meget som i Havvan

det. Dette er en almindelig Charakteer for alle halvt udtørrede 

Saltbassiner og har sin Grund deri, at Chlormagnium er et 

i Luften henflydende Salt, der saagodtsom flet ikke krystalliserer. 

Medens altsaa Kogsaltet Udkrystalliserer, blive Magnesia- 

saltene oplyste og Magnesiamcengden voxer derfor bestandig i 

Forhold til Chloret. Dette er saaledes Tilfældet ved de smaa 

mættede Saltsser i det Indre af de sydrussiske Stepper, der 

have afsat en Deel Kogsalt, og ligeledes ved det caspiste Hav, 

hvor Magnesiamcengden i Forhold til Chlor er dobbelt saa 

stor som i Verdenshavet. Hvis vi altsaa kunde overbevise os 

om, at der paa Bunden af det døde Hav fandtes et virkeligt 

Steensaltlag, saa vilde denne Kjendsgjerning være et yderligere 

Beviis for, at Asphaltsyens Saltvand oprindelig ikke er andet 

end Søvand, der ved Jnddampning har mistet en Deel af sit 

19*
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Kogsalt, som er afsat i krystalliseret Tilstand paa Bunden. 

Dette have nu alle Lodskud, som i den senere Tid ere an

stillede baade af Amerikanere og Englændere beviist. Overalt tog 

LoddetSalt op fraBunden. Forholdet imellem Magnesia og Kalk, 

Magnesia og Kali stemmer vel ikke fuldkommen med Forholdet i 

Havet, men nærmer sig dog meget dertil, hvorimod Forholdet til 

Svovlsyre er aldeles afvigende. Magnesiaens og Svovlsyrens 

Forhold til Chloret i Verdenshavets Vand er omtrent det samme, 

nemlig henved '/s og Vs af Chlorets Mængde. Men medens 

Magnesia i Asphaltspens Vand er voxet til det tredobbelte 

af, hvad det er i Verdenshavet, er Svovlsyrens Mængdeforhold 

sunket ned til V40. Dette synes at hentyde paa et ganske 

andet oprindeligt Forhold end det, der finder Sted i Hav

vandet.

I Jordanvandet er Forholdet imellem Chlor og Svovl

syre som 100: 2,60, d. v. s. i Jordanvandet er der allerede 

en betydelig mindre Svovlshremcengde i Forhold til Chlor 

end i Havvandet, men denne ringe Mængde Svovlsyre er 

i Asphaltssens Vand endnn betydelig formindsket. Dette hen

tyder paa en stadig virkende Aarsag til Svovlsyrens Bort

fjernelse, og jeg troer, at det ikke vil være vansteligt at angive 

den. LEldre og nyere Forfattere tale om Udvikling af Svovl

brinteluft i det døde Hav og tildeels ogsaa i Jordandalen, men 

de tale ogsaa om Asphalten, som ofte flyder paa Havet og 

om de bituminpse Kalkstene, som forekomme i Dalen og dens 

Skrænter. Nu veed man, at organisk sammensatte Stoffer 

decomponere de svovlsure Salte og forandre Svovlet til 

Svovlbrinte. Det er vel bekjendt, at naar Strømmen i Kjøben

havns Havn standser flere Dage i Træk, ville Kanalerne be

gynde at lugte og ubftøbe Svovlbrinteluft. Det er den samme 

Virkning som jeg antager har fundet Sted, deels i de med 

Løvand gjennemtrængte bitUminpse Kalksteen, deels i det dpde 

Hav selv. ProdUkterne af denne Virkning ere Svovlbrinte, 

der qaaer bort, Svovl, som Udskilles og synker tilbnnds, kul-
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snur Kalk af den svovlsure Kalk, som ligeledes synker til

bunds, hvorved fremkaldes en Formindskning af den i Vandet 

oplyste Svovlsyre. At dette er Aarsagen til den ringe Mængde 

Svovlsyre, der findes i det døde Havs Vand, synes endnu 

at bestyrkes ved den Kjendsgjerning, at det caspifle Hav, der 

er en lignende Dannelse som Asphaltspen, har en meget 

rigelig Mængde Svovlsyre, men det har heller ingen As

phalt og ingen af Bitnmen gjennemtrcengte Stepper som Jor- 

dandalens Omgivelse.



15.

Danmarks technisk vigtige Mineralprodukter
Foredrag, holdte i Jndustriforeningens Fredagsmoder

i Vinteren 1847—48.

I.

Lromdmaterialier.

bandenes Rigdom beroer for en stor Deel paa de Skatte, 

som Jorden oprindelig gjemmer, og som Menneflets Vind- 

stibelighed skaffer op til Overfladen og bringer til nyttig An

vendelse. Selv i Lande, hvis største Rigdom bestaaer i Agerdyrk

ningens ProdUkter, er dette Tilfældet; thi Jordens vedvarende 

og forpgede ProdUktionsevne beroer paa en Vexelvirkning imellem 

de ovre og de dybere Lag, paa en deelviis Fornyelse af den 

ved Dyrkning udtrUkne og ved Regnen Udvaflede Jordskorpe. 

Langt mere umiddelbart virke Jordens dybere gjemte Skatte 

i den egentlige Industri i Modsætning til Agerdyrkningen, og 

naar vi med BeUndring see op til Englands saa mægtigt udviklede 

Fabrikvcesen, maa vi for største Delen tilskrive denne Udvikling 

Jordens oprindelige Rigdom, der unegtelig Under en fri Stats

forfatnings kraftige Vcegtstang er bleven benyttet med Udmærket 

Held.

Iblandt Mineralrigets ProdUkter er der Intet, der med 

Hensyn til at funne hceve og vedligeholde Judvstrien kan maale sig 

med Jordkullene, og vi ere saa vante til at betragte S teen - 

knllene som den egentlige Kilde til Englands Rigdom, at man 

tusinde Gange hyrer det Spprgsmaal blive gjentaget, om man

c
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ikke øgsaa i vort Fædreland kan vente at finde dette mineralste 

Brændsel. Det er nemlig indlysende, at Lande, der kun ere lidet 

befolkede, i Almindelighed ville have Overflsdighed as Brændma- 

teriale, da Mennestet maa rydde Skovene for at vinde Jord

bund, der er stikket til Dyrkning. 3 denne Periode af Lande

nes Historie er der rigeligt Brændsel og ikkun lidet Forbrug, 

thi Industrien indflrcenker sig til Frembringelsen af de aller

første Npdvendighedsgjenstande. Men ligesom Befolkningen til

tager og Skovene formindskes, bliver der Trang til flere Jndn- 

striprodukter og til en større Mængde Brændsel, som det nødven

dige Middel til at frembringe dem; saaledes fremtræder da det 

Forhold, at med den voxende Trang aftage Midlerne for at 

tilfredsstille den, og nu begynder Mennestet at ssge efter de i 

Jordens Skjpd gjemte Levninger af en tidligere Planteverden, 

for at afhjelpe de Savn, som den nUvcerende ikke kan tilfreds

stille Allerede nu begynde Steenkullene i Nordamerika at spille 

en meget stor Rolle, og det er derfor begribeligt, at man i 

Europa, hvor Befolkningen er tættere, JndUstrien langt 

mere udviklet, og hvor Skovene ere indskrænkede til et lille 

Areal, overalt syger at opdage disse underjordiske Skatte, og 

Ingen vil negte, at Opdagelsen af store Steenkullag vilde vcere 

af en overveiende Vigtighed for vort Fædreland. Men fprend 

jeg gaaer ind paa Besvarelsen af det Spsrgsmaal, om vi kunne 

vente betydelige Rigdomme af UNderjordifl Brændsel hos os, 

vil det vcere nødvendigt at sige nogle faa Ord om de forskjellige 

Arter af mineralsk Brændmateriale, deres Oprindelse og Værdi.

Tidligere have mange NatUrforstere antaget, at der, uaf

hængig af en tidligere Plantevcext, forekommer i Jorden brænd

bare Kulstofforbindelser i en saadan Mængde, at de kunne 

faae praktisk Betydning som Brændmateriale. Men efterat 

man ved alle de Hjelpemidler, som den nyere Videnskab til

byder, har undersøgt de naturlige Forhold, er man bleven 

overbeviist om, at alle de forskjellige Kularter, som ere blevne 

afsatte til meget forskjellige Tider, engang have tæret Dele af 

Planter. Da Planterne med Hensyn til deres Voxested, deres
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hele Udvikling og mange andre Forhold ere forstjellige, eftersom 

de voxe paa Landet og i Ferflvand, eller i Saltvand, saa have 

vi to forstjellige Rækker af Kuldannelser, hvoraf den ene skylder 

Saltvandsplanter, Tangarter, sin Oprindelse, medens den anden 

hidrsrer fra Land- og Ferflvandsplanter. Ligesom Trce er et 

langt fortrinligere Brændmateriale end Tang, saaledes have 

de af Landplanter dannede Kul en langt fortrinligere Beflaffenhed 

end de, der skylde Havets Planter deres Oprindelse. Næst 

efter denne vigtige Forfkjellighed, der hidrører fra Planterne 

selv, har Tiden, hvori Ktlllene ere dannede, Maaden, hvorpaa 

Plantelevningerne ere afsatte, og senere indtrufne gjennemgri- 

bende Naturrevolutioner havt en væsentlig Indflydelse paa Kul

lenes Beflaffenhed. Ikke destomindre kan man opstille det som 

et almindeligt Resultat af disse Undersøgelser, at de ældste af 

de fra Landplanter hidrørende Kulformationer indeholde de 

fortrinligste Steenklll, og til disse Dannelser høre de mægtige 

Lag, der forekomme i England og Skotland, saavelsom de K»l, 

hvorpaa den store Industri beroer, der har Udviklet sig i Belgien, 

Nordfrankrig og de preUssifle Rhinlande.

Der er en enbuu ældre Kulformation, dannet i en Tid, 

hvorom vi have Grund til at formode, at endnU ingen Deel af 

Jorden dengang var hævet op over Havet. Denne Kulformation 

maa altsaa naturligviis skhlde Havplanterne sin Oprindelse, og 

den indeholder intet Lag, som man kan henregne til brugbare 

Lrteenknl. Ikke destomindre indeholder den brugbart og nyttigt 

Brændmateriale, og i Norge, Sverrig og paa Bornholm be

nyttes dette Brændmateriale til meget vigtige industrielle Die- 

meb. I Grunden er det ikke egentlige Kul, som forekomme 

her i nogen betydelig Mængde, men Skiferstenen, der ubgjør 

Hovedmassen af denne Dannelse, er saaledes gjenn em trængt 

af brændbare Dele, at den engang antændt, vedbliver at brænde. 

Det ligger alligevel i Sagens Natur, at ben ikke kan være 

noget kraftigt Brændsel og maa efterlade en Uforholdsmæssig 

stor Mængde Aske. 6 ä 7 Tsnder af denne brændbare Skifer 

frembringe ligesaamegen Varme, som en Tpnde engelske Steen-
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kul, og det følger allerede heraf, at dette Brændsel ikke taaler 

nogen Fragt, men i Nærheden as de Steder, hvor det findes, 

er det af ikke ringe Vigtighed. Det forekommer nemlig ikke 

som de egentlige Steenkul i Lag af nogle Fods Tykkelse, der 

ere dækkede af en stor Mængde Unyttige Sandsteen; men disse 

Skiferlag have en Tykkelse, der sandsynligviis er over hundrede 

Fod, saaledes at man kan bryde dem op med den stprste Lethed 

og Uden ftørre Omkostninger, end Gravningen af Leer vil 

foraarsage. Paa Bornholm, hvor man kjender dem i Rise- 

bækken, Læsaaen og Dlenaaen og hvor de sandsynligviis fore

komme i et temmelig bredt Bælte, der forener disse Pnnkter, 

benytter man dem nu for at brænde Kalk, og Asken, der bliver 

tilbage, kan bruges til Alunfabrikation (hvorfor Skiferen oste 

kaldes Alunskifer), til et Slags Tras til Vandbhgning, og den 

afgiver desuden et fortrinligt Gødningsmiddel til Markerne. 

Det er meget sandsynligt, at dette Brændmateriale snart vil 

finde en større Anvendelse ved flere Industrigrene, og navnlig 

maa man antage, at det er brugbart til Munrsteensbrcending*).

Den næste KUlformation er dannet i en Tid, da allerede 

enkelte Dele af Jorden som Øer vare hævede over Havet, og 

saavel Land- som Ferftvandsplanter have leveret Materialet 

til dens Kullag. I Europa er iscer England og Skotland og 

tildeels Irland rig paa disse Kul. De forekomme i Frankrig 

paa en Mængde forskjellige Steder, hvoriblandt Omegnen af 

Lyon og Valenciennes ere bekjendte. De findes i Belgien, i 

Rhinprevssen og Westphalen, i Sachsen, Schlesien, i de bayerske 

Rhinlande, i Alperne, man kjender dem selv paa flere Steder 

i det Indre af Rusland, og overalt, hvor de forekomme, knytter 

en meget udstrakt og indbringende Industri sig til deres Frem

træden. Paa de fleste Steder forekommer der flere Lag over 

hinanden, adskilte ved Sandsteen og Skifere, og undertiden 

have enkelte Lag en overordentlig Tykkelse, som s. Ex. ved

») Der hentydes her nærmest til et tidligere bestaaende Alunfabrik ved 

Amensgade i den sydlige Deel af Bornholm. I.
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W e d n e s b u r y  i  S t a f f o r d s h i r e  i  E n g l a n d ,  h v o r  e t e n e s t e  K u l l a g  

e r  3 0  F o d  t h k t , o g  p a a  e n k e l t e  S t e d e r  b r h d e s  d e  i  a a b n e  S t e e n -  

b r u d , s a a le d e s  s o m  v i b r y d e  K a l k e n  v e d  F a x e . M e n  s e l v  h v o r  

d e  e n k e l t e  L a g  i f f u n  o p n a a e  e n  T y k k e l s e  a f  f a a  F o d ,  u d g j p r e  

a l l e  L a g  t i l s a m m e n t a g n e  e n  f o r b a u s e n d e  M a s s e  K u l . S a a l e d e s  

h a v e  a l l e  K u l l a g e n e  v e d  S a a r b r ü c k  i R h i n b a h e r n  t i l s a m m e n 
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i k k n n  h a v e  e n  r i n g e  T y k k e l s e  a f f a a  T o m m e r , k a n  d e t i k k e  
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d e l i g h e d  m i n d r e  e n d  H a l v d e l e n  a f d e  K u l l a g ,  s o m  f i n d e s  i  e t  

s a a d a n t K u l t e r r a i n , t i l v i r k e l i g  N y t t e . A f  d e  s t ø r r e  K u l l a g  

g a a e r  i g j e n  e n  s t o r  D e e l t a b t , f o r d i m a n  d e e l s  m a a  l a d e  P i l 

l e r  s t a a e  f o r  a t b æ r e  L o f t e t a f G a n g e n e  i K u l g r u b e r n e , o g  

i k k e  a l t i d  k a n  t a g e  d e m  b o r t , e f t e r  a t  G r u b e n  f o r r e s t e n  e r  a f 

b y g g e t , d e e l s  f o r d i e n  s t o r  D e e l a f  d e  l p s h n g g e d e  K u l  h e n f a l d e  

t i l S m l l l o g  k a s t e s  b o r t . A f  d e n n e  G r u n d  s e e r m a n  i  N æ r 

h e d e n  a f d e  e n g e l s t e  K u l g r u b e r  s t o r e  D y n g e r , d e r b e s t a n d ig  

u d s t ø d e  R ø g s t ø t t e r  o g  o m  N a t t e n  U d s e n d e  F l a m m e r ,  o g  h v o r a f  

n o g le  a l l e r e d e  h a v e  b r æ n d t i m a n g e  A a r . I k k e  d e s t o m i n d r e  

e r  t e n  M æ n g d e  B r c e n d m a t e r i a l e , s o m  b e  f t ø r r e  o g  r i g e r e  K n l -  

d i s t r i k t e r  l e v e r e , o v e r o r d e n t l i g  s t o r , o g  f o r  h e n v e d  1 5  A a r  s i d e n ,  

d a  d e n  e n g e l s k e  N e g e r i n g  i  A n l e d n i n g  a f  d e n  f o r e s l a a e d e  O p h æ 

v e l s e  a f  U d f ø r s e l s t o ld e n  p a a  S t e e n k u l  l o d  a n s t i l l e  m e g e t  n ø ia g t i g e  

U n d e r s ø g e l s e r  o v e r  d e t  i  E n g l a n d  a a r l i g  p r o d u c e r e d e  K u l q v a n t u m ,  

b e l ø b  d e t s i g  t i l 1 6 , 1 9 5 0 0 0  T o n s  å  2 0 0 0  II d a n s k  V c e g t ,  

e l l e r 1 0 8  M i l l i o n e r  d a n s k e  T ø n d e r . D a  m a n  k a n  r e g n e  3 ‘ / s  

T ø n d e r  a f d i s s e  S t e e n k u l l i g  m e d  e n  F a v n  B r æ n d e , v i l d e  d e r  

u d f o r d r e s  n æ s t e n  3 1  M i l l i o n e r  F a v n e  B r æ n d e  f o r  a t  s v a r e  t i l  

d e t t e  a a r l i g e  F o r b r U g . H o s  o s  r e g n e r  m a n  n e p p e  a t k u n n e  

v i n d e  v e d  e n  r e g e lm æ s s i g  D r i f t  m e e r  e n d  1  ’  a  F a v n  B r æ n d e  

p r . T ø n d e  L a n d  U d l a g t t i l S k o v ,  h v i l k e t  a l t s a a  v i l s v a r e  t i l  

e t A r e a l a f 2 0 , 6 6 6 6 6 7  T ø n d e r L a n d , h v i s  m a n  i s t e d e t f o r  

S t e e n k u l v i l d e  b r u g e  B r æ n d e . D i s s e  2 0 2 / a  M i l l i o n e r  T ø n d e r  

L a n d  u d g j ø r e  o m t r e n t  2 0 0 0  d a n s k e  O v a d r a t m i l e ,  s o m  n u  f u n n e
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benyttes til at frembringe Fyde for Mennesker, og vi kunne 

derfor vel være berettigede til at sige, at vi leve for en Deel 

af de Planter, som bedækkede Landet i en Tid, som ligger saa 

langt tilbage, at Ingen tpr vove at udtrykke den i vor Tids

regning efter Aar, Aarhundreder, eller Aartusinder.

Men naar vi udregne, hvormegen Arbejdskraft disse Steen- 

kul frembringe, da er deres Værdi endnn langt ftørre, og de 

skaffe Mennesket Tid til ogsaa at dyrke de hsiere, aandelige 

Interesser, idet de overtage den mechanifle Deel af Arbeidet.

Man har hyppig opkastet det Spsrgsmaal, hvorledes 

en saa uhyre Mængde Brcendmateriale kunde frembringes ved 

den ældre Tids Skove; man har fundet den i Jorden nedlagte 

Brcendselmcengde saa stor, at man har anseet det for hsist usand

synligt, at Steenkullene virkelig flulde hidrpre fra en Plante

verden, som har nogen Lighed med den, der findes i vore nuvce- 

rende Skove. Denne Tvivl er tildeels bleven forpget ved 

nyere Undersøgelser, der have viist, at en tæt Skov i Mellem

europa vilde ved eu Forvandling as den hele Ätasse til (ssteenfut 

ikkun give et Lag, der, hvis det stulde Udstrækkes over hele 

Skovens Areal, ikke vilde udgjpre meer end omtrent */< Tomme. 

Selv naar man antager, at Plantevcexten i et varmt og fugtigt 

Klima er istand til paa samme Areal at frembringe en langt 

ftørre Mængde Brcendmateriale, vil det dog, som enhver indseer, 

ikke være tilstrækkeligt til at forklare Dannelsen af Kullag paa 

1 30 Fods Mcegtighed. Man er derfor kommen til den 

Overbeviisning, at denne Kulformations Kullag ere samlede i 

Fordybninger, saaledes som kulstofholdige Lag endnu i vor 

Tid dannes i Fordybninger, kort sagt, at hine Kullag engang 

tidligere have været Torvemoser, hvori mange Aars og Aar- 

hundreders Brændselsproduktion blev samlet og opbevaret. Naar 

man antager dette, begriber man, at en saa ftor Mængde 

Brændsel kan være samlet i Kullagene, og man er ikke nød

saget til at tage sin Tilflugt til Antagelsen af en Plantevcext, 

hvis Frodighed vilde overstige alle vore Forestillinger. Denne 

Mening, at den ældre Formations Kullag ere hiin Tids
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Tørvemoser, ikkun forandrede ved senere Paavirkning, finder

en Stadfæstelse i den Maade, hvorpaa Kullene ere afsatte, idet 

de vise sig som trugformigt dannede Lag, der Udfylde en Fordyb- 

ning, omtrent som de smaa Torvemoser, der forekomme i det 

nordlige Sjællands Skovegne, kun meget større. Et yderligere 

Beviis for denne Sætning er, at der i Forbindelse med denne 

Dannelses Kullag findes meget hyppig Muslingflaller, som 

i deres hele Bygning ligne dem, der forekomme i vore Jnd- 

sser, og som vi undertiden finde opbevarede paa Bunden af 

vore Tørvemoser, hvor de da afgive et af de mange Beviser 

for, at ogsaa disse engang have været Indsyer. Man vilde 

tage meget feil, hvis man vilde troe, at de Planter, som have 

voxet i den Tid, da Kullagene bleve afsatte i Tørvemoserne, 

ligne vore nuværende Skovplanter; der er ikke en eneste Plante, 

der ligner vore Løvtræer eller Naaletrceer; det er Bregner, 

men storesom Træer, saaledes som de i den nuværende Verden 

ikkun findes i meget varme og fugtige Lande, Planter som vor 

Ulvefod, men medens denne kryber henad JordbUnden og 

flyder Stængler neppe et Par Fod over Jordens Overflade, 

vare hine 30—40 Fod hpie Træer, og endvidere Vcexter som 

Skavgrcessene, der ogsaa dengang vare hpie Træer. Man 

har hidtil ikke opdaget nogen frugtbarende Plante fra denne 

Tid, og det synes, som om heller ingen Blomster prydede 

nogensomhelst af denne Periodes Vcexter Man er fristet til 

at antage, at disse Planter ikke vare beregnede til umiddelbar 

Nytte for Mennefler eller høiere Dyr, som begge dengang 

endnu ikke exislerede, men at de flulde rense Atmosphceren, og 

derved forberede hpiere Vceseners Udvikling, at de flnlde af

sætte Tprv og Kul, som i en sildigere Periode kunde komme 

Mennesket tilgode, og at de flulde samle det i alle Jord- øg 

Lteenmasser spredte Jern som Malm, der nu er Hoved

materialet for vor Tids meget udstrakte Jernproduktion.

Man kunde opkaste det Lpvrgsmaal, hvorledes Tsrveu 

kan forvandles til Steenkul, da enhver kan see den store For- 

stjel, der er imellem disse to SUbstantser saavel i ydre Udseende,
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som i Forbrcendingsmaaden og varmefrembringende Kraft. 

Men det er bekjendt, at Tsrv, der har været udsat for Varme, 

uden at komme i Berøring med Luften, derved forandres saa 

væsentlig, at Tsrvekul er istand til at frembringe en langt 

større Varme, end den raa Tsrv kan afgive. Man veed des

uden, at disse Plantedele, naar de opvarmes, uden at den 

derved Udviklede Luft kan Undvige, lide Forandringer,.der bringe 

dem i ydre Udseende og indre Egenskaber langt nærmere til 

Steenkullene. Denne Forandriug er det nu netop, som er 

fleet, vi finde overalt Gjennembrud af smeltede lavalignende 

Masser, som have ophedet de af mange Fod Sandsteen dæk

kede Tsrvelag og forvandlet dem til Steenkul.

Vi gaae nu over til en Undersøgelse, som er vigtig 

for vore egne Forhold, om der nemlig er noget Haab øm, at 

vi hos os kunne finde denne ældste og bedste Steenkuls- 

dannelse. For tydelig at kunne fremsætte min Mening om 

denne Sag, maa jeg anføre nogle Sætninger øm Jordens 

Dannelse i Almindelighed. Indtil en betydelig, paa mange 

Steder hidtil ukjendt Dybde, bestaaer en meget ftor Deel af 

Jordens Overflade af Lag, der ere afsatte af Vandet, ligesom 

Sand og Leer endnu for nærværende Tid afsættes ved vore 

Kyster. Disse Lag ere oprindelig afsatte saaledes, at de have 

været horizontale; men nu finde vi dem hyppig ganste straa, 

undertiden endog lodrette, og meget nøjagtige Undersøgelser- 

have viist, at dette hidrprer fra lavalignende Masser, der 

deels ere trængte frem fra Jordens Indre i smeltet Tilstand, 

deels ere studte op, ester at de allerede vare størknede. Saa

ledes ere ogsaa de ældste, og derfor dybeste Lag af de i Vand 

afsatte Bjergarter komne op til Overfladen, og vi finde dem 

da nærmest ved de fra Jordens Indre opskudte Masser. Da 

nu den ældste Steenkulformation overhovedet horer med til 

de ældste af Vandet afsatte Bjergmasser, maa vi fyrst og 

fremmest opssge den i Nærheden af disse. Saaledes er 

det ogsaa i England; de fra Jordens Indre fremtrådte 

Masser sindes i den vestlige og nordlige Deel af Landet, og
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Kuldannelsen følger dem som en, unegtelig ofte afbrudt Stribe 

paa Dst- og Sydsiden. Det samme iagttage vi i Frankrig og 

Thdflland.

Naar vi altsaa ville finde Kul hos os, maa vi opspge 

de ældste Bjergmasser og navnlig spge at finde hine ikke af 

Vandet afsatte, men fra Jordens Indre frembrudte Masser, 

vi maa forfølge den Retning, hvori Udviklingen steer, hvori 

vi komme fra de celdre til de yngre Dannelser. Hine ikke 

af Vandet afsatte Bjergmasser, som man i Almindelighed kalder 

plutonifle, danne for en stor Deel Overfladen af Norge og 

Zverrig, vi have dem i vor Nærhed i Skaane, hvor Klllla- 

berg, Rommeleklint og Hviderne omkring Dalby, som man i 

klart Veir kan see fra Kjsbenhavn, bestaae deraf, og de 

danne den hele nordlige, østlige og mellemste Deel af Born

holm. Udviklingen gaaer derfra i sydvestlig Retning, og paa 

denne Side finde vi den Dannelse, som jeg allerede har om

talt, hvori de brændbare Skifere forekomme, Dannelser, som 

ere celdre end Killformationen. Nu flvlde altsaa endnu mere 

sydvestlig for den brændbare Alunflifer den ældste Steenkul- 

formation findes, og der forekommer virkelig Steenkvl med 

Sandsteen i et saadant Bælte. Vi kjende dem ved Hpganæs 

i Skaane og ved Hasle og Rpnne paa Bornholm. Man 

har ogsaa tidligere, formedelst denne Beliggenhed og mange andre 

Ligheder med den ældste Steenkulformation antaget dem for at 

henhøre til denne Dannelse. Nyere Undersøgelser, anstillede 

med stor Omhu, have alligevel godtgjort, at de ikke hsre til 

denne, men til en langt yngre SteenkUlførmation, søm jeg meget 

snart nærmere stal omtale. Ved paa lignende Maade at fplge 

Randen af de standinaviske plutonifle Bjerge, har man endnu 

aldrig opdaget det allerringeste Spor af en Klllformation, der 

kunde være samtidig med den engelske og levere ligesaa brug

bare Kul. Disse Iagttagelser gjsre det allerede meget usand

synligt, at man hos os endnu flulde opdage denne vigtige 

Dannelse. Men man funbe dog falde paa den Tanke, at en 

eller anden Omstændighed, der ikke er os nsie bekjendt, kunde
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have bevirket, at Steenknlformationens Steenarter ved Randen 

af de skandinaviske plutonifte Bjergmasser ikke vare komne med 

op til Overfladen, men ikke destomindre endnu fandtes i Dybden, 

dækkede af yngre Dannelser. Disse yngre Dannelser ere nu 

især Kridtet og alle de Steenarter, som hsre med til denne 

Formation, og man knnde sige, som man ogsaa har sagt, at naar 

man gjennemborer eller gjennemgraver Kridtet, maa man finde 

Steenkulformationen, og at den ftørre Dybde ikke vil forhindre, 

at vi. med Fordeel kunne optage dens rige Skatte. Mu

ligheden af et saadant Forhold kan ikke negtes, men at ville 

stptte praktiske og kostbare Foretagender paa en saadan Mu

lighed, vilde toære aldeles forkasteligt. I England har man i 

en ikke meget stor Afstand fra et Sted, hvor Steenkulformatio

nen kommer op til Overfladen, og hvor rige Gruber ere an

lagte paa dens Produkter, gjort meget kostbare Forsvg for 

igjennem nyere Dannelser at naae ned til Lteenkulformationen 

og optage dens Kul. Alle disse Forsøg ere hidtil mislykkede, 

og medens man i en Afstand af neppe en Miil fra de Steder, 

hvor Steenkulformationen kommer op til Overfladen, ikke har 

været heldig ved disse Forssg, tør vi sandelig ikke vente, at 

opnaae andet end store Tab, naar vi vilde foretage lignende 

Forsøg i en Afstand af over 100 Mile fra de nærmeste Steen- 

kullag. Jeg maa altsaa paa det Bestemteste udtale det som min 

Mening, at vi bpr opgive at anstille Forsyg paa at finde den 

ældste SteenkUlformation i vort Land; de Kræfter, der blive 

anvendte derpaa, kunne vi brnge langt bedre og med Udsigt 

til langt heldigere og mere tilfredsstillende Resultater.

Den bornholmste og flaanste Kulformation har jeg ganfle 

nylig omtalt, øg endskjsndt den hverken leverer saa gode Kul, 

eller indeholder saa mægtige Lag deraf som den ældre Kul

dannelse, vilde det være i allerhsieste Grad forkasteligt, hvis 

man vilde betragte deres Forekomst som en for Fædrelandet 

ligegyldig Sag. De bornholmste Kul have en ringere Brænde- 

værdi end de engelske. Det vil sige, de frembringe ved For- 

brcendningen mindre Varme. Forholdet er førn 3800 tit 5900,
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eller med smaa Tal ganske nær som 2 til 3. Jeg maa her 

anføre, hvorledes man er istand til at bestemme dette Forhold 

nogenlunde nøjagtig. Forbrændingen fleer derved, at en Be- 

standdeel af den atmosphcerifle Luft, som man kalder Ilt, ind- 

gaaer en Forening med Brcendmaterialet, og Erfaringen har 

godtgjort, at den frembragte Varme staaer ligefrem i Forhold 

til den optagne Jltmcengde, saaledes, at naar man kjender den 

Mængde Ilt, som en Brcendselart maa optage for at forbrænde 

fUldstcendig, kjender man ogsaa dens varmefrembringende Kraft. 

Den beqvemmeste Maade at bestemme denne Jltmcengde paa 

er nu ikke at lade Brcendmaterialet brænde i den atmosphcerifle 

Luft, men at lade det forbrænde i Berpring med andre Ilt- 

forbindelser, hvorved man langt lettere kan bestemme den op

tagne Jltmcengde. Den dertil meest passende Jltforbindelse er 

Sslverglsd (en Forbindelse af Ilt og Bly), som afgiver sin 

Ilt, naar den sammensmeltes med Brændselet, forvandles der

ved til metallist Bly, der smelter og samler sig i en Klump, der 

let kan veies. Denne Blhklump svarer da natUrligviis igjen 

til den Mængde Ilt, som Brændselet har optaget afSplver- 

glsden, og som det vilde optage af den atmosphcerifte Luft ved 

den almindelige Forbrænding. Blyets Vægt svarer altsaa til 

Kullenes varmefrembringende Kraft.

De bornholmste Kul findes iscer paa Vestsiden og tildeels 

paa Sydsiden if Øen. De danne i det Hele taget Lag, der 

ikke ere meget tykke, men de findes forresten meget hyppigt. 

Det tykkeste Lag er den saakaldte 5 Alens Rand, med en til 

Navnet svarende Tykkelse, men som bestaaer af meget siette, 

sandblandede Kul, de saakaldte Knarper. Ellers overstiger 

Tykkelsen af de bedre Lag næsten aldrig 1 Alen. Antallet af 

de forfljellige Kullag er meget stort, og saaledes findes f. Ex. 

i Hasle System, noget Syd for Byen Hasle, 22 forskjellige 

Kullag, der tilsammen have en Tykkelse af omtrent 11 Fod. 

Det, der i mange Henseender særdeles stader den bornholmste 

Kuldrift, er deels Lagenes ringe Mcegtighed, deels ben store 

Vinkel, hvorunder de helde imod Horizontallinien, og som be-
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virker, at disse Lag snart komme ned til en uopnaaelig Dybde, 

deels Mangel paa faste Steenlag imellem Kullene, en Om

stændighed, der giør, at Bearbejdelsen as Kulgruberne er for

bunden med stor Banskelighed, deels endelig Kullenes Beskaffen- 

hed. Jeg har allerede anført, at deres varmesrembringende 

Kraft ikke er meer end omtrent 2/s af den, de bedste engelste 

Kul ere i Besiddelse af, hvortil endnu kommer, at Kullene ere 

tørre og ved at udsættes for Luften henfalde til Smul, hvor

ved deres Værdi betydelig formindskes. Den sidste Omstæn

dighed bevirker ogsaa, at de bornholmske Kulvcerker sjelden have 

noget stort Oplag af Kul, fordi de frygte for at være 

nødsagede til at gjemme dem saalcenge, at deres Vcerdi derved 

bliver forringet betydelig. Da de bornholmske Kuls Henfalden 

er afhængig af Fordampningen af den Mængde Vand, som de 

indeholde, maatte man unegtelig kunne holde dem i deres op

rindelige Tilstand, naar man gjemte dem paa fugtige Steder, 

hvor man undgik Træk, der fremmer Fordampningen as Vandet. 

Der gaaer aarlig en stor Mængde Brcendmateriale tabt paa 

Bornholm formedelst denne Kullenes Hensmuldren, men da det 

ikkun er Bandet, der fordamper og ikke Noget af de brændbare 

Bestanddele, ligger deres formindskede Vcerdi ikkun deri, at de paa 

Grund af den fiindeelte Tilstand tilstoppe Risten, hvorved For

brændingen forhindres. Ved at ælte disse smaa Stykker sam

men med Tørvejord, vilde man kunne give dem hvilkensomhelst 

Form, og den Fordeel, man derved kunde opnaae, vilde være 

ganske betydelig. — Kullene smelte ikke, naar de opvarmes, 

og naar man forsøger at danne Cokes af dem, smuldre de, lige

som naar de udsættes for Lnften.

Der er for nærværende Tid ikkun to Kulvcerker paa Born

holm, idet det er lykkedes at samle alle de smaa Interessent

skaber i to større L elskaber, og paa denne Maade tilvejebringe 

en billigere og mere hensigtsmæssig Drift. Oppumpningen af 

Bandet, som ved alle Kulvcerker er forbunden med störe Om

kostninger, drives i dette Dieblik ved Vejrmøller, og naar 

disse ikke kunne oppumpe alt Vanv, ved Dampmaskiner,

20
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hvortil man benytter smaa fiuL Dybden, hvortil man har 

bragt Gruberne ned, er hidtil kun ubetydelig og overstiger 

neppe 120 Fod. Den aarlige Produktion af Kul ved disse 

to Vcerker kan man maaskee anslaae til imellem 40 og 50,000 

Tpnder, fom, idet 5 Tpnder Kul ---- en Favn Brænde, svare 

til 8 å 10,000 Favne Brænde eller omtrent den aarlige Pro

duktion paa 6—7000 Tpnder Land, eller henved 8/» Quadratmiil. 

Prisen paa en Tynde bornholmfle Klll ved Værkerne er 2—3$., 

og den veier circa 300 F. Disse Forhold gjpre det indlysende, 

at de bornholmste Kul ikklln vanfteligt i Kjsbenhavn kunne con- 

currere med de engelste og skotske Steenkul, men at de paa Øen 

selv ville kunne afgive et Grundlag til meget vigtige indnstrielle 

Foretagender, og det er velbekjendt, at der ifjor er anlagt et 

Glasværk, hvor man har til Hensigt at smelte Glasset ved 

bornholmske Kul *).

Den bornholmfle ^information fortsætter sig i Skaane 

og danner navnlig ved Hsgances i Nærheden af Kullen byg- 

værdige Lag. De skaanske Klll have en noget høiere Brcende- 

vcerdi end de bornholmfle, men der er færre Lag, de ligge i 

langt ftørre Dybde, og Gruberne have i en Række Aar 

været bearbejdede med Tab. Der er nogen Sandsynlighed 

for, at de fkaanske Knllag strække sig over til den nordligste 

Deel af Sjælland, men hidtil kjender man dem der aldeles ikke. 

Hist og her finder man i vore Sand- og Mergelgrave enkelte 

Stykker Steenkul, ved hvis Undersøgelse det er godtgjort, at 

de hyre til den samme Formation som de bornholmske, og de 

hentyde paa, at senere Revolutioner have forstyrret disse Dan

nelser. Det er ikke »sandsynligt, at der ogsaa unber andre 

Dele af Danmark, især de østligste Øer, forekommer lignende 

AMag, men man har al Grund til at formode, at de findes 

i en saadan Dybde, at deres Forekomst der ikke har nogen 

videre praktisk Vigtighed.

Hvav ver her er mevdeelt om Driften af de bornholmfle Kulgruber, 

refererer sig naturligviis til Forholdene for 1848. Glasværket er 

senere nedlagt og Kulbrydningen er nu ikke saa stor som tidligere.

3.



Medens den store KUlformation stylder Landplanterne sin 

Oprindelse, hvis Levninger ere samlede i Fordybninger, der 

have indeholdt Ferflvand, og som have stor Lighed med vore 

nuværende Torvemoser, have de bornholmske Klll en ganske 

anden Oprindelse. Vi finde nemlig i denne Dannelse vel en 

stor Mængde Blade af vmiskjendelige Landplanter, men ogsaa 

en ftør Mængde Levninger af Skaldyr og Tangarter. Skal

dyrene hidrpre alle fra Sødyr. I Kullagene finder man ikke 

sjeldent sammenpressede Træstammer, øg alle Forhold hen

tyde øjensynligt paa, at de ere afsatte i Havet ved en Kyst, 

og at Kullene deels ere dannede af Drivtømmer, deels af 

Tang. De minde i saa Henseende om de store Masser as Driv

tømmer, som opkastes ved Kysterne af Island og tildeels Grøn

land, saavelsom om det Drivtømmer, Missisipi fyrer med sig 

ud i den mexikanske Bugt. Tilsidst vil jeg enbnu bemærke, at de 

Plantelevninger, der forekomme i denne Dannelse paa Born

holm og i Skaane, bevise, at Klimatet paa den Tid omtrent 

maa have været saaledes, som det nu er i Nærheden af 

Vendekredsene, og de af Nntidens Planter, der have deis styrste 

Lighed med hine forstenede, voxe i Mexiko og paa det gode 

Haabs Forbjerg, men fitnne hos os ikkun trives i Drivhuse.

Foruden disse hidtil beskrevne Kuldannelser spiller enbnu 

en anden en meget stor Rolle her i Landet. Det er Brunn - 

kulførmationen,som henhører til en langt yngre Tid, er dannet 

af Planter, der staae de nulevende og hos os voxende Planter 

langt nærmere, og har i det Hele taget lidt langt mindre 

Forandringer ved senere NatUrrevolUtioner. Den hele For

mation, det vil sige alle de Lag af Sand og Sandsteen, Leer 

og Alunjord, Jernmalme og Kalkstene, der sammensætte denne 

Dannelse, er overordentlig meget udbredt i hele Landet. Paa 

Vestkysten kjende vi disse Lag fra Liimfjordens Bredder indtil El

ben, og man veed, at de fortsættes i det Hannoverske; i det Indre 

forekomme de indtil Them ved Saltenlangsp, og man tyr vel 

paastaae, at de indtage omtrent Halvdelen af hele Halvsen. 

Paa Ostkhsten ere de sjeldnere, men de findes fra Koldingsjord
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indtil Nord for Grenaa, i Fyen kjender man dem i Omegnen 

af Middelfart, i Sjælland paa Refsnæs, og dertil horende 

Lag ere gjennemgravede ved Jernbanegjennemsnittet i Valdby- 

bakke. Hidtil ere ikkun to Steder bekjendte, hvor denne Dan

nelse indeholder større BrUUnkullag, det ene er en Bakke i 

Nærheden af Them, det andet har man opdaget paa Thy- 

holm ved Liimfjorden, men paa mange andre Steder forekomme 

tykke, med Kul gjennemtrcengte Leerlag og enkelte KUlstriber *).  

Ikke destomindre er det hoist sandsynligt, at der i Dybden 

findes en Mængde Brunnkullag skjulte, thi paa hele Jyllands 

Veststrand og den ydre Brække ved de flesvigfle Kyster opkaste 

Bølgerne overalt Bruunkulsthkker, saaledes at man kan være 

sikker paa, at der i det dybe Hav maa forekomme en stor 

Mængde Bruunkullag, der bestandig forstyrres ved Bølgeflaget. 

Disse Bruunkul have en varmefrembringende Kraft, der er noget 

større end Tørvens og mindre end de bornholmske Kuls. De 

høre derfor til de mindre gode mineralske Brcendmaterialier, 

og da de fleste af de Egne, hvor denne Formation findes, ere 

rige paa Tsrv, har man hidtil ikke benyttet de allerede opdagede 

Bruunkullag og ikke gjort sig Umage for at finde nye. Man 

kan alligevel forudser, at de i en kommende Tid, naar Torve

moserne for største Delen ere udtomte, ville blive Gjenstand 

for vigtige Bjergvcerksforetagender og bevirke en større Udvikling 

af to for Landoekonomien særdeles vigtige Industrigrene, nemlig 

Muursteensfabriker og Kalkbrænderier. Det vilde allerede nu 

vcere as stor Interesse ved Boringer og andre Undersøgelser

*) Efterat dette blev sirevet, ere flere Bruunkullag fundne paa sor- 

fkjelligeSteder af Halvøen, s. Er.: ved Ellemosegaard, Hald Ss, 

Silkeborg (i Vesterstov og ved Slaaen So), og ester Captain 

Dalgas tidige ved Norre-Vium og Sandsuldgaarde. — Nyere 

Undersøgelser, navnlig ved Jernbanegjennemsnittene, have tillige 

godtgjort, at hele Bruunkulformationen har en langt storre Ud

bredelse paa Halvøen saavelsom i Sjælland, end man tidligere 

havde Grund til at formode. 3
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at prøve paa at finde Bruunkullag, da der er indtraadt Tvrve- 

mangel i enkelte Dele af det anførte Distrikt.

Denne Bruunkulformation indeholder endnu et andet Pro

dukt, som ikke er ganske uvigtigt, nemlig Rav. Det er be- 

kjendt, at der ved vore Kyster findes en betydelig Mængde 

deraf, men det er dog ikkun paa Vestkysten as Jylland, at dette 

Naturprodukt forekommer i en saadan Mængde, at det kan 

blive Gjenstand for en nogenlunde regelmæssig Indsamling. 

Endfljpndt Regeringen egentlig har Ret til alt det Rav, som findes, 

bliver denne Ret dog ikkun sjelden gjort gjeldende, og Ravsam

lerne, der især efter stærke Storme gjvre en forholdsviis rig Høst, 

sælge Navet til Mellemhandlere, der i Almindelighed Udføre 

det til Leipzig og Holland. Det aarlig vvndne Qvantum 

Rav kan maaskee anflaaes til 2000 XI *).

Vi komme nu til det sidste og for nærværende Tid vig

tigste Brændmateriale hos os, Tørven. Den findes, som alle

rede er berørt, i Almindelighed afsat i Fordybninger og hidrører 

fra Planter, der have lidt en særegen Art Gjcering, som 

man har kaldt Tyrvegjæringen, og hvorved VedsUbstantsen af 

de meest forskjellige Plantearter lidt efter lidt gaaer over til det 

brune Stof, som Udgjpr en ejendommelig Bestanddeel af Tprven. 

Undersøgelser med Hensyn til Tørvens Brcendevcerdi (varmefrem- 

bringende Kraft) have godtgjort, at al Tprv, af hvilkensomhelst 

Beskaffenhed den ogsaa er, naar den blot ikke er mechanist 

blandet med Sand og Jord, har i det Væsentlige den samme 

Brcendevcerdi, og er i Gjennemsnit nogle hundrede Varme- 

eenheder bedre end Trce. Dette gjelder natUrligviis ikkun de for

fljellige Tprvearter, naar de alle ere bragte til samme Tprheds- 

tilstand, og naar man, ligesom ved Steenkul og Bruunkul, sam

menligner ikke Maal, men Vægt. I ingen af vore forskjellige

*) Det hertil foiede supplerende Afsnit om Torven er et Brudstykke 

as et Foredrag om Brændmaterialier, holdt ved Jndustrimodet i 

Kjobenhavn 1852, og findes i Qvartalsberetningerne fra Jndustri- 

foreningen i Kbhvn. XIII Aargang, S. 8—14. I.



Klasser af Brcendmaterialier viser der sig saa stør en Forskjel 

i Vægtfylden søm ved Tprven; fra den lyse, svampede Mos- 

tprv, der findes pverst i Landets større Moser, indtil den sorte, 

tunge Tsrv, der findes dybt nede i gamle Moser, eller endog 

indtil den BruunkUl lignende Martsrv, der i Nærheden af 

Skagen er dækket af mange Alen tykke Sandlag, finder en For- 

skjel Sted, der er langt ftørre end den, vi kjende imellem det 

lette Poppeltrce og det tunge Bpge- og Egebrcende, eller imellem 

de forskjellige Arter Steenkul. Tprvens Brcendevcerdi er 

2500 indtil 3000, naar den er lufttørret, og naar vi ville 

sammenligne dens Vægtfylde, idet vi angive Vægten af en 

massiv Cubikfod af de forstjellige Tprvearter, viser det sig, at 

der gives Tprv, der kun veier 12—14 Pd. pr. Cubikfod; dette er 

den ovenomtalte lette, hvide Tprv fra Overfladen af de store 

Moser. Kommer man dybere i en saadan Mose, bliver Farven 

mørfere, og Vægtfylden stiger; man har da svampet Tsrv, der 

veier 18— 20 Pd. pr. Cubikfod; og kommer man endnu dybere i 

Mosen, hvor Farven er mørkere og MosstrUktUren næsten for

svunden, stiger Vægtfylden af Tprven, saa at en CUbikfod veier 

imellem 30—40 Pd. Den æltede Tprv har i Almindelighed 

en noget hpiere Vægtfylde, end den gravede Tprv af samme 

Masse, men ingen af dem naaer en Vægt af 50 Pd. pr. 

Cubikfod. Den tungeste Tprv man kjender er den, der findes 

ved Skagen og Raabjerg i Jylland og i det nordlige Sjæl

land under Sandklitterne, og den er bekjendt Under Navnet 

Martprv, hvoraf en Cubikfod veier fra 50 Pd. indtil 78 Pd. 

Sammenligner man nu denne Thrv, der har en Vægt af 78 

Pd. pr. Cubikfod, med en lys Mosetprv, hvis Vægt er 12—14 

Pd., saa vil De forstaae, mine Herrer! at man er fllldkommen 

berettiget til i det daglige Liv at sige, at der er en stor For- 

ftjel imellem Tørvens Værdi, men at ogsaa jeg har Ret, 

naar jeg paastaaer, at al Tprv i det Hele taget har den 

samme Brændevcerdi. I det daglige Liv regner man efter 

Maal, enten man nu kjøber et heelt Læs efter Viemaal eller 

i sneseviis kjsber Tvrv, der er dannet i Former af samme
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Størrelse. Det synes, som om de Sætninger, jeg her har 

udtalt, ikke stemme med Erfaringen i det Store; naar man 

nemlig har sammenlignet forfkjellige Arter Tprv indbyrdes og 

med andre Brcendmaterialier, som f. Ex. Newcastle Steenkul, 

har man i mange Tilfælde faaet et flettere Resultat med 

det lettere Brcendmateriale, og ikke sjelden har man bemærket, 

naar Forssgene have været anstillede ved Dampkjedler, at 

Dampene ikkun med Vanstelighed kunde holdes oppe, og i flere 

Tilfælde, at dette var Umuligt. Denne tilsyneladende For- 

stjellighed imellem Resultaterne af Forsøg i det Smaa og 

Forsøg, anstillede med større Qvantiteter, hidrører derfra, at 

Ildstederne, der ere indrettede til et kraftigt og tæt Brcend

materiale, ikke uden Tab og Uleilighed kunne benyttes til et 

Brcendmateriale der er lettere og svagere, og naar De nu sam

menligner Terv a 12 Pd. pr. Cubikfod og en Brcendevcerdi 

af 3000 med Steenkul å lOOPd. pr. Cubikfod ogen Brcende

vcerdi af 6000, vil De finde, at Ildstedet, Rummet, hvorpaa 

Forbrændingen skeer, maa være 16 Gange større, naar man 

vil brvge den letteste Tsrv, end det behøver at vcere, naar 

man brUger de tungeste Steenkul. Heraf følger da altsaa, at 

man maa indrette sine Ildsteder efter Brændmaterialet, naar 

man vil have den hele Nytte af det Brændsel man bruger, 

og for at finde Forholdet imellem ForbrcendingsrUMmet eller 

Ildstedet, hvorpaa man vil brænde sorfljellige Brcendmaterialier, 

maa man multiplicere Bundmaterialets Brcendevcerdi med 

Vægten af 1 Cubikfod af samme; Ildstedet maa da for at kunne 

modtage den Mængde af de sorfljellige Brcendmaterialier, der 

give en lige stor Barmemcengde, have et Cubikindhold, der staaer 

i omvendt Forhold til de saaledes fundne Tal; s. naar vi 

have Terv, hvoraf 1 Cllbikfod veier 20 Pd., og som har en 

Brcendevcerdi af 3000, er 20 x 3000 — 60,000, og sammen

ligne dette med Steenkul, der veier 100 Pd. pr. Cllbikfod og 

har en Brcendevcerdi af 6000 ----- 600,000, maa Ildstedets 

Cubikindhold for Tvrv forholde sig til det, som er bestemt til 

Steenkul, som 600,000 : 60,000, eller som 10 : 1. Iagttager
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man dette, viser det sig overalt, at Tyrven til alminde

ligt Brug Under Dampmaskiner og Kogeindretninger kan 

erstatte Steenkullene, til Glassmeltning og Brænding as for- 

fljellige Arter Leervarer har den allerede længe været anvendt 

hos os og i andre Lande, og selv til Metalsmeltning, hvortil 

man i Almindelighed foretrækker Steenkullenes kraftige og lidet 

iltende Flamme, kan Tørv anvendes med meer eller mindre 

Fordeel. Paa en Reise, som jeg for ikke længe siden har til

endebragt, har man forsikkret mig, at man i Baiern, hvor 

der ved DonaUflodens Bredder forekommer meget store Tørve

moser, benytter Tprv til Locomotiverne paa Jernbanen, og 

endskjøndt jeg ikke kan stadfæste dette ved egen Erfaring, har 

jeg Grund til at antage den meddeelte Efterretning for rigtig. 

Kan Torven til de fleste Anvendelser træde istedetfor Steen- 

kul, saa er der desforuden Benyttelser, hvor Tørven aaben- 

bart har Fortrinet fremfor det kraftigere Brændmateriale. 

Overalt, hvor man brUger en let Flamme og en stadig og ikke 

for hsi Varmegrad, saasom ved Tprreovne og lignende Ind

retninger, har Tprven Fortrin fremfor alle andre Brcend- 

materialier. Det fremgaaer Umiddelbart af det nylig Anførte, 

at Tprv for Fremtiden vil være den egentlige Basis for vor 

Industri, forsaavidt denne udvikler sig Udenfor Hovedstaden og 

de større Ssstæder. Imidlertid vilde det hjælpe meget lidt, at 

Tprv er et Brændmateriale, der er vel skikket til at afgive en 

Basis for Industrien, hvis den ikke forekommer i store Masser 

og kan vindes til billige Priser. Vi maa derfor anstille en 

Undersøgelse om vore Tørvemosers Beskaffenhed og Udstræk

ning saavelsom om den Priis, hvortil et vist Qvantmn Tprv 

kan leveres paa de forstjellige Steder. Med Hensyn til vor 

Opgave kan her ikkun være Tale om store Torvemoser, der 

baade have en stor Udstrækning og en antagelig Dybde. Smaa 

Moser derimod ere vel af stor Vigtighed for det daglige Forbrug 

i Huusholdningerne, men have ikkun liden Betydning, naar 

der er Tale om at forsyne stprre industrielle Anlæg. Det 

kan her ikke være min Hensigt at give en Bestridelse over
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de vigtigste Tørvemoser hos os, eller endog kun at opregne 

dem; men jeg vil alene kaste et almindeligt Blik paa disse 

Forhold. Derfor vil jeg kun nævne H olm eg aard sm o se 

og den store Aamose i Sjælland, de to store Vildmoser 

og Knuds mose i Jylland, og flere meget store Moser i 

Hertugdømmet Slesvig, Moser hvoraf f. Ex. den største af 

Vildmoserne regnes til over 2 Qvadratmiil, med en paa mange 

Steder meget betydelig Dybde, og skjsndt de andre vel ere be

tydelig mindre, have de dog en Størrelse og et Tørveindhold, der 

vil være tilstrækkelig til at forsyne store Fabriker i en ube

regnelig lang Tid. Med Hensyn til Spsrgsmaalet om Prisen, 

da skal jeg anføre nogle Exempler, der ville godtgjøre, at 

Prisen er saa lav, at ben tillader en udstrakt og sor- 

deelagtig Anvendelse. Bed Flensborg, hvor Torvemoserne 

allerede for en Deel ere opflaarne, fordi man har brugt en 

saa overordentlig stor Mængde Tprv til Teglbrænding, kan man 

endnu (1853) have en Tønde Steenkuls Brcendeværdi i Tprv 

for 1 Rdlr. I Viborg kostede for nogle Aar siden 600 Pd. 

Tyrv, der i Brcendeværdi er lig en Tønde engelske Steenkvi, 

1 Rdlr., og naar man tager Tørven ved Mosen, hvor det 

rette Sted vilde være til at anlægge Fabriker, ligesom Eng

lænderne have anlagt deres Fabriker i Nærheden af Steen- 

knlsgrUberne, koster Brcendevcerdien af en Tpnde Steenkul 

tun 3 Mk., hvilket ikke er dyrere end paa mangesteder i det 

Indre af England, hvor Kullene i det Hele ere flettere end 

de, der tilfpres os. I Nærheden af Oldeslohe i Holsteen kan 

man have Brcendevcerdien af en Tsnde Steenkul for 4 Mk., 

øø saaledes gives der paa hele Halvøen en Mængde Steder, 

hvor Tørven er meget billig, thi her har jeg kun nævnt de 

Steder, som jeg selv for nogle Aar siden har havt Lejlighed til 

at undersøge; men jeg har fra andre Steder modtaget Angivelser 

om Priser, der ere overeensstemmende hermed og gjør det hpist 

sandsynligt, at Tørven i Gjennemsnit, ved Randen af de store 

Moser, ikke mlde koste meer end 3 eller i det hpieste 4 Mk. for 

Brcendevcerdien af en Tønde Steenkul. Dette Priissorhold
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er af den Beflaffenhed, at det tillader en ftor Udvikling af 

vor Industri.

Man vil sandshnligviis giøre mig den Indvending, at 

Terven vel er et fortrinligt Brcendmateriale i en Sommer 

som denne, da man kan vinde den Uden store Omkostninger, 

er sikker paa, at faae en tilstrækkelig Mængde deraf, og altsaa 

kan basere et Jndnstrianlæg derpaa, men at en saadan Som

mer er en Undtagelse hos os; thi i Almindelighed ere vore 

Sommere meget regnfnlde, og man behpver kun at komme et 

Par Miil fra Kjsbenhavn for at see, hvilken Masse Tprv, 

der hyppig fordcerves ved Veirets Ustadighed. Naar en Skyl

regn gjennembløder den halvtprre Masse, falder den ved en 

senere Udtørring i Smaasthkker og taber derved den største Deel 

af sin Værdi. Denne Ustadighed i Tørvens Produktion er 

den største Vanflelighed ved dens Anvendelse til indUstrielt 

Brug, thi man kan da ikke hvert Aar og til alle Tider gjpre 

Regning paa at kunne forflaffe sig den i behprig Mængde og 

af passende Beflaffenhed. Spsrgsmaalet bliver da, om man 

ikke kan indfpre en stprre Sikkerhed i TprveprodUktionen? 

Uagtet vort fugtige Klima ere vi dog istand til, hver Som

mer paa enkelte Undtagelser nær at faae vor HovedprodUktion, 

Sæden, bragt tør i Huns, og Erfaringen har lært os de Midler, 

hvorved man forholdsviis med Lethed kan overvinde de Vanste- 

ligheder, som Klimaet lægger os iveien. Det er derfor et 

naturligt Spørgsmaal, om man ikke kan gjvre det Samme 

med Tørven, om der ikke gives et Middel, som kan forhindre 

Klimaets uheldige Indflydelse paaTyrvefabrikationen, og hvorved 

der kan tilvejebringes en stadig Produktion. For omtrent 20 Aar 

siden begyndte man at behandle denne Sag alvorlig i Skot

land, hvis Klima har stor Lighed med vort, hvor der forekom

mer store Tørvemoser, men hvor paa den anden Side mægtige 

og Udstrakte Steenkullag gjsre Tørven til et mindre væsentligt øg 

nødvendigt Brcendmateriale. Jftedetfor at lade Tørven tørre 

i Luften, fandt man paa at presse Vandet af den øg at for

tætte den ved dette mechanifke Middel, for paa en Gang at
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unddrage den for Klimaets Indflydelse og bringe den i en 

Tilstand, hvori den let kan flyttes. Disse Forsøg angaves i 

Begyndelsen at være lykkedes over al Forventning; man vilde 

have staffet sig et Bundmateriale, der i varmefrembringende 

Kraft stod ncer ved Steenkul, og som Under hele ProdUktionen var 

uafhængigt af Klimaets Ustadighed. For enhver Kyndig maatte 

det være indlysende, at disse Forventninger ikke kunde opfyldes; 

mechaniske Midler kunne ikke frembringe saadanne chemifle 

Forandringer i Tyrvens Sammensætning, at dens opvarmende 

Kraft derved forandres. Det er her, som i saamange andre 

Tilfælde, den Forvirring, der hidrører fra Forvexlingen af 

Maal og Vægt, som har foranlediget Fejltagelsen. Theorien 

lærer, at Tprv, enten den er presset eller blot tørret i Luften, 

nødvendigviis maa have den samme Brcendevcerdi, naar den 

sammenlignes efter Vægt, og naar den i disse forstjellige Til

fælde er lige stærkt udtørret. Erfaringen har fuldkommen 

stadfæstet denne Theori, idet gravet saavel som æltet Dørv, 

den under et Lag af Flyvesand naturligt sammentrhkkede Tprv 

og den kunstigt sammenpressede Tsrv, have alle den samme 

Brcendevcerdi. En noiagtig Sammenligning, som jeg har 

anstillet, har viist, at Stykker af den skotske, kunstigt pres

sede Tprv og Martprven fra Skagen have ikke blot den 

samme Brcendevcerdi, men ogsaa den samme Tæthed inden

for meget snevre Grcendser, saa at det maa antages, at 

den Tæthed, der med Rimelighed kan tilvejebringes ved 

Tørven, ligger indenfor en Grændse, der kan Udtrykkes ved en 

Vægt af 50—70 Pd. pr. Ctlbikfod. Det er ingen Tvivl 

underkastet, at man ved at anvende alle mechanifte Midler, 

hvoraf vi nu ere i Besiddelse, vilde kunne opnaae endnu noget 

større Tcethedsgrader, men disse vilde formedelst den større 

Kraftanstrengelse være kjøbte saa dyrt, at det praktisk vilde 

være urimeligt at tænke paa deres Anvendelse. Den anførte 

Tæthed vilde omtrent svare til en Vægtfylde af 1, der er 

noget mindre end Steenkullenes Vægtfylde, og man vilde der

ved opnaae, at et Maal (Tønde, Cubikfod o. s. v.) Tørv
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vilde frembringe noget mindre end den halve Varme, som et 

ligesaa stort Maal Steenkul kan frembringe.

Den Forventning, at erholde ved Tprvepresning et i 

Virkeligheden kraftigere Brændsel, var ikke den eneste Skuffelse, 

der viste sig ved det første Forsøg ved denne nye JndUstrigreen. 

Det blev nemlig meget snart tydeligt, at den hele Maade, 

hvorpaa man udfprte dette Arbeide, var aldeles upraktift, idet 

man arbejdede meget for langsomt. Man tog nemlig den med 

Vand gjennemtrceugte Tprvemasse, bragte den Under en Presse 

og vilde nu ved Tryk flaffe Vandet bort; men Tprvens svamp- 

agtige Natur forbød enhver hurtig Presning, da der Udfordres 

Tid, for at Vandet kan stilles fra Tprvemassen, og man 

pressede derfor ikkun ganske faa Tprv i en given Tid, hvilket 

nakurligviis atter gjorde Arbejdslønnen overordentlig hyi. Alle 

de Forsøg, jeg har anstillet, og alle de Erfaringer, jeg har 

tonnet samle, bestyrke mig i den Overbeviisning, at det neppe 

vil lykkes at skaffe Vandet bort af den vaade Tyrvemasse ved 

Presning, og paa en Gang tørre den og give den Form. Man 

maa opgive nogle af disse Fordringer, og ved Eftertanke bliver 

det klart, at Vanskeligheden i vor Tprvefabrikation ikke ligger 

deri, at man ikke kan faae Tørven tpr, men at den under- 

denne Tørring gjentagne Gange bliver udsat for Opblødning, 

hvorved dens Form bliver aldeles forstyrret. Hvis man altsaa 

opgiver den Fordring, ved mechaniste Midler, navnlig Pres

ning, at staffe Vandet bort, og ikkun benytter Trykket for at 

give den næsten tørre Tprvemasse Sammenhæng og, hvis man 

vil, Form, antager jeg, at de væsentligste Vanskeligheder ved 

Anvendelsen af Tsrvepresser ville være hævede.

IL

KalKsteen.

Et af de vigtigste Mineralprodnkter, der findes i 

Danmark, er Kalk, hvis Anvendelse er saa udstrakt, at de 

Lande, hvori der ikke findes Kalksteen, derved savne et af
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de vigtigste Hjelpemidler i det daglige Livs Industri og et 

uundværligt Raaprodukt i mange Fabriker.

Danmark er rig paa Kalksteen, og endskjøndt en Deel 

as Landet mangler den, saasom Fyen, den sydlige Deel as 

Jylland og Hertugdømmerne, er dog Communicationen saa let 

hos os, at de nordlige og østlige Provindser kunne forsyne den 

øvrige Deel dermed. Den raa Kalksteen bestaaer ikke alene af 

Kalk, den indeholder desuden KUlsyre, der er forenet med 

Kalken til en Forbindelse, som kaldes kulsuur Kalk, og hen

regnes af Chemikerne til den Klasse af Stoffer, som de be

tegne med Navnet Salte. Den største Deel af den raa 

Kalksteen benyttes til Kalkbrcending, men der er nogle andre 

Anvendelser, som ikke ere ganske ubetydelige, saasom Kalkens 

Anvendelse til Bygningssteen og som Marmor; ogsaa for

tjener her at nævnes Afbenyttelsen af den Varietet af Kalksteen, 

som vi kalde Kridt, og som bruges som Malerfarve og Skrive

materiale. Ikke destomindre er Kalkstenens Afbenyttelse til 

brændt Kalk den vigtigste af alle.

For at bedømme Kalkstenens Værdi til Kalkbrcendingen, 

maa man deels tage Hensyn til dens chemifle Egenskaber, deels 

til dens Sammenhæng og Tæthed. Kalkstenen er, forsaavidt 

som den bestaaer af knlsuur Kalk, altid af samme chemifle 

Beskaffenhed, men ikknn sjelden sindes denne Kalk fuldkommen 

reen i Naturen, den indeholder som oftest forfljellige andre 

Mineralier indblandede i stprre eller mindre Mængde, og 

den brændte skalk antager efter denne Indblandings Natur og 

Mængde forfljellige Egenstaber. Den hyppigste Indblanding, 

som forekommer i vor Kalk, er Leer, der snart kan være 

meer, snart mindre jernholdigt. Desuden kan den ofte inde- 

holde Sand eller Fliser as Flint.

Kalkens Brænding skeer i Kalkovne, hvor man i det 

Hele taget søger at frembringe en Hvidglødhede eller idet- 

mindste en til Hvidglødheden sig nærmende Rpdglpdhede, og 

den chemifke Forandring, man derved tilsigter, bestaaer deri, 

at man vil uddrive Kulsyren, hvis Tiltrækning til Kalken ved
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denne hoie Varmegrad ophæves, og, da den er en Lllftart, 

spreder den sig i Atmosphceren. Jo renere en Kalksteen er, 

desto hpiere Varmegrad udfordres der til at uddrive dens 

Kulsyre, og desto stærkere Varme taaler den, uden at den 

brændte Kalk derved taber sine gode Egenflaber. Indeholder 

den derimod Leer, saa befordrer Lerets Tiltrækning til Kalken 

Kulsyrens Uddrivelse; den brændes færdig ved en lavere Varme, 

men den kan derved let trække sig saa stærkt sammen, at den 

ikke kan lcedfles, og naar Varmen bliver endnu hsiere, smelter 

den og bliver derved Ubrvgbar til de fleste Anvendelser af 

brændt Kalk. Jo mere Leer Kalken indeholder, desto lettere 

foregone disse Forandringer.

Den brændte Kalk bliver i Almindelighed læflet, hvilket 

bestaaer deri, at man helder Vand paa den, dypper den ned 

i Vand eller Udsætter den for den fugtige Atmosphcere, hvor

ved den ligeledes indsUger Vand. Ved denne Læskning trænger 

Vandet fyrst futt ind i Mellemrummene mellem Kalkdelene, 

som for stprste Delen ere fremkomne derved, at Kulsyren, der 

udgjor næsten Halvdelen af den raa Kalkfteens Vægt, er bort- 

gaaet. Kort efterat Vandet saaledes har opfyldt Mellem

rummene i den brændte Kalk, begynder det at indvirke paa 

Kalken; der dannes en chemist Forbindelse mellem Vand og 

Kalk, og denne Forening er ledsaget af en saa stærk Varme

udvikling, at Vandet forvandler sig tildeels til Dampe, saa at 

nyt Vand, der flaaes paa den halvlæflede Kalksteen, koger, 

ligesom naar man slaaer Land paa ophedet Jern, og naar 

Læskningen foretages i Mørke, seer man Ild i Kalkens 

Sprækker. Dette er en sand Forbrænding, og det er velbekjendt, 

at brændt Kalk er en farlig Ladning for Skibe, der kvnne 

antændes, hvis de blive lcek og Vandet kommer ind til Kalken. 

Den brændte Kalk, som ved Læflningen antager en fed ens

formig Beflaffenhed, kaldes fed Kalk, og den, der ved Lcest- 

ningen bliver grynet, kaldes mager Kalk. Det er ikkun de 

rene Kalkstene, der ikke indeholde over 5 pCt. indblandet Leer, 

der ved Brænding og Lcestning danne fed Kalk, og det er
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kun disse Kalkarter, som man kan læste i Kule og som, 

efterat være læskede og bedækkede med Band, kunne henstaae i 

mange Aar Uden at tabe deres gode Egenskaber. Ja mange 

af dem blive ved denne Henstand under Vand bedre, fordi 

smaa ulceskede Dele lidt efter lidt lcefle sig, hvorved det 

Hele bliver mere eensformigt. Kalkstene, der ved Brændingen 

og Lcestningen give mager Kalk, indeholde imellem 5 og 

16 pCt. indblandet Leer og Kiseljord; de kunne ikke lcefles i 

Kule, og maa overhovedet ikke henstaae længe efter Lcestningen, 

fordi de hærdne lidt efter lidt, naar de staae i Berøring med 

Vand, hvilket forhindrer deres Anvendelse til Muurkalk. Be

nytter man dem snart efter Lcestningen til Mimrarbeide, binde de 

hurtigere og stærkere end den fede Kalk, men de ere ikke saa drpie.

Der er endnu en anden Slags Kalk, som man kalder 

Vandbygnings-eller hydraulisk Kalk; den indeholder imel

lem 16 og 35 pCt. Leer, lcefles ikke mere i Vand, men maa males 

til Pulver, naar den skal benyttes og maa bruges øjeblikkelig, 

efter at den er udrørt med Vand, da den hcerdner meget hurtigt, 

og kan, naar den engang er hcerdnet, ikke opblødes igjen. En 

Kalk, der indeholder endnu mere Leer, giver efter Brændingen 

et Materiale, der kan træde istedetfor Tras og giver, blandet 

med brændt og lceflet Kalk og Sand, en fortrinlig Mörtel 

til Bygning i Vand og i en meget fugtig Atmosphcere. Jo 

mere Jern Kalkstenene indeholde, desto bedre binde de i Luften.

Foruden disse Indblandinger har endnu Tætheden en 

væsentlig Indflydelse paa Kalkstenens Værdi, og den tætteste 

og tungeste Kalksteen er altid den bedste, naar Bestanddelene 

ere de samme. Saaledes har s. Eze. Skrivekridtet og Faxe- 

kalken de samme Bestanddele og samme Grad af Reenhed, 

men Fapekalken er meget ssgt og betales dyrt, medens 

Skrivekridtet ikkun paa enkelte Steder anvendes til Kalkbrcen- 

ding og ikkun der, hvor man ikke har andet og bedre Materiale.

Danmark har som sagt en stor Rigdom paa Kalkstene, 

og vi ville nu gjennemgaae dem efter den praktiske Inddeling, 

som jeg nylig har omtalt.
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1) Fede Kalkstene. Den bedste og berømteste Kalk- 

steen, vi have her i Landet, er den, der findes i Bakken ved 

Faxe i det sydlige Sjælland. Det er et gammelt Koralrev, 

som i de fleste og bedste Lag er gaaet over til at danne en 

fuldkommen tæt og fast 5lalksteen, men i andre Lag ere Ko

rallerne endnu saa vel vedligeholdte, at man kan forfølge deres 

Forgreninger og gjenkjende de imellem Grenene siddende lige

ledes forstenede Skaldyr. De store Kalkbrud, som sindes der, 

have været benyttede i mange Aarhundreder, og Afsætningen 

af denne fortrinlige Kalksteen, der Udflibes fra Faxebugten, er 

endnu i bestandig Tiltagende. Man regner, at der i de senere 

Aar aarlig er afsat 2500 Cubikfavne raa Steen, der efter 

Brændingen i Gjennemsnit levere 42 Tønder Kalk, altsaa aar- 

lig 105000 Tønder, hvis Værdi anflaaes til 37000 Rdlr. 

Kalkstenen, som er tilbage paa dette Sted, vil vcere istand til 

at udholde en lignende Produktion i flere tusinde Aar, og da 

Dstersøens Kyster overhovedet ikke ere rige paa Kalk og 

navnlig savne saa rene Kalkstene, som den fra Faxe, vil man 

kunne regne paa en stadig tiltagende Afsætning, if ær hvis et 

Havneanlæg ved Udskibningsstedet lettede Udførslen af dette 

værdifulde Produkt. Fvier man hertil, at en Forening af 

de forfljellige Kalkbrud til et eneste stort og efter en almindelig 

Plan bestyret Værk vilde formindste Brhdningsomkostningerne, 

og at en lille Jernbane fra Bruddene ned til Stranden, hvor

på« Vognene med Kalkstenen formedelst Heldningen ved deres 

egen Ncegt vilde kunne rulle ned, særdeles meget vilde lette 

Transporten, saa er det klart, at der her endnu er Lejlighed 

til at forbedre en saa vigtig ProdUktion og at Udvide Afsæt

ningen af dette Produkt*).

Der er enkelte Lag i Faxebakke, som ere saa faste og tætte,

) En flig Jernbane er i 1864 anlagt af Kalkbrudseierne i Forening 

ned til tvende Havneanlæg ved Fare-Strand, og den aarlige Pro

duktion er i de senere Aar ftegen til c: 7000 Cubikfavne, der nu 

sælges til en Priis af 24 Rd. pr. Cubikfavn. I.
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at de modtage Politur og funne benyttes som Marmor. 'I 

Bregentved Have seer man nogle smukke Arbeider forfærdigede 

deraf. Men i det Hele taget er dog denne Anvendelse af Kalk

stenen ubetydelig i Sammenligning med dens Benyttelse til 

Kalkbrcending.

Næst efter Kalkstenen fra Faxe, maa Kalkstenen fra Salt

holm betragtes som en fortrinlig fed Kalk. Den er ikke som 

Faxekalken indskrænket til en enkelt Bakke, men den danner et 

Bælte, der begynder i det sydlige Skaane, i Nærheden af Mad, 

gaaer i nordvestlig Retning over Saltholm og igjennem Sjæl

land, hvor den ved Dens nordvestlige Pynt danner Sjællands 

Rev og fortsætter sig paa den jhdfte Kyst deels i Havet, i 

Glatved-Rev, deels paa Landet ved Katholm, Hessel, i Brcestrnp- 

klint og om Kolindsund, alle i Nærheden af Grenaa. Denne 

Kalksteen er tæt, ligesom den fra Faxe, næsten ligesaa reen, 

men der forekommer hist og her enkelte Flintfliser i samme, 

der formindske dens Værdi. Saltholmskalken benyttes især i 

Kjsbenhavn, og den brydes her paa Den Saltholm og brændes 

i flere, i Nærheden af Byen beliggende Kalkbrænderier, hvis 

Produktion i det Hyieste kan anslaaes til 25000 Tønder brændt 

Kalk aarlig. Under Kjsbenhavn og i hele Stadens Omegn 

ligger denne Saltholmskalk i en Dybde af imellem 20 og 40 

Fod, og i de nordligere Egne omkring Farum, Kirkevcerlpse og 

Lynge findes i Bakkerne en saa stor Mængde lpse Stykker 

af samme Kalksteen, blandet med andre Rullesteen, at man 

søger dem ud og brænder aarlig omtrent 10000 Tønder 

Kalk deraf. Paa samme Maade vinder man en Deel Brud

stykker af Saltholmskalk i det nordvestlige Sjælland i Odsherred, 

og ved Katholm i Nærheden af Grenaa i Jylland tager man 

en Mængde store Steen af Saltholmskalken op af Havet for 

ligeledes at bruge dem til Kalkbrcending. Ikke langt fra Lellinge 

ved Kjvge er der en Mængde Kalkbrud, bekjendte under Navnet 

Liimgravene, der allerede have været forladte i meget lang Tid; 

ogsaa disse have været anlagte paa Saltholmskalk. Den hele

21
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Mængde Kalksteen, som Saltholmskalken leverer, kan maaaflee 

anslaaes til 50000 Tpnder aarlig.

De to nævnte Arter Kalksteen ere de vigtigste og reneste, 

vi have i Landet; men ogsaa de andre Kalkstene benyttes paa 

mange Steder til Kalkbrænding. Saaledes brænder man paa 

Mpen Skrivekridt, og ved Herfplge i Nærheden af Kjpge 

Liimsteen.

Ved DaUgbjerg og Msnsted i Nærheden af Viborg er 

der store Kalkbrænderier, anlagte paa en blød, til Kridtforma

tionen henhprende Steenart. Disse Kalkbrænderier forsyne den 

ftyrste Deel af det mellemste og sydlige Jylland med Kalk. Der er 

endvidere i det nordlige Jylland i Omegnen af Aalborg, i Han

herrederne og Thy en Mængde smaa Kalkbrænderier, der i 

Almindelighed ikkun forsyne den nærmeste Omegn. En Deel 

af de jhdste Kalkbrænderier levere en Kalk, som allerede maa 

henregnes til den Afdeling, man kalder mager Kalk, og som 

ikke maa holdes længe opbevaret i læsket Tilstand. Det hele 

Qvantum fed Kalksteen, som brydes i Danmark, kan sandshn- 

ligviis antages at ndgjpre omtrent 250000 Tsnder brændt Kalk.

2) Mager Kalk. Den meest Udmærkede magre Kalksteen, 

vi have her i Landet, findes paa Bornholm, ledsaget af den, 

i en tidligere Forelæsning omtalte Alimflifer, især omkring 

Lcesaaen og Dlenaaen. Der findes to Arter Kalksteen, hvoraf 

den ene er sort, kornet og modtager en udmærket PolitUr, 

faa at den kan bruges som meget smuk, sort Marmor: 

denne Kalksteen danner ved Brændingen fed Kalk, og er den 

eneste fede Kalksteen, der findes paa Bornholm; den anden 

derimod, der forekommer i ftørre Lag, indeholder omtrent 

15—20 pCt. indblandet Leerstifer, og er en udmærket mager 

Kalksteen, der allerede i sine Egenskaber nærmer sig til Vand- 

bhgningskalken, hvorfor den i Almindelighed fyrer Navnet 

Cementsteen. Den brændes i flere Fabriker paa Bornholm, 

blandes derpaa med forskjellige andre Bestanddele og bringes 

i Handelen under Navnet Bornholmsk Cement. En Deel af
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denne Kalksteen udfsres i raa Tilstand især til Flensborg, 

hvor den ligeledes forarbejdes til Cement.

3) Vandbygningskalk. I Jylland forekommer paa 

Øerne Mors og Fuur, i den sydlige Deel af Hannces og den 

østlige Deel af Thy tynde Kalksteenslag i en hvid, fliferagtig 

Masse, som man kalder Moleer. En Deel af disse Kalkstene 

danne ved Brændingen en Ypperlig hydraulisk Kalk, idet de 

indeholde en betydelig Deel Leer og Jern. Disse hhdranliste 

Kalkstene ere endnu ikke anvendte i det Store, men det vilde 

være ønskeligt, om man snart vilde tænke paa at benytte dem i 

disse Egne, hvor Liimfjordens Vandcommunication vilde lette 

Tilførslen af Brcendmaterialet og Udførslen af det raa ProdUkt. 

Jeg nærer ikke nogen Tvivl om, at man ved en passende 

Sortering af de forstjellige Steenarter og en passende Blanding 

af den brændte og malede Steen, vil kunne flaffe sig et ganske 

fortrinligt Produkt, da Vandbygningskalken i et saa fugtigt Land 

som Danmark kan finde endnu langt ftørre Anvendelse, end hidtil.

4) Tilslagskalk. Man forskaffer sig i de Lande, hvor 

man enten ikke har naturlig Vandbygningskalk, eller ikke be

nytter den, hvis den forekommer, en Mørtel til Vandbygning, 

ved at blande den almindelige fede Kalk med et pUlveriseret 

Mineral, som i Almindelighed kaldes Tras eller PozzUlane, 

og som for det meste er en vulkanfl Afle. Dette Tilflag be

virker, at den dermed tilberedte Kalk hcerdner hllrtig selv under 

Vand, og at den ikke opblpdes igjen ved fortsat Berpring 

med Vand. Man kan erstatte denne Tras ved flere andre 

NatUrprodUkter, og jeg har allerede anført, at den brændte 

og malede Alunstifer fra Bornholm danner en ypperlig Tras; 

men i det Hele taget vil enhver Blanding af omtrent lige Dele 

Leer og kulsuur Kalk ved Brænding danne en brugbar Til- 

flagsmasse, der meddeler ogsaa den fede Kalk den Egenstab, 

hurtig at hærdne baade i Luften og i Vandet. Af faste Kalk - 

steen, henhørende til denne Klasse, forekommer der paa Born

holm i Nærheden af Fiskerlejet Arnager i et Bakkestrøg ved 

Kysten en saadan, som ved Brændingen forvandles til en meget

21*
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brugbar Tilslagskalk. Endvidere har en stor Deel af vore al

mindelige Mergelarter omtrent den anførte Sammensætning, 

men da de i Almindelighed ere fulde af Steen, er det nødven

dig først at flemme dem for at bortfjerne Stenene og ©rufet, 

derpaa fortne dem som Muursteen, og siden brænde dem, en 

Række Arbeider, der vel giøre dette Produkt noget kostbarere, 

men som ikke destomindre i Almindelighed vil forflaffe Fabri

kanten en tilstrækkelig Fordeel.

Ikkun paa faa Steder benytter man for nærværende Tid 

vore Kalkstene umiddelbart som Bygningsmateriale; i ældre 

Tider derimod, sandsynligviis førend man ret forstod Kunsten at 

brænde Muursteen, bleve de langt hyppigere anvendte dertil. Vi 

finde flere Kirker i det sydlige Sjælland byggede af Faxe-Kalksteen, 

og paa Bornholm findes baade Kirker og Huse byggede af 

Cementkalksteen. Den eneste Kalksteen, som for Tiden brUges 

som Bhgningssteen, er den saakaldte Liimsteen eller Kridtsteen 

i Stevnsklint og det nordvestlige Jylland. I Stevnsklint ftjærer 

man af de nedfaldne Masser store muursteenlignende Stykker, 

der benyttes i Omegnen saavel til Hllse, som især til Moller, 

og her i Kjsbenhavn har man endog i den senere Tid flere 

Gange anvendt dem. Den almindelige Mening er, at de give 

fugtige Hllse, hvilket ikke er ganske ugrundet. Denne fladelige 

Egenflab ligger alligevel ikke oprindelig i Stenene selv, men 

hidrører derfra, at alle de Steen, der skjceres ved Stevnsklint, 

have været udsatte for Spvandet, og derved antaget den Egen

skab at tiltrække Fugtigheden. Hvis man aabnede Steenbrird 

i nogen Afstand fra Sven, er det neppe nogen Tvivl Under

kastet, at de saaledes vundne Bygningssteen vilde toære af en 

fortrinlig Beskaffenhed. De lade sig nemlig let tildanne, kllnne 

erholdes i store Stykker og modstaae i Almindelighed Frosten 

overordentlig godt. Det vilde oære ønskeligt, at dette ypperlige 

Bygningsmateriale blev benyttet mere, end hidtil har været 

Tilfældet *).

*) Den her antydede forbedrede Fabrikationsmethode er senere indfort 

af Eieren af Stevnsklint. 3-
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Foruden disse Anvendelser af Kalken maa jeg enbnu om

tale en anden, som i Grunden er større, end alle de hidtil 

omtalte tilsammentagne, hvor store de endogsaa kunne være, 

jeg mener nemlig Kalkens Anvendelse i Agerdyrkningen. Der 

er sikkert ikke en Eneste i den her tilstedevcerende Forsamling, 

som ikke har hprt Mergelen og dens gavnlige Virkninger paa Jor

den omtale; men ikkun Faa vide, at Mergelens Anvendelse til at 

frugtbargøre Jorden neppe er et Aarhundrede gammel, og Faa 

have noget Begreb om den Omvæltning, som dens Anvendelse 

har frembragt i hele vor Agerdyrkning, og den Forøgelse af 

Produktionen af vore vigtigste Udførselsartikler, som har været 

en Følge heraf. For at kunne fremstille dette Forhold tydeligere, 

er det nødvendigt noget npiere at omtale Mergelens Sammen

sætning og Virkning. Al Mergel indeholder kulsuur Kalk, og 

det er denne, der gjpr de forfkjellige andre Jordarter til Mergel. 

Naar den kulsure Kalk er blandet med Leer, kaldes den Leer- 

mergel, er den blandet med Sand, fører den Navn af Sandmergel, 

og er Kalken meget overvejende, betegnes den med et mindre 

heldigt Navn, Kalkmergel. Den allerstørste Deel af den 

Mergel, som forekommer her i Landet, skylder sin Kalk for

styrrede Partier af Kridtformationen, iscer de to meget blpde 

Kalkstene, som man kalder Skrivekridt og Liimsteen, hvoraf 

Skrivekridtet iscer forekommer i Leret, og LiimsteensgrUset iscer 

i Sandet. Det er de store Jordomvceltninger, der for en 

Deel have givet Landet sin nuværende Form, hvorved disse 

Dele af Kridtdannelsen ere forstyrrede og blandede med de 

andre Jordarter, og der gives neppe noget Forhold, der gjsr 

det tydeligere end dette, at de ældre Jordrevolutioner nedlægge 

i Jorden Spiren til en tilkommende gavnlig Udvikling. Dog 

hidrører ikke al vor Mergel fra Kridtdannelsen. I den nordlige 

Deel af Jylland og i Hertugdømmernes Marskegne hidrører 

Mergelens Kalk fra Strandskaller, afsatte af det UUvcerende 

Hav. I Mosemergelen er det Skaller af Dyr, der leve i 

Indsøer, som afgive Kalken, og i Kildemergelen er det Kalken, 

som Kilderne selv bringe fra de dybere Jordlag op til Over-
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fladen. Desuden indeholder den tidligere omtalte Brnunkul- 

formation Mergellag, hvis Kalk hidrprer fra den Tids Skaldyr, 

og som ere yngre end Kridtformationens Kalklag.

Overalt i hele Landet, med ganske faa Undtagelser, fore

kommer der Mergel, og naar Landmændene hyppig klagede over, 

at Mergelen manglede i deres Egn, have senere Undersøgelser 

godtgjort, at denne Klage ofte var ugrundet. Det Middel, man 

i Almindelighed benytter for at opdage Mergelen, er, at man 

helder Skedevand eller stærk Eddike paa den Jord, der flat 

prsves, og naar denne Syre frembringer en Opbrimsning, 

slutter man derfra til Kalkens Tilstedeværelse. Denne Virk

ning beroer derpaa, at den stærke Syre, som er i Skedevandet 

og Eddiken, træder i Forbindelse med Kalken og uddriver derved 

den svage Kulsyre, som udvikler sig med Opbremsning, da den 

er luftformig. Hos os er denne Prsve fuldkommen tilstrækkelig, 

thi det eneste fulfure Salt, der forekommer i vor Jordbund, 

er kulslmr Kalk. I andre Lande findes der derimod under

tiden et andet knlsunrt Salt, nemlig kulsimr Magnesia, der 

ligeledes bruser med stærke Syrer, men det er skadeligt forPlan- 

tevcexten og fordærver Jorden, istedetfor at forbedre den.

Aarsagen, hvorfor Mergelen forøger Jordens Frugtbarhed 

i saa hpi Grad, ligger i dens Kalk, der indvirker gavnlig paa 

Planterne af tvende Aarsager. For det fyrste behpve alle vore 

dyrkede Planter en Deel Kalk for at kunne voxe frodigt, da 

den er et plantencerende Stof. Jordskorpen, saaledes som vi 

finde den hos os, indeholder i Almindelighed ikkun en yderst 

ringe Mængde Kalk, langtfra ikke tilstrækkelig til at Planterne 

kunne optage den behprige Mængde deraf. Naar man altsaa 

bringer mere Kalk i den dyrkede Jordskorpe, ville Planterne voxe 

kraftigere, fordi de finde en behørig Mængde af dette Nærings

stof. Men Kalken er ikke det eneste plantencerende Stof 

i Jordbunden, og den ved Kalken kraftigt voxende Plante vil 

nu være istand til ogsaa at optage langt mere af de andre i 

jordbunden tilstedeværende Stoffer. Derfra hidrprer det, at 

Mergelen bevirker, at Jorden udtrækkes og taber hurtigt sin
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Frugtbarhed, naar en uforsigtig Landmand vedvarende vil frem

tvinge en frodig Vcext alene ved Mergelen, og derpaa beroer 

den almindelige Regel, at man maa bruge Gjhdning tilligemed 

Mergelen. Dernæst bestaaer den anden Virkning af Mergelen 

deri, at den optager en Syre, der hyppigt findes i udyrket 

eller flet dyrket Jord. Denne Syre er meget fladelig for vore 

dyrkede Planter, og idet Mergelens Kalk binder den, taber 

den sine farlige Virkninger. Det vilde fpre mig altfor vidt, 

hvis jeg paa dette Sted vilde stildre den Indflydelse, som 

Mergelen har havt paa Landets Produktion og Handel. Ikkun 

det tpr jeg anføre her, at hverken Guld- eller Shlvbjergvcerker, 

selv ikke de langt indflydelsesrigere Jernværker knnde have 

httret en Virkning paa Landets Velstand, der kan sammen

lignes med Mergelens. Vi behøve derfor sandelig ikke at beklage 

os over, at de ædle, og de fleste af de uæble Metaller ere os 

negtede, da den over hele Landet udbredte Mergel opveier dem alle.

III.

Leer.

Enhver kjender Leer, denne fine, seize Jordart, der lader 

sig forme, og som ved Udtørringen bliver sammenhængende 

og atter kan opblpdes i Vand, medens det ved Brændingen 

bliver enbnu fastere og opblødes ikke længere, naar det ka

stes i Vand. Enhver, der ikkun er nogenlunde bekjendt med 

Forholdene paa Landet, veed, at vore rigeste og frugtbareste 

Egne have Leerbund, og det er klart, at faa Mineralier spille 

en saa gjennemgribende Rolle i Landenes Industri og Agerdyrk

ning og altsaa i deres bedste og sikkreste Rigdomskilde, som 

Leret. Det egentlige Leer, den Jordart, som Mineralogerne 

og Chemikerne ville betegne med dette Ravn, er en chemist 

Forbindelse, der bestaaer af Kiseljord, af den egentlige Leer - 

jord, som er den samme Jordart, der udgjpr Hovedbestanddelen 

i Alun og bestemmer dets søde, sammensnerpende Smag, og af 

Vand. Men hderst sjelden findes dette Leer fnldkommen reent
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i Naturen. Næsten altid indeholder det finere eller grovere Sand, 

Jern, Kalk og endnu mange andre, mere sammensatte Ind

blandinger, der væsentlig forandre dets Forhold, baade før og 

efter Brændingen. Hertil kommer, at Leer af samme Sammen

sætning viser en ftørre eller mindre Tiltrækning til Vandel 

efter den sorfljellige Indvirkning, som det har været udsat for. 

Alle disse Omstændigheder foranledige, at man neppe finder 

Leer paa to forstjellige Steder, der har ganfle de samme Egen

skaber, og at den Fabrikant, der vil benytte Leret, som han 

maaskee opdager i Nærheden af sit Værk, ikke kan arbeide 

efter Opskrifter, men maa syge at lære de Ejendommeligheder 

at kjende, der findes ved dette Leerlag, og derefter indrette sin 

Fabrikation.

Det rene Leer er hvidt, ikke meget seigt, forandrer ikke 

sin Farve ved Brændingen, men mister ikkun den Mængde 

Vand, som det havde bandet chemist, bliver ved Brændingen 

i svagere Varmegrader ikkun lidet fast og sammenhængende, 

og fordrer derfor en stærk Hvidglpdhede, fsrend det kan 

opnaae den størst mnlige Haardhed og Fasthed; det er endvidere 

fuldkommen ildfast, og i Ovne kan man ikke frembringe en 

Varmegrad, hvorved det smelter. Dette rene Leer kalder man 

Porcellain sjord eller Porcellainsleer, og paa de aller

fleste Steder, hvor det forekommer i Naturen, indeholder det 

desUden en Portion Tand, hvorfra det maa befries ved Bast

ning og Stemning med Vand.

Man benytter den rene Porcellainsjord til Porcellain, til 

de meest ildfaste Stene og til lignende Produkter, der stulle 

Udholde en hpi Varmegrad uden derved at smelte eller antage 

Farve; den tilsættes desUden i stprre eller mindre Mængde 

til andre Leerarter, for at gjpre dem mere ildfaste og give dem 

en lysere Farve. Med Hensyn til Værdien er den næste Leer- 

art Pibeleer, som har faaet sit Navn af dets Anvendelse ved 

Fabrikationen af de saakaldte Kridtpiber, et Produkt, som tidligere 

blev overmaade meget benyttet, men som er nu næsten aldeles 

kommet ud af Mode, saaledes at man kun sjeldent seer det mere;
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dette Leer er hvidt, meget seigt eller plastifl, antager ved Bræn

dingen i Rpdglødheden en betydelig Fasthed uden at blive 

farvet, øg kan taale en hsi Varmegrad, førend det smelter. 

Det benyttes, som allerede anført, til de saakaldte Kridtpiber, 

er Hovedmassen i det engelfle Steentøi, i Glaspotterne, Smelte

diglerne, i almindelige ildsaste Steen o. s. v.

De andre Leersorter have den Egenstab, at de ved 

Brændingen antage en bruun, ryd eller guul Farve, og denne 

Farvning hidrører fra en Indblanding af Jern- og undertiden 

Manganilte. Naar de ere ret fine og sandsrie, benyttes de 

til Fajence, Carlsbadertpi, almindelige Pottemagervarer og Tag- 

steen, det grovere sandholdige Leer brUges tilMuursteen. Naar Le

ret ikknn indeholder Sand, kan det ved Bastning og Stemning 

befries derfor, men de finere Bestanddele funite ikke ved saa- 

danne mechaniste Midler bortskaffes, og med Hensyn til de 

billigere ProdUkter, saasom Tagsteen, kan det ikke betale sig 

at anvende Omkostninger, for ved klemning at bortskaffe de 

indblandede Lubstantser. Naar Leret indeholder megen Kalk 

og der tillige er Jern tilstede, bliver det ved Brændingen guult, 

antager derimod en ryd Farve, naar der ved Siden af Jernet ikke 

ftndes Kalk. Derfra hidrører det, at man Undertiden kan 

grave Leer paa Steder, der ligge tæt ved hinanden, hvoraf det 

ene giver gute, det andet hvide Steen, og at Stenene Under

tiden, hvor man ikke anvender behsrig Forsigtighed ved Lerets 

Behandling, kunne blive brogede med røbe eller hvide Pletter 

eller Striber paa en guul eller røb Grund, hvilket i Alminde

lighed hidrører derfra, at kalkfrie og kalkholdige Lag afvexle 

med hinanden i samme Grav.

Bed de ildfaste og strengsmeltelige Leerarter behøver man 

tidt, naar de flulle bruges til Kar, at tilfpie ufarvede Stlb- 

ftantser, der ere smeltelige, for ved denne Tilsætning at foran

ledige, at Massen trækker sig sammen, og derved opnaaer en 

forskjellig Fasthed og Haardhed ester Brændingsgraden og det 

tilsatte Smeltemiddels Mængde. Det forstaaer sig af sig 

selv, at dette Tmeltemiddel ikke maa tilføjes i en saa ftor
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Mængde, at hele Massen kommer til at smelte, eller bliver 

saa blpd, at Karret trækker sig fljcevt, istedetfor at det ikkun flal 

sintre uden at tabe Regelmcessigheden i Formen. Til Por- 

cellain pleier man i Almindelighed at benytte som Smelte

eller Sintringsmiddel den almindelige Feldspath eller Sammen

sætninger, hvori den Udgjpr Hovedbestanddelen, og man faaer 

Feldspathen, der er en Forbindelse af Kiselshre, Leerjord og Kali 

eller Natron, fra granitiske Egne, idet Graniten, hvori Feld

spath er en Hovedbestanddeel, meget hhppig indeholder den 

udflilt i saa store Masser, at den med Lethed kan brydes i reen 

Tilstand. Til det saakaldte engelske Steentsi bruger man i 

Almindelighed som Sintringsmiddel en Blanding af Kridt og 

Flint, hvorfor dette engelste Steentsi har faaet Navnet Flint- 

ware. Ved de øvrige simplere Arter af brændte Leervarer behpver 

man ikke at tilfsie et Sintringsmiddel, da de Leerarter, der allerede 

af Naturen indeholde det, ere langt hyppigere, end de rene 

ildfaste Leerarter.

Jeg har allerede i Almindelighed omtalt Lerets Vigtighed 

med Hensyn til Jordens FrUgtbarhed, men man tager meget 

feil, hvis man derfor troer, at Lerets Bestanddele i og for sig 

ere plantencerende. Det rene Leer bestaaer som sagt af Kiseljord, 

Leerjord og Vand. Af disse tre Bestanddele optages Leerjorden 

ikke eller kun i hderst ringe Mængde af Planterne; Kiseljorden 

kan ikke ved Planterpdderne udstilles af sin Forbindelse med 

Leerjord, og Vandet kan Planterne sinde i en langt mere tilgænge

lig Tilstand, end det, der forekommer i Leret. Heraf følger altsaa, 

at det rene Leer ikke umiddelbart afgiver nogen nærende Be- 

standdeel til Planterne. Lerets store Nytte for Planternes Er

næring beroer derfor paa andre Forhold, og disse ere for det 

første, at en stor Mængde af de plantencerende Stoffer, der 

findes i Jorden, med Lethed træde i Forbindelse med Leret, 

hvorved de tabe deres Oplsselighed i Regnvandet, medens de 

endnu blive opløselige ved Hjelp af Planterpdderne. Hertil 

hører Kali, der overordentlig let bindes af Leret og er et af 

de allervigtigste plantencerende Stoffer i Mineralriget; endvidere
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Phosphorshre, der ligeledes fordres af Størstedelen af vore 

dyrkede Planter og findes kun i en meget ringe Mængde i 

Jordbunden, samt Ammoniak, naar Leret er jernholdigt, 

hvilket idetmindste hos os er i hsi Grad Tilfældet. Der

næst indeholder Leret hos os næsten overalt et Mineral, 

føm fører Navnet Glimmer, og som indeholder særdeles 

mange plantencerende Bestanddele, saaledes at det efter mine 

Undersøgelser er Hovedaarsagen til vor Jordbunds oprindelige 

Frugtbarhed, det vil sige den Frugtbarhed, der ikke er afhængig 

af Gjpdning. Regne vi nu hertil for det andet, at Leret holder 

Fllgtigheden længere tilbage, end de fleste andre Jordbundsarter, 

ogat Regnvandet ikkun vanskelig gjennemtrcenger Leret og derfor 

ikke let kan udvaske de plantencerende Stoffer, saa ligger der i alt 

dette tilstrækkeligt til at forklare, hvorfor den almindelige Erfaring 

viser, at Leerjorden ved en rigtig og omhyggelig Bearbejdelse gi

ver rigeligere Afgrpde, end de fleste andre Jordbundsarter, der 

forekomme hos os.

Naar vi nu vende os til de Leerarter, der forekomme her i 

Landet, finde vi de ildfaste eller strengflydende, og efter Bræn

dingen ufarvede Leerarter næsten Udelukkende paa Born

holm. Paa den vestlige Deel af denne D i Nærheden af Byen 

Rpnne springer Urbjerget, det vil sige Graniten, i Form af et 

Forbjerg stærkt frem imod Vest og nærmer sig Dens Vestkyst i en 

Afstand af V« Miil. Paa dette Granitforbjerg ligger Knudskirke, 

og her ved Randen af Graniten ligger et mægtigt Lag af 

P o r c e l l a i n s j o r d, der i en Udstrækning af over '/« Miil er be- 

kjendt og bearbejdet. Denne Porcellainsjord er hvid, men 

meget sandet, og naar den skal benyttes, maa den renses ved 

Stemning. Den er ildfast, men indeholder enkelte Glimmer

blade, der ved en stærk Hvidglydhede give smaa farvede Pletter, 

som dog forsvinde ved en endnu stærkere Brænding. Til Efter

ligning af det engelste Steentøi vil det være et meget brugbart 

Materiale, men naar det stal benyttes udenfor Bornholm, vil 

det være af stor Vigtighed, at Eierne af de Gaarde, der levere 

Porcellainsjorden i Handelen, foretage en foreløbig Stemning
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for at bortskaffe den stprste Deel af det indblandede Sand, hvorved 

Fragtomkostningerne naturligviis blive betydelig formindflede.

Dernæst forekommer der endnu i den bornholmste Kul- 

formation en Mængde Leerlag, undertiden af stor Mægtighed 

og Udstrækning, der maa henregnes til almindeligt Pibeleer. 

Disse Leerarter ere for det meste frie for Sand, de ere mere 

seize og plastiste end Porcellainsjorden, men de ere mindre 

ildfaste, og mange af dem antage ved Brændingen et svagt 

rødligt Skjcer, hvilket hidrprer fra en ringe Mængde indblandet 

Jern. Dette Leer finder i Forening med Porcellainsjorden 

en betydelig Anvendelse i de smaa Steentpisfabriker, der i 

Løbet af de sidste 20 Aar ere anlagte i Rønne paa Bornholm.

I det nordlige Jylland paa Øerne Mors og Fuur i Liim- 

fjorden og i den Deel af Thy, der ligger ligeoverfor den nordlige 

Deel af Mors, forekommer der en meget let Leerart, som 

der er bekjendt under Navnet Mole er. Denne Leerart inde

holder en usædvanlig Mængde Kiseljord, men saa fiindeelr, at 

den indtil en vis Grad kan celles med Vand, og Moleret selv 

er frembragt ved smaa Dyr, de saakaldte Jnfusionsdhr, der 

have udskilt Kiseljorden af Vandet og afsat den som Dele af 

deres Legeme. Denne Jnfusorie-Kisel er meget let, ildfast, men 

ikkun lidet feig, til ildfaste Steen vil den være ganske fortrinlig 

formedelst sin Lethed og ringe Varmeledningsevne. Blandet med 

strengsmelteligt Pibeleer maa det kunne danne fortrinligt Steentsi.

AlmindeligtPottemagerleer forekommer paamange Ste

der her i Landet, og er i Grunden kun derved forfljelligt fra det 

almindelige Mvursteensleer, at det er frit for Sand og Smaa- 

fteen, som det sidste indeholder. Man finder Pottemagerleret 

hos os i Almindelighed paa saadanne Steder, hvor man af 

Forholdene kan flutte, at det er udvafket ved Vandbevcegelse 

af vort almindelige Muursteensleer. Man maa derfor især op- 

spge dette Leer paa Bunden af de store Tørvemoser, der tidligere 

have været Indsyer, eller i Fordybninger og Dale, der ligeledes 

i en tidligere Tid have været fyldte med Vand og ved konstig 

eller naturlig Afledning ere blevne udtørrede. Saadant Potte-
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magerleer findes s. Ex. i Utterslevmose. Man maa dog ikke 

lade sig vildlede af et Lag, der ogsaa hyppig findes paa Bunden 

af vore Jndsper og Moser og har en graa Farve; dette Lag 

har en lignende Beskaffenhed som Moleret, men er langt mindre 

bindende, og let at kjende fra Pottemagerleer derved, at det 

oed Udtørringen henfalder til Støv, medens Leret derved alle

rede øpnaaer nøgen Fasthed.

I den BruunkUlførmation, der indtager store Strækninger 

af den vestlige Deel af Halvøen, forekommer der en Mængde 

sorfkjellige Leerlag, der i Almindelighed udmærke sig ved følgende 

Egenskaber. De ere graa, rige paa smaa glindsende Glimmer

blade, i det Hele taget noget magre og antage ved Brændingen 

en rød Farve. De indeholde enten ingen, eller en ringe Mængde 

Kalk. Dette Leer benyttes i en stor Mængde Teglværker til 

Muursteen og tildeels til Tagsteen. Ikkun sjeldnere findes i den 

samme Dannelse sort og mere plastisk Leer, der deels benyttes som 

Pottemagerleer, deels ligesom det andet til Muur- og Tagsteen.

Det vigtigste Leerlag, der forekommer her i Landet er alli

gevel det, som jeg kalder Rulleste en s leer, detergimlt eller 

graablaa't, indeholder i Almindelighed en stor Mængde Sand 

og Steen, som meget hyppig forekomme deri af en betydelig 

Størrelse. Dette Leer deles i to Klasser, hvoraf den ene er 

mergelagtig og bliver guul, den anden kalkfri og bliver rod 

ved Brændingen. Den fprste Slags er den hyppigste. Dette 

Muursteensleer findes Udbredt over hele Sjælland, Fhen og 

Smaaøerne, det danner Dstkhsten af hele Halvøen og forekommer 

pletviis ogsaa i den mellemste og vestlige Deel af Jylland og 

Hertugdømmerne. Naar det indeholder mange Smaasteen, 

kan det ikke benyttes til Mimrsteen, og selv enkelte Smaa

steen af haard og fast Kalk fordærve Leret til den anfprte 

Benyttelse, fordi disse Kalksteen ved Brændingen forvand

les til brændt Kalk, der da indsuge Vand, udvide sig 

og sprænge Muurstenen. Ere de indblandede Kalkstumper 

derimod Kridt, saa ville de, naar Leret Udsættes for Frosten, 

derved gaae istykker, og kunne eensformigt fordeles i Leret,



322

naar dette siden æltes. Tagsteensleret forekommer i den 

samme Dannelse, men langt sjeldnere, da Leret, der flat anvendes 

hertil, maa vcere frit for Sand og Smaasteen og heller 

ikke tsr indeholde Kalk i nogen betydelig Mængde, idet vi 

forlange, at Tagstenene stulle have en hsirpd Farve. Lag, 

der have disse Egenskaber, findes i Almindelighed i Nær

heden af Overfladen, og i de slesvigske Tagfteensfabriker pleier 

man at pryve Leret med Skedevand, og forkaste det, der brllser.

IV.

Metaller.

Danmark er ikke noget Land, hvor man kan vente at finde 

mange Metaller. De Jorddanelser, der især ere rige paa Malme, 

ere langt celdre end det egentlige Danmarks Jordbund, og ikkun 

Den Bornholm har Formationer, der paa enkelte Steder ere 

rige paa Malme. Men selv der er det ikkun enkelte Metaller, 

som man kan vente at finde i en saa betydelig Mængde, at de 

blive praktisk vigtige. Bornholm har nemlig aldeles den samme 

Jordbundsbeskaffenhed, som den stprste Deel af Sverrig og 

Norge, og det er altsaa de Metaller, der forekomme i stprre 

Mængde og mere Udbredt i disse Naboriger, som man kan haabe at 

finde paa Bornholm. Det er fortrinsviis ikkun 3 Metaller, 

som ere charakteristiske for den standinavifle Bjergdannelse, nemlig 

Jern, Kobber og Kobolt; Guld, Sølv og Bly, som hist 

og her findes der, maa mere betragtes som Undtagelser end 

som Regel, og vi ere derfor ikke berettigede til at gjpre os 

noget Haab om at funne opdage dem paa denne 0. Af Kobolt 

har man ikke opdaget det ringeste Spor, derimod forekommer 

Kobber hist og her i smaa Partier, hvoraf det, der fin

des tcet Nord for Frederiks Steenbrud ved Nexs allerede 

i længere Tid har tiltrukket sig Opmærksomheden og har foran

lediget nogle smaa hpist Ubetydelige Forspgsarbeider. Den 

Kobbermalm, der findes her, er Kobberkiis, den hyppigste af 

alle Kobbermalme, og den forekommer i Granitgnellsen ganfle
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nær ved Grcendsen, hvor den bedcekkes af Sandstenen, 

der bearbejdes i Frederiks SteenbrUd. Uheldigviis ligge de 

bedste Antydninger af Kobbermalm lige i Strandbredden, saa 

at de ikklln kunne iagttages ved lavt Vand, og et Forsygs- 

arbeide paa dette Sted vilde være forbundet med overordentlig 

store Omkostninger; man har derfor sygt at gjenfinde dette 

Lag noget høiere oppe i Landet, hvor man ikke behøver at frygte 

Søens Indtrængen, øg har været saa heldig ogsaa her at finde 

Kobbermalme, men i mindre Mængde. Af alle de Erfaringer, 

fom man saaledes har samlet, lader sig ikke udlede nogen be

grundet Mening, om der her forekommer en betydelig Mængde 

Malm, hvilket Unegtelig er muligt, medens det paa den anden 

Side ogsaa vel kan være tænkeligt, at Malmen overhovedet 

ikke har samlet sig der i nogen praktisk brugbar Qvantitet. Ikke 

destomindre vilde det vcere hsist ønskeligt, at ftørre mere om

fattende Forsøgsarbejder bleve foretagne, men man maatte ved 

en saadan Prøve bestandig have for Vie, at det ikkun er et 

Forsøg, og at alle derpaa anvendte Bekostninger funne være 

aldeles spildte, medens i det heldige Tilfælde en stor Fordeel 

vil tilflhde Foretagendet. Beliggenheden er forsaavidt gunstig, 

som Malmen findes nær ved Havet. Brændmaterialet til 

Malmenes Udsmeltning, hvis de fandtes i tilstrækkelig Mængde, 

kunde tildeels være bornholmste Kul, og det kraftigere Brændsel, 

som sandshnligviis ogsaa vilde vcere nødvendigt, kunde let 

tilføres til Skibs, enten man nu vælger Brænde, Trækul, 

eller engelste Steenklll.

Jernet forekommer hos os i 4 forfkjellige Formationer, 

det vil sige i 4 Dannelser, der ere fremkomne til forskjellige 

Tider. I den bornholmste Granitgneus findes hist og 

her Korn og smaa Krystaller af Magnetjernsteen, der er den 

rigeste Jernmalm, man kjender; men hidtil har man aldrig 

fundet dem saa tæt samlede og i en saadan Mængde, at man 

kunde betragte dem som en brugbar Jernmalm. I de saa- 

kaldte Grønsteen- og Trapmasser, der snart gjennemskjære 

Granitgneusen i meer eller mindre lodrette Gange, snart, som
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det synes, forekomme deri som store Uregelmæssigt begrcend- 

sede Masser, findes der altid en stor Mængde Jern, der 

hører til Grønstenens væsentlige Bestanddele, men hidtil har 

man ikke været saa heldig at finde Steder, hvor Jernilterne 

have samlet sig i tilstrækkelig Mængde for at kunne benyttes 

som Malm. Under særegne Omstændigheder derimod vilde 

de godt kunne bruges som Smeltemiddel i Forening med andre 

Jernmalme og saaledes forøge det Udsmeltede Jerns Masse.

I den bornholmske Kulformation, der er saa rig paa 

nyttige Mineralier, forekomme ogsaa en stor Mængde Jern

malme, der here til den Afdeling, fom man i Almindelighed 

kalder Leerjernsteen, og som rigtigere betegnes med Navnet 

Kuljernsteen. Disse Malme ere ikke rige paa Jern, de inde

holde i Almindelighed 25—35 Procent af dette Metal; men 

de ere frie for Indblanding af andre Steenmasser og meget 

letsmeltelige. Denne forholdsviis fattige Malm er den vig

tigste af alle; thi over Halvdelen af alt det Jern, der udsmeltes 

i Europa vindes af disse Malme, der navnlig anvendes i Eng

land, Belgien og Schlesien. Paa Bornholm findes Kuljern

stenen deels i Lag, der afvexle med Sandsteen, Leer og Kul, 

deels i særegne Partier, hvor Kullene og Leret mangle, 

og hvor der ikknn forekommer Sandsteen og Jernsteen. For 

24—30 Aar siden laae der store Dynger af denne Malm opkastede 

ved Bølgeslaget paa Stranden langs Syd- og Vestkysten af 

Den, men en stor Deel deraf er forbrugt i Cementfabrikerne, 

der som bekjendt ere i en meget blomstrende Tilstand paa Born

holm ; der vilde alligevel ikke være Mangel paa dette Mate

riale, hvis man engang vilde anlægge et Jernværk, thi man 

kjender mange Steder, hvor Jernlagene endnu ligge urørte og 

kunne vindes let og billig ved Bjergbhgning. Jernet, som 

disse Kuljernsteen levere, og som i Almindelighed Udsmeltes 

ved Steenkul, er ganste fortrinligt Stobejern, og det engelste 

og schlesiske Jern er meget ssgt til Stsbegods. Det deraf til

beredte Smedejern er mindre godt, end de Sorter, der udsmeltes 

af andre Malme, men en Deel af de mindre gode Egenskaber,
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Kuljernstenens Smedejern er i Besiddelse af, hidrpre aabenbart 

fra Steen futtene, hvormed det udsmeltes, og fra Behandlingen, 

som ofte er mindre omhyggelig, hvor store Qvantiteter ffuQe 

bringes i Handelen til en forholdsviis meget billig Priis.

Jernstenen fra denne Dannelse findes temmelig hyppig 

som lpse Stykker i vore Mergel- og GruUsgrave, og de hid- 

ryre aabenbart fra forstyrrede Lag af en til den bornholmske 

svarende Kulformation, hvilket endmere bliver stadfæstet derved, 

at Kul, der baade i Udseende og Brcendeværdi stemme over

øens med de bornholmske, ikke sjeldent ligeledes findes i Mergel

gravene. Denne Iagttagelse er praktisk ikkun for saavidt vig

tig, at den mnlig kunde bevise, at den Kulformation, som vi 

kjende faststaaende paa Bornholm og i Skaane, maaflee 

strækker sig i Dybden Under en ikke ringe Deel af Danmark.

Næst efter denne jernholdige Kulformation forekommer der 

øgf ao Jernmalm i Bruun kulformationen, ligeledes ud- 

skilt i nhreformige Stykker, men langtfra ikke i den Mængde 

eller i den Reenhed som i den ældre Kuldannelse. I Halv

pens vestlige Brnunkulformation ere de sjeldne og meget blan

dede med Kalk, saa at man ofte endog maa henregne dem 

til Kalkstenene. I denne Formation kjender jeg dem fra 

Salling, Mors og Thy. De indeholde ikke Jern nok, til at 

de med Nytte og Fordeel kunne Udsmeltes som Malm, men 

de vilde afgive et ganste fortrinligt Tilslagsmiddel, for at 

danne Slagge, og da tillige forøge Iernmcengden. I den syd

østlige Deel af Jylland, i den vestlige Deel af Fhen og paa 

Refsnces i Sjælland findes de samme Jernstene, men baade i 

ftørre Mængde og righoldigere, end de nylig omtalte. Her ere 

Jernstenene allerede virkelige Jernmalme, og endog Jernmalm af 

en ganske fortrinlig Beskaffenhed, da de indeholde en temmelig be

tydelig Mængde Mangan. Disse Malme findes vel ikke i en saa- 

dan Mængde, at der paa dem alene kunde begrundes et Jernværk, 

men dersom vi overhovedet havde et Jernværk her i Landet, 

vilde de sandshnligviis med Fordeel kunne fyres dertil.

Den vigtigste af alle vore Malme er den saakaldte Myre-

22
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malm, en Jernmalm, som i Almindelighed findes i sandede 

Enge, der ere omgivne af Sandbanker, hvis JordbUnd er tem

melig jernholdig. Mhremalmen ligger der gjerne 3, 4 til 8 

Tommer under Overfladen, og Laget har en Tykkelse af 6, 8, 

12 og i ganske sjeldne Tilfælde indtil 24 Tommer. Under 

Malmen ligger atter Sand, og jeg kjender ikke et eneste Til

fælde, hvor man har fundet to fra hinanden adskilte Lag over 

hinanden. Malmen selv er brnun eller naar den er fiinmalet, 

okkergUul, fuld af en Mængde smaa HUller og tung; iblandt 

vore Jernmalme er den den rigeste, da den i Gjennemsnit 

indeholder mellem 40 og 50 Procent Jern. Den har oprin

delig existeret overalt i Landet, hvor de før anførte Betingelser 

findes, nemlig Bakker af jernholdigt Sand og sandede Enge, 

men da den i en tidligere Tid ogsaa hos os hyppig har været 

benyttet til Jernudsmeltning, er den paa mange Steder 

allerede borttaget, og store Slaggedhnger ere endnu tilbage som 

Tegn paa gamle Jernhhtter. Saavrdt jeg veed, har man ingen 

bestemte historiske Efterretninger om disse gamle Smeltehytter 

og deres Jernprodnktion, men deels gives der endnu Gaarde 

i Jylland, hvis Afgifter oprindelig ere ansatte i Jern, deels 

hentyde Navne, saasom Malmvei o. fl. a., paa en saadan 

Produktion, der sandsynligviis vedblev, saalcenge de gamle Skove, 

der nn for største Delen ere forsvundne, kunde afgive det til 

en saadan Smeltning nødvendige Brænde. Vi finde derfor 

de største og meest udstrakte af disse Jernmalmlag i Jyllands 

Vesteregn, hvor der aldrig kan have været store Skove, og 

derfor ingen Anledning til at benytte Malmen. Man kjender 

dem NU iscer i Hammerum Herred og i Nærheden af Silke- 

borg, men der er mange andre Steder, hvor de forekomme i 

større eller mindre Mængde.

Denne Malm indeholder meget hyppig en ringe Mængde 

Phosphorsyre, og man antager derfor, at den er mindre vel 

stikket til Smedejern, der som Erfaringen paa flere Steder, 

endskjondt ikke her i Landet, har viist, let bliver koldskjsrt; 

Malmen har vel ikke altid den samme Sammensætning,
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men til Gjengjæld andre Fordele, som nok kllnne opveie den 

anførte Feil; den er nemlig let smeltelig, fri for Svovl 

og kan næsten altid vindes med meget ringe Bekostninger, da 

den ligger i ringe Dybde under Jordstorpen. Engene blive 

bedre, naar dette Malmlag borttages, da det i en vaad Aarstid 

hindrer Vandet i at synke ned, og i Tyrke ikke tillader Fugtig

heden at trække op til Overfladen og Planterpdderne.

Denne Jernsteen er ikke andet end det i det gule Sand 

udbredte Jernilte, som det med opløste Plantedele mættede Vand 

paa Hederne har Udtrukket og senere igjen afsat i de dybtlig

gende Sandenge, hvor Vandet, der har sivet igjennem Sand

bakkerne, igjen er kommet op til Overfladen. Den Jernokker, 

som saa mange Kilder afsætte hos os, har samme Oprindelse, 

og hvis den Uforstyrret funbe samle sig, vilde den ligeledes 

hærdne til en saadan Malm. Det er hoist sandsynligt, at alle de 

Jernmalme, som ledsage de forskjellige Kulformationer, saasom 

den ældre engelste Kuldannelse, de bornholmfle Kul og Brimn- 

kullene, ere dannede paa samme Maade ved den i Vandet op

lyste HllMUsshre, der har ndtrnkket Jernet af det jernholdige 

Sand, men det vilde hverken være muligt at Udvikle det her 

med den nødvendige Klarhed, eller være af stor Interesse for 

vor Opgave. Jkknn det vil jeg endnu tilfpie, at da Oprindelsen 

er den samme, vil det være sandsynligt, at Jern, Udsmeltet 

af Myremalm ved Steenkul, i det Hele taget vil have de 

samme Egenflaber som det engelste Jern, der Udsmeltes af Knl- 

formationens Jernsteen.

Opkaster man nu efter det her Anfprte det Spsrgsmaal, om 

der er nogen Sandsynlighed for, at Danmark en Gang vil 

faae Jernværker, da maa Svaret blive, at Danmark har en 

tilstrækkelig Mængde Malm til at forsyne en eller flere Jern- 

hytter med det fornødne Materiale, og at den er af en 

saadan Beskaffenhed, at det deraf udsmeltede Metal, end- 

skjsndt det neppe vil høre til de fortrinligste Sorter, vil være 

særdeles brugbart og finde en udbredt Anvendelse i Landet 

selv. Betænker man endvidere den Udvikling af andre JndU- 

22*
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fingrene, der altid knytte sig til Jernværker, maa man i hpi 

Grad pnske, at denne Fabrikation maa komme i Gang. Men 

der er meget store Vanskeligheder at overvinde, og den vigtigste 

af disse ligger i Brændselet. Vore Skove ere altfor smaa, 

deres Prodllkter ere neppe tilstrækkelige til at forsyne Landet 

med det til det daglige Forbrug nødvendige Brændsel, og Prisen 

er meget for hyt, til at man tpr haabe med Fordeel at kunne 

Udsmelte Jern ved Tree; det vilde ikke engang være ønskeligt 

at berøve det daglige Forbrug saa store Qvantiteter deraf, og 

derved endmere fordyre en for Enhver saa vigtig Fornødenhed. 

Heller ikke kan man vente, at Træ eller Trækul ville funne 

fpres hertil fra Udlandet til Priser, der gjpre en fordeelagtig 

Benyttelse af vore Jernmalme mulig.

Der kan altsaa ikkun være Tale om at benytte Klll 

eller Tørv. Kullene kunde enten være bornholmske Klll, 

BrUUnkul eller fremmede tilførte Kul. De bornholmske Kul 

have den Feil, at de give temmelig megen Afle, og at de 

ved Cokes-Tilberedningen falde i smaa Stykker. Naar man 

nemlig vil benytte Steenkul til Jernudsmeltningen, blive de 

sædvanlig udsatte for en stærk Hede og en Ufllldkommen For

brænding og lide derved en Forandring, som aldeles ligner 

den, Træet lider ved Forkullingen. ProdUktet af denne Steen- 

kullenes Forkulling kaldes Cokes, og ligesom man i de Jern

værker, som benytte Træ til Malmenes Udsmeltning, ikke 

bruger dette som Træ, men i forkullet Tilstand, saaledes be

nytter man der, hvor Steenkul er Brændmaterialet, ikke dem, 

men Cokes til Malmenes Smeltning. Vel har Indførelsen 

af varm Luft ved Masovnsdriften forandret Forholdene 

saaledes, at man paa mange Steder bruger halvforkullet Træ 

istedetfor Trækul, og paa enkelte Værker endog raat Trce, ligesom 

man hist og her bruger raa Steenkul istedetfor Cokes, men 

den ældre Praxis er endnu den, der finder den meest Udstrakte 

Anvendelse. De bornholmfle Kul have nu som sagt den Feil, 

at de ved at omdannes til Cokes falde i smaa Stykker, naar 

de tilligemed Malmen og Tilflaget kastes i Masovnen, standse Til-
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stramningen af Luften, der er npdvendig til Forbrændingen, og som 

ved Blcesemastiner presses igjennem Ovnen. Denne Feil kunde 

maaskee afhjelpes derved, at man blandede de til Cokes bestemte 

Kul med Tprvemasse, der er tilstrækkelig for at holde dem 

sammen, eller blandede dem med en vis Mængde fede New- 

kastle-Klll, som ved at smelte under Cokes-Dannelsen binde 

Stykkerne sammen i en Klump. Hvis man ved Anlceget af et 

Jernværk fortrinsviis tog Hensyn til bornholmske Malme, saa 

vilde det ogsaa især bære bornholmske Kul, hvis Brugbarhed 

man i Forveien maatte undersøge meget nøjagtig.

Hvis man derimod fortrinsviis tænkte paa Benyttelsen 

af den jydske Mhremalm, vilde Tørven, der forekommer i de 

store jhdske Moser i meget stor Mængde og hhppig af for

trinlig Beftafsenhed, være det Brcendmateriale, som fortjente 

Opmærksomhed. Man har tidligere frygtet meget for, at Tør

vens store Askemcengde vilde være en væsentlig Hindring for 

dens Benyttelse til Jernudsmeltning, men denne Frygt, der maa- 

stee kan være grundet med Hensyn til Tørven fra enkelte Bjergegne, 

har hos os intet at betyde, da vore Tsrv ikkun indeholde lidt 

Aste. Tprvekullenes opvarmende Kraft er meget stor, og den 

eneste Vanskelighed, der efter en theoretifl Betragtning fore

kommer mig at have nogen Betydning, er den, at Tørvekullene 

i Almindelighed ere meget skjsre, og at man derfor maa frygte 

for, at de ville knuses i Masovnen, hvor en stor Vægt af 

Malm, Tilflag og Kul trykker paa de dybere ikke brændte Lag, 

og at de knuste Kul ved at hindre Luftens Gjennemgang igjennem 

Ovnen vil bevirke en stadelig Formindskelse af Varmen. Jeg 

har forresten ikke den mindste Tvivl om, at disse Vanfkelig- 

heder, hvis de virkelig skulde vise sig i Praxis, nok ville 

kunne undgaaes, og at man vil være istand til at frembringe godt 

Jern af Mhremalm og Trækul. Skal den jydske Mhremalm 

benyttes i Landet til Jernudsmeltning, saa er Tprv det eneste 

Brændmateriale, der dertil kan bruges, og det vilde være i 

hpi Grad pnskeligt, om fcedrelandssindede Technikere vilde gjsre 

sig Umage for at udfinde de bedste Midler til Opnaaelsen af
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dette Diemed. Den oekonomifle Side af dette Spprgsmaal, som 

omsider bestemmer et saadant Værks Varighed, forekommer mig 

lovende, thi vi have lettilgjerngelig Malm, Overflpdighed as Brænd« 

materiale, og i det Hele taget ikke hvie Priser paa Arbejdsløn.

Sluttelig maa jeg endnu anføre, at jeg anseer det for- 

meget betænkeligt at ville støtte et Jernværk ene paa Tilførsel 

af fremmed Brændsel, og at et Jernværk, hvis Brændsel stulde 

være engelske Steenkul, vilde arbeite under Betingelser, der i 

Fredstider neppe vilde give Fordeel, og som i Tilfælde af 

en Sskrig eller forandrede Toldlove i England neppe vilde 

tillade Værkets Fortsættelse.

Førend jeg flutter denne lille Afhandling, maa jeg endnu 

tale et Par Ord om Guldet, hvis Opdagelse i Kalifornien 

i Lobet af det sidste Aar har været Gjenstand for saa megen 

Omtale. Naar man veed, at Guldet i Kalifornien saavel som 

i Rnsland findes saagodtsom Udelukkende i Sand og Leer 

teet Under Overfladen, ligger det Spprgsmaal meget nær, om 

vi da ikke ogsaa funne vente i vort Sand og Leer at sinde 

Spor af dette cedle Metal. Min Mening i saa Henseende 

er, at det er muligt, ja selv i en vis Grad sandsynligt, at 

der i vor Jordbund paa et eller andet Sted kunde findes Spor 

af Guld. Vor Jordbund er nemlig for en meget stor Deel 

dannet ved Forstyrrelsen af saadanne Bjergmasser, hvori Guldet 

pleier at sindes, og man kmide altsaa antage, at dette Metal, 

som modstaaer de Indvirkninger, hvorved Bjergmasser blive 

tilintetgjorte, havde modstaaet Forstyrrelsen og nmatte, ligesom 

paa andre Steder, findes sammen med Levningerne af de øde

lagte Klipper. Men vor Jordbund er dannet af Bjergmasser 

af samme Natur som de skandinaviske, og disse ere overordentlig 

fattige paa Guld, hvorfor man ikke har Grund til at vente, 

at de forstyrrede Bjergmasser have vceret rigere. Skulde der 

altsaa engang findes Spor af Guld, saa er det Usandsynligt, 

at dets Mængde vil vcere af nogen Betydning.



16.

Indledning til en Rakke Forelæsninger over 

Stoffernes Kredslob i Nature»').

(Nordist Universitets Tidsskrift. 8de Aargangs 1ste Hefte. 1862.) 

(St gammelt Ordsprog siger, der steer intet Nyt Under Solen, 

men saa rigtig denne Sætning er, kunde man med Rette vende 

den aldeles om og sige: Alt hvad der steer er Nyt. Sagen 

er denne: Livet er en Række regelmæssigt tilbagevendende 

Begivenheder, og derfor har noget Lignende altid fundet 

Sted i Forveien; men disse Begivenheder ere ikke nøj

agtig de samme, som de vare før, Personernes Charakteer, Bi

omstændighedernes Indflydelse ere forskjellige fra det, de vare 

i en tidligere Tid. Naar Bonrbonnerne gjengive Sluarternes 

Historie, saa have vel enkelte Hovedtræk en stor Lighed med 

hinanden, men Personernes Charakteer er dog forskjellig, og den 

franske Nation var i Slutningen af det forrige og i Begyn

delsen af dette Aarhundrede paa et ganfle andet Udviklingstrin

*) Afhandlingerne 16—21 danne en Gruppe af Foredrag, hvorigjen- 

nem der gaaer den samme Grundtanke, nemlig den, at de 

forskjellige Grundstoffer gjennemlobe snart storre, 

snart mindre Kredslob i Natu ren, der her paavises for 

Kalkens (16), Qvælstoffets (17), Kiselsyrens (18), Ka

liets (19), Svovlsyre ns (20) og Metallernes (21) Ved

kommende.

2.
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end det engelske Folk i det syttende AarhUndrede. Napoleon 

den 1 fte var ikke Cromwell og Napoleon den 3die er ikke Wil

helm af Oranien.

Selv de store phhsifle Forandringer i NatUren, som spille 

en saa vigtig Rolle i Menneskelivet, gjentage sig ikke med en 

fUldkommen Eensformighed. Den ene Dag ligner ikke den 

anden. Solen hæver sig idag høiere eller mindre høit over 

Horizonten end igaar, og ligesom hver Dag har sin Plage 

for det enkelte Mennefle, saaledes har den ogsaa sin særegne 

Phhsifle Charakteer, som ikke gjentager sig i det løbende Aar, 

og heller ikke fuldkommen vender tilbage i noget af de følgende. 

Ved fsrste diekast see Forandringerne, der udmærke Dagene 

og Aarene, ud som rene Tilfældigheder uden Orden og Regel; 

vi ere dog istand til ved npiere Eftersyn at gjenkjende en regel

mæssig Tilbagevenden i ftørre Perioder. Saadanne phhsifle 

Perioder ere Dagene, ftørre Perioder, der knytte Dagene sam

men, ere Aar, mange Aar forenes i en Nutations-Periode af 

Aar, og skjsndt vi ikke ere istand til at eftervise det, er der 

neppe nogen Tvivl om, at mange Nutations-Perioder ville 

forene sig til en Periode af endnu hsiere og ftørre Orden. 

Saaledes danne Begivenhederne i NatUren et stadigt Kredslob, 

men dette Kredslpb er aldrig fUldkommen sluttet, og i dette 

Uoplpste, i disse Gjentagelser med smaa, men regelmæssig 

tilbagevendende Forandringer, ligger den store Naturlov, der 

betinger al Udvikling og Fremskridt, nærmest i den phhsifle 

Verden, men ligesaa sikkert ogsaa i den aandelige og moralste 

Verden.

Vi kjende nogle af de store Kredsløbs Gang i Naturen 

for Aartusinder, netop dem, der ere afhængige af Jordens store 

cosmifle Forhold, men fprst den senere Tids dybere Studium 

af de chemiske Naturlove og Stoffernes chemifke Forandringer 

og Omsætninger har gjort det muligt ogsaa i denne Verden 

af indre Bevægelser at eftervise lignende Love. Phhsiologerne 

have godtgjort, hvorledes Stofferne vexle i det menneskelige og 

dyriske Legeme, hvorledes de optages og udstilles, hvorledes
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Forbindelserne indgaaes og oplyses igjen. I denne Række af 

Foredrag ville vi derimod søge at eftervise, hvorledes ogsaa i 

Naturens Hnusholdning, i Jordens Organisme et lignende 

ftørre Kredslob finder Sted, som netop betinger de mindre 

i ethvert organist Væsen.

I en ældre Tid talte man om 4 Elementer, Ild, Last, 

Vand og Jord, nu kjende Chemikerne 62 Grundstoffer, og 

hvert Aar forandrer dette Tal. En omhyggelig critisk Under- 

spgelse af hele Rækken kan undertiden foranledige Udslettelsen af 

et GrUNdstof, som allerede syntes at have sin faste Plads i 

denne Række, og hver nh Opdagelse, der forøger vore Midler 

til at kjende Stoffer, forøger ogsaa Antallet af GrUndstofferne. 

Der hyrer ikke mange chemiste Kundskaber til at see, at de 

Gamles 4 Elementer ikke umiddelbart kunne sammenlignes med 

vore 62 GrUndstoffer, og det bliver endnu mere indlysende, 

naar vi lægge Mærke til, at ingen af de Gamles Elementer 

ere optegnede paa Listen over Grundstofferne, der ikke er en 

flet og ret Udvidelse af de Gamles 4 Elementer. Der ligger 

en forfljellig Tankegang til Grvnd for disse Betegnelser. Hvad 

de Gamle kaldte Elementer vare Tilstande og Former, hvor

under Naturkræfterne og Stoffet overhovedet kunde fremtrcede. 

Ild er den kraftige Attring as den chemiste Tiltrækning i sin 

Almindelighed; Luft betegner den Tilstand, som mange fly

dende og faste Stoffer kunne antage under formindflet Tryk 

og forøget Varme, og som vi snart kalde luftformig snart damp- 

formig; Vand betegner den flydende Tilstand; ogsaa den 

kunne de fleste Stoffer antage ved en, ester deres Natur for

fljellig Varmegrad; tilsidst betegner Jord den faste Tilstand, 

og vi vide, at mange Stoffer knnne ved forskjellige Varme

grader gjennemlybe disse forskjellige Tilstande. Vand f. Ex. 

kan som Jis svare til Elementet Jord, som flydende Vand 

til det Element, som de Gamle betegnede med samme Navn, 

som Damp svarer det til Luft, og Wringen af de chemifle 

Kræfter, der holde Vandets Bestanddele forenede, svarer til de
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Gamles Element Ild; paa en vis Maade kan altsaa et eneste 

Grundstof vise alle 4 Elementer. .

De Nyere betegne med Navnet Element eller Grnndstof 

et Stof, som ingen chemist Kunst hidtil har været istand til 

at oplyse i endnu mere enkelte Bestanddele, det er altsaa klart, 

at det, som man nu Undertiden kalder Element, ikke er et ved 

nyere Iagttagelser udvidet Begreb af det, de Gamle kaldte Ele

ment, men noget ganste andet, som ikke burde betegnes med 

det samme Navn. Vi ville for Fremtiden beholde Navnet 

Element for det, de Gamle kaldte saaledes, og for det, som 

nogle Nyere betegne med dette Udtryk, ville vi Udelukkende 

bruge Udtrykket Grundstof.

Der er imidlertid dog Noget, der forbinder Element og 

Grundstof med hinanden; de Gamle me en te, at deres 4 Ele

menter dannede hele den sandselige Verden, de Nyere vide, 

at denne legemlige Verden er sammensat af de forfljellige Grund

stoffer. Men, idet den nyere Naturforsker paastaaer, at han 

er i Besiddelse af langt sikkrere Kundskaber om Legemernes 

Sammensætning og om de Forandringer og Omsætninger, som 

finde Sted mellem deres Bestanddele, har han paataget sig den 

Forpligtelse, ikke blot i Almindelighed at henvise til Grvnd- 

stofferne og deres Forbindelse i NatUren, men ogsaa at efter

vise, hvilke Forbindelser disse Grundstoffer indgaae, og om 

muligt at angive Mængdeforholdene. Skal en saadan Con

struction virkelig finde Sted, maa Grundstofferne ikke knnne 

forandre sig, det ene Grundstof ikke kunne blive til det andet; 

thi hvis Kalk kan blive til Kali eller Magnesia, hvis Svovl 

kan blive til Phosphor eller Qvcelstof, vilde det være en for» 

gjceves Bestræbelse at eftervise Mængden af Stofferne, som af 

ubekjendte Aarsager pludselig knnne forsvinde, og derpaa 

fremtrcede som ganske andre Stoffer. Vi maa altsaa ved 

Siden as den gamle phhsiske Grundsætning, at ikke et Atom af 

Materien kan forsvinde, scette en ligesaa vigtig chemist Grund

sætning, at ikke et Atom af et Grundstof kan blive til et an

det Grundstof. Denne Sætning er i en ældre Tid aldeles
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ikke bleven anerkjendt. Det var netop det Modsatte, som 

Alchymisterne (Guldmagerne) stræbte at opnaae, idet de vilde 

forvandle ucedle Metaller ril Guld. Umuligheden af en saa- 

dan Forvandling lader sig ikke bevise. Vi kunne kun holde 

os til Erfaringen, at det endnu aldrig er lykkedes nogen Che

miker at forvandle et vel bestemt Grundstof til et andet, og efter- 

haanden som Chemien har Udviklet sig, forsvinde de tvivlsokune 

Tilfælde paa samme Maade, som den i sin Tid berpmte 

Generatio aequivoca ved Zoologiens og Botanikens Udvik

ling er for trængt fra Videnskabens Omraade, eller som Spp- 

gelseflibet „Dvdseileren, den flyvende Hollænder" i vore Tider- 

er fortrængt fra alle bekjendte Have. Da en Udbredt chemist 

Erfaring havde beviist, at GrUndftofferne ikke funne forvandles 

i Laboratorierne, flyttede denne Omdannelses Tilhængere Kamp

pladsen til det organiske Rige. Hønen, som ikke kunde finde 

Kalk, og dog forsynede sine ZEg med en Kalkskal, stulde have 

lavet Kalken af andre Grundstoffer, men Analysen har viist, 

at Honen udtrækker Kalken af sit Foder, og har gjort det 

sandsynligt, at den, uaar den ikke kan finde anden Kalk, selv 

forbruger Kalken af sine egne Knokler til at danne Mggeskallen. 

Man har meent, at Planterne kunde omdanne Grundstofferne 

efter deres egen Fornødenhed, men vi vide nu, at Planten ikke 

voxer i en Jordbund, hvori der ikke iforveien sindes de Mine

ralstoffer, den behsver, og at den tager de øvrige Bestand

dele fra den omgivende Atmosphcere og sra Regnen. Man har 

endelig endnu i dette Aarhundrede hist og her troet at kunne 

eftervise, at Grundstofferne omdannedes ved de hemmeligheds

fulde Processer, der finde Sted i Jordens Indre, men saa 

langt, som Analysen har hinnet naae, har den været istand 

til at vise det Ugrundede i Antagelsen af en saadan Omdannelse. 

I alle disse Tilfælde er det igjen „den flyvende Hollænder", der 

for Videnskabens Lys flygter til ubekjendte og Ubessgte Regioner.

Jeg har foresat mig i den Række af Forelæsninger, som 

jeg idag begynder, at skildre Stoffernes Kredsløb i RatUren, 

at folge et Stof fra dets første Fremtræden indenfor vor Syns-
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og Underspgelseskreds, som for de Fleste as Grundstofferne er 

Jordens Indre, at følge det igjennem dets forskjellige Tilstande 

og Forbindelser, at iagttage hvorledes det spredes og hvor

ledes det atter samles, hvorledes det gaaer ud af Kredsløbet 

og hvorledes det igjen vender tilbage til det.

Jeg siger, at de fleste Stoffers Oprindelse stammer fra 

Jordens Indre. I Form af smeltede, lavaagtige Masser- 

komme de først til Jordens Overflade, hvor de blive paa

virkede af de mangfoldige Stoffer og Kræfter, som der have 

deres Raadernm. Vandet ftindeler dem ved Bølgeslag og 

Strømninger, ved Regn og Snee, ved sin Udvidelse formedelst 

Frosten, ved sin chemifle Indvirkning, der danner Forbindelser 

med een eller flere Bestanddele af disse lavaagtige Substantser. 

Trærødderne trænge ind i disse Stenes fine Sprækker og 

sprænge dem ved deres Udvidelse. Atmosphcerens Bestanddele 

forene sig med Stofferne og frembringe nye Forbindelser, og 

det Alt jævnende Vand fører dem bort, blander dem med andre 

Stoffer og spreder dem saa at sige over hele Jorden. Hvis 

disse Kræfter udelukkende fik Raadernm, vilde de, ligesom de 

stræbe at udfylde Havet og jævne Bjergene, ogsaa Udjævne de 

chemiste Forskelligheder og blande Masserne til eensformige 

Lag, kün forskjellige ved Delenes Stprrelse.

Men ligesom Naturen spreder ved sine mechaniste, men 

dog af chemifle Kræfter understøttede Virkninger, samler den 

ogsaa ved de chemiste Kræfter, der snart virke frit og iffun 

bundne til de uorganiske Stoffer, snart virke igjennem de Or

ganismer, hvortil de chemiste Kræfter ere knyttede. Igjennem 

denne Deel af Kredsløbet fremkalde Stofferne det rige og i sin 

Fremtræden saa mangfoldige organiske Liv. Planten samler 

Kulstof eller Kalk, men disse Stoffer betinge Plantens kraftige 

Udvikling; hvad den har samlet til sit eget Behov, overleverer 

den færdigt til Dhrene, der nu stytte deres Liv paa de saa- 

ledes modtagne Stoffer, og Planter og Dhr tilbagelevere til 

Jorden, hvad de under deres Udvikling have modtaget. Stoffet 

er nu ikke længere spredt, men samlet, og idet det vender til-
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bage til Jorden, taber det lidt efter lidt den ved Planter og 

Dhr paatrhkte organiske Charakteer, og vender tilbage til 

Uorganiske Former.

Et Exempel, hvortil jeg vil vælge et almindeligt bekjendt 

Stof, Kalken, vil vise bedre end en mere Udførlig Fremstilling 

af Lovene, hvorledes disse Kredsløb gjøre sig gjeldende, og i 

stedse større og ftørre Kredse omfatte Nutiden og den ældre 

Tid, omfatte et enkelt Land og hele Havet, ja, at selv en 

Vexelvirkning med det store Verdensrum ikke er aldeles ude

lukket fra disse i det Væsentlige til Jorden indflrænkede 

Kredslpb.

Vandet, der gjennemtrcenger Overfladen, oplyser og med

bringer Kalk, som det optager af Jordbunden, deels ved Hjelp 

af Kulsyre, som det indsuger saavel af Atmosphceren, som af 

den Lllft, der gjennemtrcenger Jordstorpen, deels ved Hjelp af 

Hllmussyre, som er et stadigt Produkt af de døde Planters 

Formuldning. En stor Deel af den saaledes opløste Kalk 

optages igjen af de levende Planters Rødder, den gaaer over 

i samme, bidrager til at danne deres Hovedmasse, Træstoffet, 

og gaaer over til Dyrene med deres Plantefyde, medens den Deel 

af Planten, der ikke fortæres, ved Forbrænding, Forraadnelse 

og Formuldning leverer sin Kalk tilbage til Jordbnnden, men 

i en mere opløselig Tilstand, og derfor bedre stikket til at op

tages af en ny Slægt af Planter. Saaledes gjpr enhver ny 

Følge af Planter Jordbllnden frUgtbarere, fordi den tilbage

leverer mere forbedrede Næringsstoffer til den nye kommende 

Slægt. Den Kalk, der var i de Plantedele, der tjente som 

Fyde for Dyrene, optages af dem, indgaaer nye Forbindelser, 

og vender deels tilbage til Jorden med Gjsdningen, deels 

gaaer den over i andre Dhr, der leve af hine planteædende 

Dhr, men tilsidst vender Alt tilbage til Jorden, hvorfra det 

er kommet og begynder sit Kredsløb paanh imellem Planter, 

Dhr og Jordskorpen, medens det udbreder Liv og Udvikling 

paa hele sin Vei.

Ikke al den Kalk, som Regnvandet har optaget af Jor-
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den, bliver indsuget af de paa denne Plet voxende Planter, 

en Deel deraf følger med mindre og ftørre Vandlob til Aaerne 

og Floderne, og medens den i en ikke ringe Mængde paa 

denne lange Vei atter bliver optaget af levende Planter, fyres 

en ret anseelig Mængde nd i Havet, en Kjendsgjerning, som 

enhver chemist Undersøgelse af Flodernes Vand i Nærheden af 

deres Munding har godtgjort.

Saaledes gaaer en Deel af Kalken ub af det paa 

Landet stedfindende Kredsløb; den vender ikke mere til

bage til sin snevre Cirkel, og denne Udvaskning, der regel

mæssig gaaer for sig, stræber bestandig hen til det Maal 

at gjøre Jorden mindre frugtbar ved at berøve den en væsent

lig Plantencering; den gjør det nødvendigt at bringe nye 

Stoffer ind i Kredsløbet ved at tvinge Planterødderne til at 

gaae dybere (ved Dybpløining og Draining), eller at bringe 

den endnn dybere liggende kalkrige Jordbnnd op til Overfladen 

og i umiddelbar Vexelvirkning ^med Plantens Rydder (ved 

Mergling og lignende Foretagender).

Den Deel af Kalken, som blev ført ub i Havet, har 

ligeledes sin Historie; ogsaa der findes Planter, der optage den, 

og som Næring overlevere den til Havets Dyreverden. Men 

en langt ftørre Deel af denne Kalk optages umiddelbart af 

de Millioner af smaa kalkafsondrende Dhr, som leve i Havet, 

og benytte den til at bygge deres Sneglehuse, MUslingstaller 

og Koralstokke. Dette fleer sandshnligviis saaledes: Alle Dhr 

Udsondre Ammoniak i Forbindelse med Kulsyre, og ved Hjelp 

af denne Ammoniak forvandle de den i Spvandet tilstede

værende svovlsure Kalk til kulsuur Kalk, idet Ammoniaken 

træder i Forbindelse med Svovlsyren og opløser sig i Havet, 

hvor den tjener til at ernære Havets Planter, og danner her 

et Kredslob af særegen Art med et andet Stof end Kalken. 

Hidtil har man i Dyrets Organisme ikke været istand til at 

følge denne Udvikling; man veed ved Umiddelbare Undersøgelser, 

at særdeles mange Dhr, hpiere øg lavere. Udsondre Ammoniak, 

man slutter deraf, at det er en charakteristisk Egenskab ved alle
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Dyr, og idetmindste ved de Dyr, der ere saa qvcelstofrige som 

Havets lavere, kalkafsondrende Dhr. Derimod veed man ikke, 

om denne Ammoniakudsondring fortrinsviis finder Sted i den 

Deel af Dyret, hvor Kalkstallen dannes. Vi vide ved Umid

delbare Undersøgelser, at der i Havet findes Ammoniak i For

bindelse med en af de stærkere Syrer, sandsynligviis Svovl

syre. Vi have dernæst megen Grund til at antage, at den 

Kalk, som findes i Sovandet, er i Forbindelse med Svovl

syre med Undtagelse af en meget ringe Mængde deraf, som 

er i Forening med Phosphorsyre og Kulsyre. Raar vi desuden 

tage i Betragtning, at den Kalk, som Floderne føre ub i 

Havet, deels er i Forbindelse med Svovlsyre, deels med Kul

syre, • og at i alle Tilfælde den Mængde Svovlsyre, som 

Floderne fyre ub i Havet, langtfra ikke er tilstrækkelig til at 

mætte den Mængde Kalk, som de samme Floder tilføre Søvandet, 

medens der derimod i Søvandet er 3 Gange saamegen Svovl

syre, som der udfordres for at mætte den tilstedeværende Kalk, 

saa komme vi til det Resultat, at der i Havet foregaaer en 

chemist Proces, som gjyr Kalken Uopløselig, medens den ikke 

har den samme Indvirkning paa Svovlsyren. Vi vide nu 

endvidere, at det er Havets Dyr, der indlede denne chemifle 

Virkning, og da vi ikke have nogen ®runb til at antage, at 

Dyrene ved deres organiske Kraft uden Understøttelse af reent 

chemiste Omsætninger kunne lysrive Kalken fra Svovlsyren og 

bringe den i Forbindelse med Kulsyre, er det i hsi Grad 

sandsynligt, at denne Omsætning steer saaledes, at den af 

Dyret dannede kulsure Ammoniak træder i den ovenomtalte 

Vexelvirkning med Havets svovlsure Kalk paa samme Maade, 

som en Opløsning af klllsUur Ammoniak vilde i Laboratoriet 

decomponere en Oplysning af svovlsvur Kalk. Dyrets Virk

ning indskrænker sig altsaa her til Dannelsen af den kulsnre 

Ammoniak og til Afsættelsen af den kulsure Kalk i den Form 

og under de Forhold, som Dyrets Organisme fordrer.

Ved denne eller en lignende Vepelvirkning imellem Dyrene 

og Ssvandet Udstilles der umaadeUg store Masser af fulfuur
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Kalk, der omsider samler sig paa Havets Band og lidt efter 

lidt danner mægtige, tildeels haarde og faste Lag af Kalksteen. 

Saaledes gaaer den Kalk, som det ferste Vand tilfprer Havet, 

omsider Ud af Kredsløbet imellem Jorden og Havet, Planter 

og Dyr, og dette vedvarende Tab erstattes igjen ved de 

Mergel- og Kalklag, som ved Naturens Virkning og Menne

skets Forsorg komme i Vexelvirkning med Planteverdenen.

De Kalklag, som findes dybere nede i Jorden og hidryre 

fra for længe siden fluttede Jordperioder, vise ved deres For

steninger, at ogsaa de hidrøre fra Sødyrenes Virkning. De 

ere Produktet af Tab i ældre Kredslpb, men ere dog 

ikke fuldstændig unddragne de store Dannelses- og Om

dannelses-Processer, som foregaae i Jorden og paa dens 

Overflade. De høre ved de chemifle Vexelvirkninger, som ere 

nylig skildrede, til et Kredslpb, som ikke indbefatter nogle 

faa Aar eller Aarhnndreder, men udstrcekker sig over de 

mange Perioder, som ere forløbne siden den fprste Plante 

udviklede sig, dengang da Jorden enbnu var aldeles dækket 

af Havet. Store Katastropher i Jordens Liv foranledige 

Forstyrrelsen af ældre Lag; ved Jordrystelser og Havets Be

vægelser blive disse Lag blandede sammen, og forsaavidt som 

Kalkstenen har været Udsat for en saadan Bevægelse, danner 

den Mergelen, som paavirket af Planterne og Luftens Kulsyre 

paanh indfører i Kredsløbet den Kalk, der har hvilet i Millioner 

Aar. Og det er ikke alene de mechanifle Forstyrrelser, der 

foranlediges ved underjordiske Kræfter, som saaledes sætte 

Kalken paanh i Circulation, ogsaa store, omfattende chemifle 

Virkninger føre til det samme Resultat. Enhver veed, at 

Svovlet er et af de Stoffer, som hyppigst fremtræbe ved 

underjordiske Bevægelser og de dermed nær beslægtede Jldud- 

brub, og Chemien lærer, at Svovlet og dets ikke iltede For

bindelser overordentlig let gaae over til Svovlsyre, der igjen 

har en meget stærk Tiltrækning til Kalken. Saaledes for

vandles den kulsure Kalk til svovlsimr Kalk ved denne særegne 

chemiske Virkning, der ndgjsr et Led af den hele Række af
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Omdannelser, som i Geognosien ere bekjendte Under Navnet 

Metamorphosen Dens Kulsyre udvikler sig i Atmosphæren, 

der ved dette Tilsind Udjævner de Tab, som dette Stof lider 

under sit Kredsløb, og den svovlsure Kalk, som er langt lettere 

opløselig i Vand end den kulsure, tilfører Planter og Dhr 

en rigelig Kalkncering. Derfor sinde vi i Juraformationen, 

som følger efter Jordens største Gipsdannelse, Triasforma

tionen, en saa umaadelig Masse Kalk Udsondret, som neppe 

nogen af Jordens andre talrige Dannelser fremvise.

Der staaer endnu kun tilbage at godtgjsre, hvorfra Kalken 

oprindelig hidrsrer; ogsaa denne Undersøgelse vil føre til 

interessante og lærerige Resultater. De ældste Dannelser paa 

Jorden, de om hvilke vi have Grund til at antage, at de ere 

ældre end nogen Dannelse, som indeholder Levninger af or

ganiske Væsener, altsaa ældre end den Tid, da de første Spirer 

af organist Liv Udviklede sig paa Jorden, og sandsynligviis 

fremkomne i en Tid, da Overfladens Varmegrad langt over- 

steg Vandets Kogepunkt, ere meget fattige, næsten aldeles 

blottede for Kalk. Saaledes finde vi i Graniten og granit- 

lignende Dannelser kun svage Spor af dette Stof, og selv de 

allerceldste Skiferdannelser pleie at være kalkfrie. Senere ere 

disse ældgamle Dannelser gjennembrudte ved den saakaldte 

Trap, der igjennem Kløfter i den ældre Klippemasse er trængt 

op til Overfladen fra Jordens Indre. Trapmasser ere plu- 

tonifke ligesom Graniten, fra hvilken de dog derved ere forfkjel- 

lige, at de indeholde Jern og Kalk i større eller mindre 

Mængde, medens Graniten indeholder meget lidt af disse 

tvende Grundstoffer. Trappen er som sagt kalkholdig, og 

da Havet ikke længe efter dens Fremtræden beboedes af 

Dhr, ere vi vel berettigede til at antage, at Naturen paa 

denne Maade har skaffet Kalken tilveie, den ene af de mange 

nødvendige Betingelser før det organiske Livs Udvikling. Der 

bliver da nærmest at gjøre Rede for, hvad det er for almin

delige Betingelser, som have foranlediget, at netop paa den 

Tid kalkholdige Steenmasser trængte op til Overfladen. Den 

23
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sandsynlige Aarsag til dette Phcenomen ligger deri, at de kalk- 

og jernholdige plutoniste Steenmasser ere tungere, det vil 

sige have en større Vægtfylde, end de kali- og natronholdige. 

Saalcenge Jorden var en eneste smeltet Masse, vilde de 

chemiste Forbindelser, der sammensatte den, ordne sig efter 

Vægtfylden. De lettere dannede Overfladen og i Dybden 

fulgte tungere og tungere Masser. Afkjplingen gik Ud fra 

Overfladen og den letteste stprknede derfor først. Graniten, 

som saaledes danner det øverste, fsrst størknede Lag, har en 

Vægtfylde af 2,7. De senere indtraadte Forandringer træde 

meget tydeligt frem paa Bornholm og i Skaane, og jeg vil 

derfor holde mig til de der iagttagne Forhold. Den Trap- 

masse, der i Gange gjennemstjcerer og altsaa ved sin Dan

nelse har gjennembrudt denne ældste Granit, og derfor maa 

vcere yngre end denne, men som flet ikke findes i de ældste 

forsteningsferende Lag, og altsaa efter al Rimelighed maa 

være ældre end disse, har en Vægtfylde af 2,sii, som er 

Middeltallet af 11 Veininger. Den Trap, der i NO.—SV. 

strygende Gange gjennemstjcerer baade Granit og de ældste 

Overgangsbjerge, har en Middelvægtfylde af 2,926. Den 

fyrste Trap indeholder allerede Kalk, den sidste indeholder 

mere deraf. Da astron omifk-phhsiske Iagttagelser godtgjyre, at 

Jordens samlede Vægtfylde idetmindste er 5,o, følger deraf, 

at de forfljellige endnu smeltede Masser i Jordens Indre 

maa tiltage meget betydelig i Vægtfylde, jo mere man 

nærmer sig til Jordens Midtpunkt*).

») Den Kjendsgjerning, at vi have Graniter, som ere beviislig 

fremkomne længe ester at Jorden nærede Planter og Dyr, er ikke 

i Strid med den her anførte, almindelige Sætning. Naar Jordens 

Indre efter storre Bevægelser og Udbrud, hvorved de smeltede 

Masser af forfijellig Vægtfylde rores sammen og blandes, 

atter er kommen i Hvile, ville lette, granitlignende Masser igjen 

samle fig overst og bryde frem, naar de underjordifie Kræfter 

danne Udveie, hvorigjennem de smeltede Masser kunne bane fig 

en Bei til Overfladen. Næsten enhver Vulkan, der længe har
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Vi flulle dernæst paavise, hvorledes den Kalk, hvor

med Jordens Indre saaledes forsyner Overfladen, bliver op

loft og indtræder i Kredsløbet. I Trappen er den tilstede 

som kiselsnur Kalk og Vandet opløser den aldeles ikke, men 

den Kulsyre, som Atmosphceren nu indeholder i hderst ringe 

Mængde, men som tidligere efter al Rimelighed fandtes der 

i langt ftørre Mængde, er, naar den oplyses i Vand, istand 

til at løsrive Kalken fra Kiselsyren og oplyse den.

Saaledes steer Kalkens Kredsløb; et lille dagligt Kreds

lob imellem Planten, der optager Kalken af Jordbunden, og 

Dyret, som modtager den med Plantefpden og giver den til

bage til Jorden med Gjsdningen, men hvor saaledes ikke den 

hele Mængde Kalk vender tilbage; et lignende stprre aar- 

ligt Kredslpb, men hvor Regnen fyrer større Masser bort til 

Havet, for der at begynde et nyt Kredsløb og lide et nyt 

Tab ved den af Dyrene nopløseliggjorte Kalk; et endnu 

i stprre Kredsløb, der gaaer igjennem Jordperioder, hvor 

hvilende Kalkmasser paany træde ind i Bevægelsen, og hvor 

Naturens Uorganiske Kræfter fortrinsviis ere virksomme, medens 

det i vor Tid er Mennestet, som bringer hine hvilende Kalk

masser paany ind i Kredsløbet, for at mutiggjøre et kraftigere 

organisk Liv, og fremkalder saaledes ved sin rolige Virken de 

samme Forandringer, som Naturen frembringer ved sine store 

Katastropher.

bvilet, begynder fine Udbrud med trachytiste, det vil sige granit

lignende Masser, og forst senere ved fortsat Virksomhed kommer 

ven runge, sorte Lava med fin Rigdom paa Kalk og Jern.
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QvLlstoffets Kredslob i Naturen*).

*) Dette Foredrag blev holdt i et af de Moder, som Landhuushold- 

ningsselstabet i Vinteren 1856—57 havde foranstaltet for sine Med

lemmer og for Videnskabsmand. Det er et Brudstykke af et ftorre Ar- 

beide over Stoffernes Kredslob i Naturen, hvori Grundtanken er den, 

at Stofferne circulere imellem Naturens forfljellige Riger, men at 

disse Kredslob aldrig ere fuldkommen fluttede, at der gaaer noget 

tabt under Kredsløbet, og at dette deels erstattes ved Naturens 

Virkninger, altsaa ved et endnu ftorre Kredslob, deels ved 

Menneskets Jndgriben i Naturen.

Et Foredrag, holdt i Landhuusholdningsselskabets Mode 

den 18de Februar 1857.

Uaar vi Underssge vore almindelige, især de dicothledone 

Planter, finde vi, at de indeholde en stor Mængde Qvcel- 

stofforbindelser, som kunne henfsres til to forfljellige Klasser. 

De, der forekomme hyppigst, ere de saakaldte indifferente qvcel- 

stofholdige Plantestoffer, især Planteliim, Planteceggehvidestof 

og Legumin, kort sagt, de saakaldte Proteinstoffer, Stoffer, der 

ere særdeles væsentlige og vigtige med Hensyn til det dhriste 

Legemes Ernæring, og som næsten uforandrede gaae over fra 

Planterne til Dyrene. Den anden Klasse ere de meget stærkt 

virkende, ofte giftige Substantser, der Udvikle sig i en Mængde 

Planter, og stjøndt de kun forekomme i ringe, absolut Mængde 

i Planterne, spille en meget væsentlig Rolle med Hensyn til
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disses Egenskaber og Virkninger. Imidlertid ere de af ringe 

Betydning i denne vor Betragtning af Planternes qvcelstof- 

holdige Bestanddele, og vi forbigaae dem derfor her.

Erfaringen viser, at de forskjellige Qvcelstofforbindelser, 

som findes i Jordbunden, eller som tilfpres den ved Regnen 

og Gjpdningen, og hvoraf Ammoniak, en Forbindelse af 

Qvcelstof og Brint, er den vigtigste, omdannes ved Planterne 

til disse Proteinstoffer, ja det synes ikke engang at være 

nødvendigt, at Plantens organiske Liv træder her i Virksomhed, 

og jeg har mange Gange iagttaget, at humussuur Ammoniak, 

naar den henstaaer i længere Tid, danner en Substants, som 

ved Ophedning og Forbrcendning giver Proteinsubstantsernes 

ejendommelige Lugt. I Hp og Straa, i Korn og LErter 

spille disse Substantser nu en vigtig Rolle som Næringsmiddel 

for Dyrene, i hvis Legeme de optages og, efter at de ere for- 

brngte, bortstaffes igjen i Excrementerne. Saaledes er Kreds- 

lpbet imellem Planten, Dyret og Jorden med Hensyn til Qvcel- 

stoffet, men dette er kun det første, ganske almindelige Overblik 

over de Forandringer, som her foregaae, og ved en nølere 

Betragtning finde vi, at det Qvcelstof, som vi modtage med 

vore Fødemidler, ikke altsammen optages af Mennesket og 

Dyrene, men at en større eller mindre Deel deraf udaandes 

som reent og luftformigt Qvcelstof, gaaer altsaa ud af Qvcel- 

stoffets regelmæssige Kredsløb, og at dette Tab naturligviis 

maa formindske Mængden af det mellem Jorden, Planteriget 

og Dyreriget sig bevægende Qvcelstof.

Disse almindelige Betragtninger over Qvælstofsets Kredslpb 

kunne ved fyrste Diekast synes intetsigende og uden nogensomhelst 

Betydning med Hensyn til Naturens store Huusholdning, da det 

er en almindelig bekjendt Sag, at 4/s af vor Atmosphære bestaaer 

af Qvcelstof, og at hele det organiske Liv foregaaer i en Omgivelse 

af et aldeles Uudtømmeligt Forraad af luftformigt Qvcelstof. 

Hvilken Interesse kan det have at forfplge Kredsløbet af nogle 

Draaber Vand imellem Dyr og Planter, der leve i et vidt
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udstrakt Verdenshav, naar vi vide, at det Vand, der mutig 

herved gaaer tabt, øjeblikkelig kan erstattes i hvilketsomhelst 

Omfang af det omgivende Hav?

Saaledes ere imidlertid ikke Forholdene med Qvcelstoffet, 

der i Atmosphceren er i en Tilstand, hvori det er yderst util- 

bsieligt til at indgaae nogensomhest Forbindelse. Denne 

Ligeghldighedstilstand er en npdvendig Betingelse for det or

ganise Livs Udvikling paa Jorden, og for at bevise dette be- 

hpver jeg tun at anføre, at alle Salpetersyrens eller Skede

vandets Bestanddele (Ilt, Qvcelstof og Vand) findes i den 

atmosphcerifle Luft, og hvis de med Lethed kunde indgaae 

Forbindelse, vilde vi indaande Skedevand, det vil sige med 

andre Ord, hverken Mennesket, Dyr eller Planter kunde 

leve i en saadan Atmosphcere. Vi ville for Fremtiden kalde 

det Qvcelstof, som i denne Tilstand findes i Luften, ubrug

bart Qvælstof, hvorved vi ncermest tænke paa dets For

hold til Plantelivet og Planternes Ernæring, og altsaa be

tegne Qvcelstoffet i alle de Forbindelser, i hvilke det kan op

tages af Planterne og forbruges til Dannelsen af deres qvcel- 

stofholdige Forbindelser, som brugbart Qvcelstof.

Vi kjende andre Forhold, som have en ikke ringe Lighed 

hermed, saaledes f. Ex. behpve alle vore Land- og Fersk- 

vandsplanter en ftørre eller mindre Mængde Kiseljord for 

at danne deres indre faste Dele, og naar man veed, at Kisel

jorden udgjvr omtrent 90 Procent af vore fleste Jordbunds

arter, skulde man troe, at Planten aldrig kunde komme til at 

savne tilstrækkelig Kiseljord til sin Udvikling; men den aller

største Deel af denne Kiseljord er Uopnaaelig for Planten, den 

er Ubrugbar, ligesom Atmosphcerens Qvcelstof er ubrugbart, 

thi næsten den hele Mængde Kiselsyre i vor Jordbllnd er uop

løselig i Band, og naar Planten stal optage og benytte ben, 

maa den opløses i Vandet.

For nu at vende tilbage til Qvcelstoffets Kredsløb, lad os 

va antage, at den hele Høst paa et vist Areal bliver forbrugt 

paa Gaarden selv, idet den Deel deraf, der tjener til Næring for
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Mennesker og Dyr fortæres, Straaet og det øvrige Affald af 

de dyrkede Planter tilligemed den egentlige Gjvdning bliver 

bragt tilbage til Marken, saa at vi altsaa lade saa at sige den 

samme Mængde Qvcelstof tilsyneladende vandre imellem dette 

bestemte Areal af Jorden, de Planter, som voxe derpaa, og de 

Dyr, som leve af de paa Gaarden dyrkede Planter. Herved vilde 

det brugbare Qvcelstof stadig blive formindflet, for det fyrste 

derved, at Mennestet og Dyrene Udaande noget mere Qvcel- 

stof, end de indaande med den atmosphceriste Luft, og at dette 

Overstud as Qvcelstof hidrører fra de Qvælstofforbindelser, som 

Dyrene modtage med deres Plantefvde, som forbruges i det 

dyriske Legeme, men som aabenbart allerede der maa lide en 

chemisk Forandring. Det formindfles endvidere derved, at vi 

ved Forbrændingen af Plantestofferne, altsaa fortrinsviis af 

Træ, forvandle endeel brugbart Qvcelstof til Ubrugbart, idet 

Forbrændingens hpie Temperatur fuldstændigt adskiller Qvcel- 

stofsorbtndelserne, hvis Kulstof forvandles til Kulsyre og hvis 

Brint danner Vand, hvis Qvcelstof derimod under disse Om

stændigheder ikke kan indgaae nye Forbindelser, men vender 

tilbage til Atmosphceren som Ubrugbart Qvcelstof; deels for- 

mindfkes det endelig ogsaa derved, at der ligeledes ved de 

store Gjæringsprocesser i Naturen gaaer en Deel brngbart 

Qvcelstof over i luftformig Tilstand og bliver Ubrugbart.

Det Tab, som en enkelt Mark, en enkelt Egn, et enkelt 

Land lider i plantencerende Stoffer ved Qvcelstoffets Overgang 

til den nbrugbare Tilstand, er langtfra ikke det eneste, der 

forekommer i dette Kredsløb. De qvcelstofholdige Forbindelser, 

der findes i Gjsdningen og udgjyre en væsentlig Deel as 

dens plantenærende Stoffer, omsættes med den største Let

hed til den allerede tidligere nævnte Ammoniak, et Stos 

søm Udmærker sig ved sin store Flygtighed og den dermed i 

Forbindelse staaende stærke Lugt. Den er velbekjendt som den 

væsentlige Bestanddeel af det saakaldte engelste Lugtesalt, og 

hvo der een Gang har lugtet Ammoniaken, vil strap gjenkjende 

den i den for Kostaldene ejendommelige Lugt. Denne Qvcel-

—
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stofforbindelse udvikler sig overalt, hvor Excrementer samles 

og opbevares. Allerede i stor Afstand kunne vi paa Ammoniak

lugten kjende en nhgjpdet Mark, og as denne dens Flygtighed 

følger, at en større eller mindre Deel af Gjsdningens vig

tigste, plantencerende Substantser paa den Maade adspredes 

i Atmosphceren og gaae tabt for Eieren af Gjsdningen 

eller den gjhdede Mark. Imidlertid er denne Ammoniak ikke 

tabt i Naturens Huusholdning, og enhver Regn bringer den 

tilbage til Jorden, da Ammoniaken i høi Grad er opløse

lig i Vand, og saaledes fordeles de frugtbare Egnes Plante- 

ncering ogsaa over Egne, der af Naturen kun ere tarvelig 

udrustede med Betingelserne for en kraftigere Plantevæxt. 

Chemikerne have været meget omhyggelige med Hensyn til 

Undersøgelsen as den atmosphceriske Lufts Ammoniakmængde, 

og have, som man kunde vente, fundet den meget vexlende, 

men i Almindelighed imellem Vs og Va Milliondeel af den 

atmosphceriske Luft. I Lande, hvor det ofte regner, som 

f. Ex. Danmark, er det klart, at Atmosphcerens Ammoniak- 

mængde mere regelmæssigt og fnldstcendigere maa fyres til

bage til Jorden end i Lande, hvor der maaskee falder en langt 

ftørre Regnmængde, men hvor denne ikke er fordeelt paa saa 

mange Dage og paa alle Aarstider, som hos os. Naar derfor 

de hos os fremherflende vestlige Vinde bringe fugtig Lust og 

Regn, bringe de tillige en Deel as den fra de engelske Marker 

fordampede Ammoniak. Skjsndt Naturen saaledes sprger 

for, at det, som er Tab for det enkelte Menneske, ikke er Tab 

for hele den levende Verden, er det imidlertid dog klart, at 

denne stadige Fordampning af Ammoniaken tilveiebringer for 

enkelte Egnes Vedkommende en stor Uregelmæssighed i Kreds

løbet af brugbart Qvcelstof.

Et andet Tab fremkommer ved den Udvaskning, som Regnen 

frembringer i Jordbunden selv, og hvorved ogsaa Qvcelstoffor- 

bindelserne bortfpres tilligemed alle de vorige i Vand opløse

lige, plantencerende Stoffer igjennem Gryfter, Bække, Aaer 

og Floder, indtil de omsider naae Havet. Paa denne lange
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Vei findes overalt Planter, der begjcerligt optage Qvælstof- 

forbindelserne af Vandet, og medens vore Engplanter føre 

en ikke ringe Deel af dette brugbare Qvcelstof tilbage til 

Stald og Mark, findes der langs med vore Kyster et Bælte af 

Tangarter, som idelig ere ifcerd med at berøve det fra 

Landet kommende Vand dets Qvcelstofforbindelser. Naar vi 

bringe Tang paa Marken, kommer blandt andre Stoffer og- 

saa Qvælstoffet tilbage til Jorden, og naar man fra Nord

kysten af Tydskland i den senere Tid har bragt tørrede og 

pulveriserede Reier i Handelen for at bruge dem som Gjsd- 

uing, er det især det af Tangarterne optagne Qvcelstof, der 

bringes paa vore Marker, og som ved disse smaa Krebsdyr er 

blevet samlet og koncentreret. Fra Krebsdyrene gaaer det over 

til Fiffene, fra Fiffene til Søfuglene, der leve af dem, og 

naar vi omsider hente den kraftigste Gjødning som Guano 

fra Sydamerikas Bestkhst, maae vi ikke glemme, at ogsaa 

denne lange Vei, som Qvælstofsorbindelserne have taget, hører 

med til Qvcelstoffets større Kredsløb i Naturen. Hos os, hvor 

der er langt mere overladt til Menneskets Omhu og Forsorg 

end i mange andre Lande, kan ingen Guano samle sig, skjsndt 

den hele Række af Omsætninger her ligesaagodt finder Sted 

som ved Sydhavets Kyster, men Regnen skyller snart det 

tynde Guanolag, som maatte kunne danne sig i Lsbet af en 

regnfri Sommer, ud i Havet, medens det ved Sydamerikas 

regnfrie Kyster igjennem AartUsinder har opdynget sig til 

mægtige Lag. Vi maae enten med vore Skibe hente det 

brugbare Qvcelstof i Form af Guano, hvoraf idetmindste en 

Deel ved Stramninger i Lnftkredsen og i Havet er fra 

Europa ført til Amerika, eller afskjcere en Deel af Kredsløbet, 

og af Affaldet ved vore Fiskerier, uden Fuglenes Mellem

komst, danne os en Gjsdning, som er rig paa brugbart 

Qvcelstof*).

*) Hvorfor skulde vi ikke kunne i vore mange Fiskerlejer have smaa 

Fabriker, som forarbeide de uspiselige Sodyr og Affaldet fra de



Et endnu langt vigtigere og ftørre Tab af brugbart 

Qvcelstof lider et Land som Danmark, hvis HovedUdfsrsels- 

artikler ere Prodllkterne af Agerdyrkning og Qvcegavl. Med 

hver Tpnde Korn vi Udføre, med hvert Stykke Qvceg vi sælge 

til Udlandet formindste vi Mængden af det brugbare Qvcel

stof, der circulerer i vort Lands specielle Kredslpb, og fljsndt 

derved kun overordentlig lidt af det i det Hele taget imellem 

Jordoverfladen, Planteriget og Dyreriget vexlende Qvcelstof 

bliver Unddraget sit almindelige Kredslpb, og altsaa Mæng

den af det i Kredsløbet indgaaede Qvcelstof ikke synderlig 

formindflet, kan dog Tabet for det enkelte Land blive over

ordentlig føleligt og give Anledning til alvorlige Betragtninger. 

Bliver en Gaard, hvorfra Gjhdningen og Foderet bort

sælges, snart aldeles ødelagt, hvorfor stulde da ikke et Land, 

fom i sit Korn og sit Qvceg bestandig sælger den væsentligste 

og virksomste Bestanddeel af Gjpdningen, ikke omsider ogsaa 

kunne blive pdelagt. Vel er Qvcelstoffet ikke den eneste Be- 

standdeel, der spiller en stor Rolle i de nævnte Agerdhrk- 

ningsprodUkter, men med Hensyn til de øvrige, vigtige plante

nærende Stoffer funite vi i Reglen dristigt trække en Vexel 

paa vor JordbUnds almindelige Frvgtbarhed og ved dybere 

Plpining, ved Mergling og anden Fornyelse af Jordflorpen 

skaffe de ved Plantevcexten ubtrufne og ved Aartusinders 

Kredsløb tildeels tabte Mineralstoffer tilbage. Men saaledes 

er det ikke med Qvcelstoffet. I den dybere Deel af vor Jord- 

bund finde vi Intet deraf eller i alle Tilfælde kun en yderst 

ringe Mængde, og Naturen alene erstatter ikke det Tab, som 

Mennesket saaledes vilkaarlig tilveiebringer. Vi have alle

rede grebet saa voldsomt ind i Naturens regelmæssige Gang,

spiselige til Fisteguano, hvorfor stulde ikke vore Hvalfangere og 

Robbeflagere, der for det Meste komme hjem neppe halvt ladede 

med Spæk, kunne fylde deres Skib med Kroppene af de dræbte 

Dpr og saaledes forsyne os med store Masser brugbart Ovcrlstos.
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at vi ikke kunne imdgaae at Udstrække denne Indgriben, og 

altsaa ogsaa vort Herredømme over Naturen, til alle Sider.

Naar vi dernæst vende vort Blik fra det enkelte Land til 

hele Jordkloden, hvor de nylig omtalte Uregelmæssigheder for

svinde, bliver dog det Spprgsmaal tilbage, hvorledes det 

stadigt indtrcedende Tab af brugbart Qvcelstof, der luftfor

migt vender tilbage til Atmosphceren, bliver erstattet. Hvis 

man vilde antage, at det Ubrugbare Qvcelstof i Atmosphceren 

ikke ved en eller anden ftørre Virkning i Naturen kunde gaae 

over til de Former, hvorunder det kan optages af Planterne, 

vilde det i Kredsløbet indbefattede Qvcelstof stadigt blive for

mindflet, og da denne Virkning efter al Rimelighed har ved- 

varet, saalcenge Planter og Dhr have existeret paa Jorden og 

Gjcering og Forbrænding have forstyrret organiske Stoffer, 

maatte Jorden allerede for længe siden være gaaet over i 

en Tilstand as fuldkommen Ufrugtbarhed.

Der maa altsaa finde Virkninger Sted, hvorved Atmo- 

sphcerens ligegyldige og ubrugbare Qvcelstof kan indgaae andre 

Forbindelser og blive brugbart til Planternes Ernæring. 

Endstjsndt Chemien med Hensyn til dette for vor Betragtning 

af Jordens almindelige Udvikling overordentlig vigtige For

hold endnu langtfra ikke har givet de Oplysninger, som 

vi behove, er der dog ikke fleet Lidet for ogsaa at opklare dette 

Forhold. -

Allerede i det forrige Aarhundrede iagttog man, at atmo- 

sphcerist Luft, som man havde indspærret i et Glasrør, og 

hvorigjennem man lod springe en Mængde elektrifle Gnister, 

led en Forandring, saa at der dannedes en Syre, som var Sal

petersyre, der, som jeg allerede tidligere har bemærket, bestaaer 

af Qvcelstof og Ilt. Her var altsaa ved den stærke Hede og 

ved den Sammenpresning, som den elektriste Gnist foranlediger, 

frembragt i den atmosphceriste Luft en Forbindelse af Qvæl- 

stof og Ilt, som ikke kan dannes under almindelige Forhold. 

Det varede ikke længe, førend man anvendte dette Experiment 

paa Forhold, der fremtrcede i Naturen. Naar den svage elek-
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trifle Gnist, som frembringes ved en Elektriseermastine, kan 

indlede denne Forbindelse, maa den stærke Lhnstraale i Torden

vejret fremkalde en langt stærkere og kraftigere Virkning, og 

det lykkedes at eftervise Salpetersyre i Tordenregnen. Lam

ps dills, en tydfl Chemiker, har bestemt den Mængde Salpeter

syre, som kom med Regnen ned til Jorden Under et stærkt 

Tordenveir, og fundet, at den Udgjsr 3/io Gran for hvert Pd. 

Regnvand; antage vi nu, at der ved en særdeles stærk Torden

regn falder , en Tomme Vand, saa vilde der paa 24 0 Alen 

Overflade falde 1 Cubikalen Vand — 496 Pd. eller 20,6 Pd. 

Vand pr.  Alen, som indeholde 6,is Gran Salpetersyre ----- 

omtrent 12 Pd. Salpetersyre pr. Td. Land, og som indeholde 

3^8 Pd. brugbart Ovcelstof, hvilket igjen svarer til Qvælstoffet 

i omtrent 140 Pd. Hvedekorn.

En lignende Virkning maa finde Sted hvergang et 

Tordenveir træffer en Egn, og det er meget sandsynligt, at 

den ftørre Frugtbarhed, som charakteriserer de Sommere, i 

hvilke vi have mange Tordenveir, ikke Udelukkende hidrprer 

fra den Vanding, som Markerne faae, men ogsaa fra den 

Salpetersyre, som Tordenregnen medfprer, og som i en vel

dyrket Jord altid finder en tilstrækkelig Mængde af de saa- 

kaldte Baser, det vil sige SUbstantser, der med Syrerne danne 

Salte, til at kunne gaae i Forbindelse med dem og derved 

tabe sine fladelige Egenflaber, uden at ophøre at være Plante- 

ncering. Saameget er i alle Tilfælde sikkert, at Atmo- 

sphcerens ved Elektriciteten brugbargjorte Qvælstof bidrager 

ikke lidet til at udjævne det Tab af brugbart Qvcelstof, 

som stadig foregaaer i dettes Kredsløb. Mennesket kan 

i det Væsentlige ikke befordre denne NatUrvirkning, men vi 

funne giøre den saaledes dannede Salpetersyre nyttig ved at 

befordre Tordenregnens Indsugning af Jordbunden, hvilket 

som bekjendt skeer ved alle de Midler, som den nyere Ager- 

dyrkningslcere i saa rigeligt Maal har angivet.

Det er en velbekjendt chemist Erfaring, at Legemerne ved 

deres Overflade udpve en stærk Tiltrækning paa luft- og



353

dampformige Stoffer. Denne Tiltrækning er deels afhængig 

af det faste Legemes chemiste Natur, deels derimod af 

Overfladens Størrelse, og af den sidste Erfaring følger 

umiddelbart, at et Legeme i saa Henseende virker stærkere, jo 

mere ftindeelt det er. Vi benytte denne Naturlov i det 

Dsbereinfle Fyrtsi for at tilvejebringe Ild, idet et lille Stykke 

Platinsvamp, det vil sige meget fiindeelt Platin, fyrst bliver 

udsat for den atmosphceriske Lllft, hvorved den indsuger og 

fortætter Ilt og derpaa for en Brintstrpm, der ligeledes ind

suges, og i denne fortættede Tilstand forener sig med den for

tættede Ilt for at danne Vand, og ved Foreningen frembringes 

en stærk Glødhede. I dette Tilfælde kunne vi let eftervise 

denne Fortætning af luftformige Stoffer ved Hjælp af fiin- 

deelte, pulverformige Legemer; men det er i hpieste Grad 

sandsynligt, at alle pulverformige Legemer ere istand til med 

større eller mindre Styrke at fortætte den atmosphæriske 

Lufts Bestanddele. En ældgammel Erfaring tærer os, at 

vi befordre Jordens Frugtbarhed, naar vi udsætte den i en 

fiindeelt Tilstand for LUftens Paavirkning, og medens gamle, 

stærkt sammenkjprte Veie i de fprste Aar, efter at de ere ind

tagne til Marker, knn tarvelig ville nære Planterne uagtet en 

meget omhyggelig Behandling, er det en lige saa vel begrUndet 

Erfaring, at gamle Jordvolde ere forholdsviis meget frugtbare. 

At der ved denne Vexelvirkning dannes Salpetersyre, lader sig 

let bevise; thi naar man Udtrækker en saadan Jord med Vand, 

kan man ved Jndkogning vinde salpetersure Salte deraf. 

Spørgsmaalet bliver da kun, om enhver Jordart er lige stikket 

til denne Salpetershredannelse, og derpaa maa Svaret blive, 

at der er visse Betingelser i Jorden selv, som bevirke, 

eller i alle Tilfælde begUnstige denne Salpetersyredannelse. 

Jorden maa være basist, det vil sige, Jorden maa indeholde 

Stoffer, som have Tiltrækning til Syrer, og jo stærkere den 

Tiltrækning er, fom disse Stoffer have til Saltpetershre, des

mere ville de begunstige dette Stofs Dannelse. Et andet 

Spyrgsmaal af Vigtighed bliver da, om Salpetersyren i dette
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Tilfælde dannes af Luftens Bestanddele og altsaa af Atmo- 

sphærens Ubrugbare Qvcelstof, eller om den dannes af allerede 

tilstedeværende Qvcelstofforbindelser. I det sidste Tilfælde er 

denne Omsætning eller Forvandling til Salpetersyre knn af 

ringe Betydning, thi Planterne optage Ammoniak og andre 

Qvcelstofforbindelser ligesaavel som Salpetersyre. Der er imid

lertid vægtige Grunde til at antage, at det idetmindste tildeels 

er Atmosphcerens ligegyldige Qvcelstof, som tvinges her til at 

danne Salpetersyre. Paa Øen Ceylon vinder man Salpeter 

ved at udtrække en kaliholdig porps Steenart (Trachht) 

med Vand. Naar man derpaa lader den udvaskede Steen i 

længere Tid henligge Udsat for Luften, kan man paany Ud

trække Salpeter deraf. Trachht indeholder oprindelig ingen 

Qvcelstof, og Salpetersyrens Qvcelstof maa altsaa hidrøre enten 

fra Luften eller fra Regnen, hvormed Stenen befugtes. Imid

lertid funbe man her ogsaa antage, at det er Lllftens og 

Regnvandets Ammoniak, der nærmest forvandles til Salpeter

syre, og det vilde da selv i dette Tilfælde altsaa futt være en 

Omsætning, der ikke vilde forøge Mængden af det brugbare 

Qvcelstof i det store Kredslpb; men man kan ved et 

Experiment bevise, at Atmosphcerens luftformige Qvcelstof ved 

en Fortætning Under forresten gvnstige Forhold kan danne 

Salpetersyre. Naar man ved en TrykpUMpe sammenpresser 

en Blanding af atmosphcerisk Lvft og Kulsyre over en 

Vcedske, som indeholder Soda (kulsuurt Natron), dannes 

der et salpetersvurt Salt, og her kan det kun være Atmo

sphcerens ligegyldige Qvcelstof, som frembringer denne For

bindelse ved den forenede Virkning af Sammenpresningen i For

bindelse med Ilt og en Base, der kan optage Salpetersyre. Fra 

dette Experiment ere vi berettigede til at sllltte tilbage til Er

faringen i det Store, da vi i begge Tilfælde have de samme 

virkende Kræfter. Landmanden kan altsaa ved en omhyggelig 

Behandling af Jorden og ved Mergling, hvor Jordbunden 

mangler Baser, forøge den brugbare Qvcelstofmcengde, hvis 

indskrænkede Kredslpb gaaer igjennem hans Agre og Stalde,
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og det synes som om dette Princip bringes til Anvendelse i 

det System as Jorddyrkning, hvor man i en oprindelig frugt

bar JordbUnd erstatter Manglen paa Gjsdning ved forøget 

Plyining og overhovedet mechanist Bearbejdelse af Jorden.

Tilsidst synes det, som om Planterne selv have den Evne 

at forvandle en ringe Mængde ligegyldigt Qvcelstof til brug

bare Qvcelstofforbindelser. Om Planterne optage Atmosphcerens 

Qvcelstof igjennem deres Blade eller om de igjennem Roden 

indsuge det Qvcelstof, som Vandet altid optager, er endnu al

deles uafgjort. Man veed kun, at visse Planter ere istand 

til at danne en ftørre Mængde Qvcelstofforbindelser, end der 

vilde kunne dannes af det i Jorden tilstedeværende Qvcelstof, 

og at denne Virkning finder Sted, selv naar man omhygge

lig Udelukker alle Qvcelstofforbindelser fra den Luft, der 

strpmmer ind i Klokken, hvorunder man dyrker Planten, og 

fra det Vand, hvormed den vandes. Denne meget interessante 

og vigtige Opdagelse synes at give os en Forklaring over en 

allerede for længe siden benyttet Methode til at dyrke Jorden 

under Forhold, hvor man kun har utilstrækkelige Gjpdnings- 

midler til sin Raadighed. Methoden bestaaer som bekjendt 

deri, at man saaer visse Planter paa Marken, og naar 

de ere i den kraftigste Vcext, plpier man dem ned og dækker 

dem altsaa med Jord. Jeg har tidligere troet at knnne 

forklare mig denne ved Erfaringen bekræftede Antagelse om 

Nytten af denne Behandlingsmaade, deels derved, at den 

store Masse organiske Stoffer, fom saaledes blive blandede 

med Jorden, maatte gjpre ben porps og lettere tilgjcengelig 

for Luften, deels ogsaa ved den store Mængde Kulsyre, som 

ved Luftens Indvirkning paa de nedplpiede Planter maatte 

dannes i Jordflorpen og saaledes begunstige Optagelsen af de 

mineralske Bestanddele, som vore dyrkede Planter behøve til 

deres kraftige Udvikling. Men Nedpløjningen af grønne 

Planter virker meget gavnligt paa Sandjorden, som allerede 

i og for sig er saa porps, at Luften let gjennemtrænger den. 

Naar man nu seer hen til, at den Plante, der fortrinsviis
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anbefales til dette Brug, er Lupinen, henhørende til Bcelle- 

planternes Familie, som i Reglen indeholder en stor Mængde 

qvcelstofholdige Forbindelser, bliver man fristet til at troe, 

at Qvcelstoffet i dette Tilfælde spiller en ikke ringe Rolle. 

I dette Forhold er der en vid Mark for Agerdhrknings- 

chemikeren, thi det er meget sandsynligt, at, skjondt vel 

alle Planter i en ringe Grad have den Evne at optage og 

nhttiggjyre Atmosphcerens Qvcelstof, er der dog nogle, som 

gjpre det i en høiere Grad, og at man saaledes ved at 

vælge disse Planter kan komme til en Umiddelbar Produktion 

af Gjsdning, og derved skaffe sig Midler til med Held og- 

saa at kunne dyrke de Planter, som udgjyre vor vigtigste 

Handelsvare.



18.

Kiseljorden i Planterne.

Et Foredrag, holdt i Landhuusholdningsselflabets Mode 

den 19de Januar 1859.

jeg ifjor havde den Wre her at holde et Foredrag over 

Ovcelstoffet, fremhævede jeg det eiendommelige Forhold ved 

dette, for det organiske Liv saa vigtige Stof, at det forekommer 

i en overordentlig stor Mængde i NatUren og omgiver Plan

terne under hele deres Væxt og Udvikling, men er i en Til

stand, hvori det ikke synes at funne optages af Planterne, 

medens den brUgbare Qvælstofmcengde forekommer i NatUren 

i en forholdsviis ringe Qvantitet. Saaledes er det ogsaa 

med Kiseljorden. Enhver til Planternes Ernæring stikket Jord

bund indeholder en ftørre eller mindre Mængde Kiseljord i 

en Tilstand, hvori den ikke kan opløses i Vand, og altsaa 

ikke kan tilfsres Planterne som Næring. Imidlertid maa vi 

dog, fsrend vi gaae over til at betragte dette Forhold, forst 

Undersøge, paa hvilke Kjendsgjerninger den Mening flytter sig, 

at Kiseljorden er, om end ikke for Alle, saa dog for mange 

Planter en nødvendig Bestanddeel og altsaa maa tilfores dem 

oplyst i Jordens plantenærende Vcedsker.

Der er meget faa Planter, der ikke i deres Heelhed inde

holde nogen Kiselsyre, ligesom vi ogsaa finde den i de

24
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fleste af Planternes O rganer. Im idlertid er der dog nogle  

Planter, om hvilket det er m eget sandsynlig t, at de idetm indste  

i enkelte af deres Livsperioder kunne Undvæ re Kiselsyre, og  

ved en om fattende Rcekke Undersøgelser over Spalgerne, Tang 

arterne, troer jeg at have bem æ rket, at naar m an om - 

hpggelig befrier dem for de kiselholdige Dyr, der faa ofte  

ere hæ ftede paa Syvcexterne, kunne de væ re aldeles fri for 

denne Jord. Dernæ st findes i Frpkornene af en Deel Planter 

en saa ringe M æ ngde Kiseljord, at m an kunde væ re fristet til 

at antage, at den kun tilfceldigviis er tilstede, saasom i Hvede, 

0,6i, i ZErter, 0,50, i Boghvede, 0,69 pC t. af Asken. De fleste 

Land- og Ferskvands-Planter og de fleste Planteorganer inde 

holde den derim od saa stadig og i en saa betydelig M æ ngde, 

at m an facier den O verbeviisn ing, at Kiseljorden er et 

ligesaa vigtig t Stof for Plantens Udvikling, som Q vcelstof, 

Phosphorshre, Kalk, o. s. v. Nogle Plantefam ilier ere sande  

Kiselplanter, d. v. s. Planter, som indeholde Kiseljord i en  

overveiende M æ ngde. De m eest charakteristifle af disse ere 

Equisetaceerne eller Skavgrcesfam ilien, idet der i Asten efter 

Equisetum  Telm ateja indeholdes 66,ispC t.K iselsyrel Jfylge

—  arvense  —  41,40  —  —  sO r.W itting.

—  hiem ale  —  97,52  —  —

—  lim osum  —  94,85  —  —  / @ tru loet

—  arvense —  95,48  —  —  j

M edens et paa en m eget kalkrig Jordbund voxende Erem plar  

af Eq. hiem ale efter Broch endnu indeholdt 83,16 pC t. Kisel- 

shre *). Ib landt vore dyrkede Planter synes G ræ sarterne at

») Jeg vil benytte denne Leilighed for at henvise til et eiendom m eligt 

Forhold, som iagttages hos 3 Fam ilier, henhorende til de acotyle- 

done Planter, d. v. s. de, som ingen Froblade have, og som ikke  

synes at væ re en reen tilfæ ld ig O m stæ ndighed. Disse 3 Fam ilier 

ere Ulvefodfam ilien (Lycopodiaceæ ), Bregnefam ilien (F ilices) og  

Skavgrcesfam ilien (Equisetaceæ ). Af disse Fam ilier har jeg alle 

rede om talt Skavgræ sset som en Kiselp lante, Bregnerne ere Kali-
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hsre til dem, der indeholde den stprste Mængde, men denne 

Kiseljord er overmaade forskjellig fordeelt i enkelte Dele af 

Planten. Iblandt Kornarterne synes Hvedestraaet at inde

holde meest, nemlig 69,si pCt. af Asten, Byg mindre, nemlig 

43—46 pCt. Snkkerrpr, som ogsaa er en Græsart, 42,84, 

endelig Rug 27,47. Over den Kiselmcengde, som findes i 

Græsarternes Frs, har man de meest forskjellige Angivelser. 

En Analyse af Hvedekornenes Aste giver ikke engang 1 pCt. 

Kiseljord (0,61), en anden giver 7,55 pCt., men det er meget 

sandsynligt, at Forskjellen hidrsrer fra, at Skallerne i det 

ene Tilfælde ere fraskilte, i det andet derimod ikke, thi Skal

lerne indeholde, som det synes, en overordentlig rigelig 

Mængde Kiseljord. Saaledes har Professor Scharling i 

Riisstallernes Aste funbet 93,46 pCt. Denne store Mængde

planter, Aspidium filix femina indeholder 47,pCt. Kalisalte 

og Aspidium filix mas 51,66 pCt. i deres Aste; medens der i 

hver af dem kun findes lidt over 3 pCt. Kiseljord. Ulvefod

familien er Leerjordplanter; Lycopodium Chamaecyparissus inde

holder 57,36 pCt. og Ly c. lavatum indeholder 26,ss pCt. Leer- 

jord i deres Aste. Med Hensyn til Lycopodium Chamaecypa

rissus har jeg selv overbeviist mig om, at den er meget leerjord- 

holdig, en Undersøgelse, som jeg foretog, da jeg ved mine mange 

Analyser af Planteafie ikke havde kunnet overbevise mig om, at 

ven ringe Mængde Leerjord, som man undertiden erholder ved disse 

Undersøgelser, ikke hidrører umiddelbart fra vedhængende Jord. 

Disse 3 Plantefamilier udgjore saagodtsom udelukkende den ældste 

Flora af de Land- og Ferskvandssumpplanter, som findes paa 

Jorden, og hvis Levninger danne den store eller ældste Steen- 

finformation. Paa denne og den nærmest foregaaende Tid 

fandt en meget ftor Leerdannelse Sted, og da dette Leer hidrører 

fra en Decomposition af den almindelige Feldspath, der efter mine 

Undersøgelser foregaaer saaledes, at der opløses kiselsurt Kali og 

udstilles Leer eller kiselsuur Leerjord, seer man, at enhver af disse 

Plantefamilier har bemægtiget fig eet af de saaledes losrevne 

Stoffer. Bregnerne have taget Kaliet, Skavgræssene Kiseljorden 

eg Ulvesodderne Leerjorden.

24*
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Kiseljord i Skallerne synes ogsaa at vcere Aarsagen til, at 

Havre angives at indeholde 54 pCt. Kiseljord i Kornenes Aste, 

da den ydre Skal altid bliver siddende ved Havrekornene, saa- 

ledes som de falbydes.

Iblandt de andre egentlige Græsarter, der ikke dyrkes 

som Korn, finde vi Kiseljordmcengden i de forstjellige Arter 

kun lidet forstjellig, saaledes indeholder:

Lolium perenne, Raigrces . . 26,oo pCt. Kiseljord i Asken.

Festuca glauca.................21,17

— elatior.............. 22,73 — —

Sesleria caerulea .... 27,30 —

Phragmites communis, almin

delig Rør.........................35,ii —

Almindelig Enghs, en Blanding

af forstjellige Græsarter . . 24,35 — — —

Ved forste Diekast synes nu disse mindre, i Almindelighed 

som Qvcegfoder benyttede Græsarter at indeholde mindre 

Kiselsyre end vore Kornsorter, men herved er at bemærke, at 

vi ved Kiseljordbestemmelsen i Kornsorterne skjelne mellem den 

paa Kiseljord fattige Kjerne og den paa samme Stof langt 

rigere Halm, medens vi ved Hpgrcesarterne tage den hele 

endnu Umodne Plante. Jeg formoder, at Forfkjellen vilde vise 

sig langt mindre, hvis man valgte Kornsorterne til Analyse, 

naar de have skudt deres Ax og endnu ikke have sat Kjerne. 

Hos Halvgræsarterne finder man ligeledes en stor Mængde 

Kiseljord og omtrent i samme Forhold som hos de egentlige 

Græsarter. 3 Asken af

Carex remota, Stargræs, sindes . . . 30,33 p(5t. Kiselshre.

— acuta, —......................... 16,98 —

— caespitosa, —..............................53,25

Eriophorum vaginatum, Enguld . . . 32,26 —

Juncus communis, Siv ........................... 9,14

Iblandt Træarterne er det iscer Naaletrceerne, som an

gives at indeholde en forholdsviis bethdelig Mængde Kisel-
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jord i Asken, saaledes Granen 13,37 pCt., medens dog de 

andre Naaletrceer, Fyrren, Pinus Pumilio og Pinus mughus, 

klin indeholde en ringere Mængde, som ved Fyrretræet over

stiger 8 pCt., medens den ved de to andre nævnte Naale- 

træer ikke naaer 5 pCt. Af Buste stal jeg kun anføre de 

forstjellige Lyngplanter, hvoriblandt vor almindelige Lyng, 

Calluna vulgaris, indeholder 48 pCt. Kiseljord i Aften, medens 

Erica carnea, der i det vestlige Europa er en almindelig Lyng

plante, har 12 Vs pCt.

I Modsætning til vore dyrkede Græs- og Kornarter 

sinde vi i de øvrige, bredbladede Kultnrplanter en forholdsviis 

ringere Mængde Kiseljord, saaledes forekommer der i Planterne 

med Erteblomst som Middeltal af Kiseljord i Aflen, for 

Straaet af Erter, Havebønner, Esparsette og Klyver omtrent 

5 pCt. I Boghvedestraaet 5 pCt., i Kartofler næsten 7 pCt., 

en Forstjel, der i Sammenligning med Kornarternes Kisel- 

mængde synes at bidrage til at begrnnde den Nødvendighed, 

at vexle imellem Kornarterne og de bredbladede af vore 

dyrkede Planter.

Jeg har allerede bemærket, at Kiseljorden er meget ulige 

fordeelt i Planternes forstjellige Dele, og her synes den 

at træde i en meget interessant og mærkværdig Modsæt

ning til Phosphorsyren og Qvcelstoffet. Medens nemlig 

disse to sidste Stoffer shlge med hinanden, tiltage i Mængde 

jo cedlere Plantens Dele blive, og samles i stprst Mængde 

i dens Frs, er Fattigdom paa Kiseljord netop en charak- 

teristist Egenflab ved Frpkjcernerne, og paa den anden Side 

er Kiseljorden i rigelig Mængde tilstede i Stilke og Blade, 

altsaa netop i de Dele, der tjene til at vedligeholde Plan

tens Bcext. Man har nogle Erfaringer, der fyre til det 

Resultat, at det fortrinsviis er Planternes Epidermis, føm 

samler Kiseljord, og Struve fandt i Aflen af Epidermis 

fra Rodskud af Spanskroret (Calamus Rotang) 99,20 pCt. 

Kiseljord. Sammenfatte vi nu de Kjendsgjerninger, at det er 

Skallerne omkring Frpet og Epidermis, som iblandt Plan-
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ternes Organer udmærke sig ved en rigelig Mængde Kiseljord, 

saa ledes man til at formode, at dette Stof i Planternes 

Organisme har iblandt andet den Opgave, at give Styrke 

og Fasthed til de Organer, som inbeflutte og beskytte de cedlere 

Plantedele.

Naar vi dernæst gaae over til en Undersøgelse af den 

Maade, hvorpaa Kiseljorden kan tilfsres Planterne, forudsættes 

der ved dette, som ved de yvrige af Rødderne optagne Nærings

stoffer, at de ere oplpste i Vand. Den Kiseljord, som er op

taget i Straaet og derfra gaaer over enten Umiddelbart i 

Gjsdningen, eller middelbart, efter at disse Plantedele have 

tjent Dyrene til Fpde, vil altsaa med Gjsdningen gaae til

bage til Jordbunden; men deels kunne vi førmobe, at en ftørre 

eller mindre Deel af denne Kiseljord er bleven uopløselig, 

deels vil Kiseljorden saavelsom alle pvrige Mineralstoffer, der 

gjennemlybe Kredsløbet imellem Jordflorpen, Planterne og 

Dyrene, ved Udvaskning fssres ud i Havet og derved gaae tabt 

for Ageren. Naar vi da opkaste det Spprgsmaal, hvorfra det 

nydvendige Tilsind ftal komme, saa træder den store For- 

fljellighed frem, som Kiseljordens Tilstand i Jordbunden for

anlediger. Vi have ikke den ringeste Grund til at antage, at 

Qvartssandet, enten det hidrprer fra forstyrret Granit, fra 

Sandstenene eller fra den hos os saa hyppige Flint, kan op- 

lpses i reent eller i knlsuUrt Band. Vel finde vi Undertiden, 

at Qvartsen er gjennemcedt og viser bestemte Spor af, at en 

Deel deraf er opløst, men disse tydelige Tegn paa Oplysning 

ere saagodtsom Udelllkkende indflrcenkede til de saakaldte Gange 

og navnlig til Malmgangene, hvor vi særdeles hyppig finde 

Forbindelser af FlUor, et Stof der som bekjendt har en 

overordentlig stor Tiltrækning til Kiseljorden og igjen kan 

afsætte den i en Tilstand, hvori det rene Vand kan oplyse den. 

En saadan Vexelvirkning kan unegtelig tænkes Undertiden at 

foregaae ogsaa i Jordbunden, det er da ikke det rene Vand, 

der oplpser Sandskornene, men FlUorforbindelserne ere her det 

Virksomme. Undersøgelserne vise nemlig, at vor almindelige
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Jordbund altid indeholder Fluor, som sandshnligviis oprindelig 

hidrører fra Glimmeren, der atter har været en Bestand- 

deel af Graniten, som baade har leveret Leer og fri Kiseljord 

i Form af Qvarts. Vi finde endvidere Fluor i Planternes 

Afle og i Dyrenes Knokler og Tænder, og denne Forekomst 

synes at hentyde paa, at jordbundens Fluor kan gaae over 

i Planterne og optages as dem. Der er da intet til Hinder 

for at antage, at Fluor ved denne Overgang kan tage en Deel 

Kisel med sig og afsætte den der, hvor Planterne behove den 

til deres Udvikling. Jeg vil imidlertid ikke dvæle længere 

ved disse antagne Omsætninger, da vi endnu mangle umiddel

bare Undersøgelser over de Forandringer, som Fluorforbindel

serne lide ved deres Kredslpb igjennem JordbUNden, Planterne 

og Dyrene. Derimod vide vi med Bestemthed, at der i vor, 

saavelsom i al anden frugtbar Jordbund findes kiselsure Salte, 

der vel ikke ere opløselige i reent Vand, men som stærkt 

paavirkes af Vand, der indeholder Kulsyre; ved denne Kul

syre blive de Stoffer opløste, som have været i Forbindelse 

med Kiselshre, der nu ved Kulsyren, som under disse Om

stændigheder virker som en stærkere Syre, bliver lpsreven og 

indgaaer Forbindelse med Vand, hvori det i ringe Mængde 

er oplpseligt. Derfor indeholder alt vort rindende Vand nogen 

Kiselsyre, og den findes i saa stor Mængde i Spvandet, at 

den kan tjene til at forsyne Svampene og JnfUsionsdhrene 

med den Kiselsyre, som de behove i saa rigeligt Maal. Denne 

Kiselsyrens Oplpselighed htrnie vi eftervise i Vandet fra vore 

Kilder, navnlig fra dem, der have deres Oprindelse fra Grpn- 

sandet, der indeholder en langt ftørre Mængde deraf, end det 

Vand, som samles i vore Overflade-Reservoirer, og som kun er 

trængt nogle faa Fod ned i Overfladens Jordlags). Da Grpn-

*) Jeg fandt i 2 Pd. Vand fra folgende Gronsandskilder den derved 

anførte Kiseljord:

Boret Kilde i Brondbpofter .... 0,354 Gran Kiseljord.

Kilden fra Taastrup-Valdby .... 0,437 — —
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sandet indeholder et kiselsuurt Salt, iblandt hvis Baser Kali 

spiller en stor Rolle, og da Kali er en væsentlig Bestanddeel 

af alt Vand fra Grønsandskilderne, er det sandsynligt, at det 

er Grpnsandets grpnne Kiselsorbindelse, som ved det kulsyre

holdige Vand bliver adskilt og leverer Kiselsyren til Oplys

ningen.

Naar vi dernæst opkaste det Spprgsmaal, ved hvilke 

Midler vi kunne forøge den i Vand opløste Kiselshremcengde, 

da bliver Svaret: ved de samme Midler, hvorved vi forøge 

den oplyste Mængde af de vorige Mineralstoffer i Jord

bunden, altsaa ved at forøge Kulsyren i Jordskorpen. Det 

er vel bekjendt, at de kulstofholdige Plante- og Dhrestoffer, 

som ved Dyrkning samles i Agerjorden, blive under Fugtig

hedens og Varmens Indflydelse forvandlede til Kulsyre af den 

atmosphcerifke Luft, og derfor ville Landmandens to store 

Hjelpemidler, Gjsdning og kraftig Bearbejdelse as Jordbunden, 

ligesom de flaffe Planterne andre Nceringsstoffer, ogsaa bidrage 

til at forsyne dem med den nødvendige Kiseljord.

Noget af den meget store Mængde kiselsure Salte, som 

findes i JordbUnden og som ikke kunne paavirkes af den i 

Vand oplpste Kulsyre, kunne vi endvidere forvandle til saa- 

danne Forbindelser, hvorpaa denne Syre kan indvirke. Denne 

Forandring af de kiselsure Salte fleer nu lettest ved at glpde 

dem med kulsuur Kalk, hvorved Knlsyren Uddrives og Kisel- 

shren, der ved denne hsie Varmegrad har en meget stor Til

trækning til Kalken, træder i Forbindelse med denne. Senere

Naturlig Kilde ved Thorsbroen . . . 0,533 Gran Kiseljord.

Helligkorskilde ved Roeskilde .... 0,352 — —

Maglekilve i Roeskilde 0,174 — —

Derimod indeholdt Vand fra Gjentofte-

soen, som deels hidrører fra Rullesteens-

sandkilver, deels umiddelbart fra Over

fladen, kun . .  0,084 — —

og Vand fra Peblingesoen .... 0,135 — —
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ved Luftens almindelige Varme øg Under Fugtighedens Ind

flydelse faser Kulsyrens Tiltrækning til Kalken igjen Over

vægt, der dannes paany klllsuur Kalk og den derved udskilte 

Kiselsyre opløses nu i Vandet. Det kiselsnre Salt, som er 

hyppigst i vor Jordbund, og som ikke paavirkes umiddelbart af 

Kulsyren, er Leer (kiselsuUr Leerjord med Vand), og da det 

overordentlig hyppigt hos os allerede er blandet med kulsuur 

Kalk, har Naturen saaledes forberedet en Jordblanding, der 

ved Brænding vil give en Kiselforbindelse, som paavirkes af 

Atmosphcerens Kulsyre og er istand til at levere en over

ordentlig stor Mængde oplpselig Kiselsyre.

For en Deel Aar siden blev det foreflaaet at bruge brændt 

Leer som Gødningsmiddel for at befordre Plantevcexten. 

Meningerne vare i saa Henseende meget forstjellige. Nogle 

havde seek Udmærkede Virkninger af dette Stof, ifølge 

Andre virkede det flet ikke, og man kan let forene begge disse 

Anskuelser, naar man antager, at den Ene har brugt brændt 

Leer med Kalk (Leermergel), den Anden derimod brændt Leer 

uden Kalk.

I denne Anledning vil jeg tillade mig at henlede de her 

tilstedeværende praktifle Landmænds Opmærksomhed paa denne 

Gjenstand, og hvisl pnskeligt vilde det være, om vi, naar mit 

Foredrag bliver Gjenstand for Discussion i det næste Msde, 

kllnde erfare, om der her i Landet har været anstillet Forsyg 

med denne engang saa stærkt anbefalede Gjsdning, og hvilke 

Resultater Ledkommende have opnaaet derved. Det kunde 

maaflee være tilraadeligt nu, da vi vide bedre Bested med de 

chemiske Omsætninger, som her fortrinsviis komme i Betragt

ning, at g|entage Forspgene, og da vil Omkostningsspsrgsmaalet 

natUrligviis spille en særdeles vigtig Rolle. Det forekommer 

mig, at denne Brænding lettest vil kunne foretages, naar 

man sammencelter Leer med Tprvejord, danner Steen deraf, og, 

naar de ere vel Udtørrede, stabler man dem saaledes sammen i 

ftørre Dynger, at der bliver behsrig Trcek imellem de enkelte
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Steen, antcender dem derpaa og lader dem gjennembrcende; 

Tsrven vil ved sin Forbrænding asgive tilstrækkelig Varme 

til at bevirke en Forbindelse imellem Kiseljord og Kalk, 

og den vil tillige forhindre en Sammensintring af det kalk- 

holdige Leer, som maa undgaaes, da man ellers vilde behsve 

mechanifle Midler for at pUlverisere de brændte Steen, der 

væsentlig vilde forpge Omkostningerne ved Anvendelsen af dette 

Gødningsstof.



19.

Om Kali som eensidigt Gjodningsmiddel.
Et Foredrag, holdt ved Landmandsforsamlingen i Odense 

den 30te Juni 1863.

9!aar jeg tager Ordet her i denne talrige Forsamling, 

vente De, mine Herrer, neppe nogen Meddelelse, som umid

delbart kan overføres i Praxis, jeg behpver derfor ikke at 

bemærke, at jeg ikke er nogen praktisk Landmand, og at der 

er vigtige Retninger i Landvcesenslceren, som ere mig ganste 

fremmede. Men der er ogsaa Spprgsmaal, fom hpilig in

teressere Landmanden og ligge mig saa nær, at de i lang 

Tid have været Gjenstand for mine Undersøgelser. Det ene 

af disse Spprgsmaal bestceftiger Forstere i alle Lande, hvor 

Agerdyrkningen er traadt ub af sin fyrste raa Begyndelses

tilstand, og i talrige Laboratorier stræbe analytiske Chemikere 

efter at levere Bidrag til Besvarelsen af dette Spprgsmaal, 

hvoraf lever Planten? Hertil knytter sig da det næste 

Spprgsmaal om, hvilke Ejendommeligheder forekomme i vor 

Jordbund og overhovedet i vore store phhsiske Forhold, der 

begmlstige Bcexten af visse bestemte Planter, og endvidere, 

hvorledes udfpre disse Næringsstoffer deres Kredslpb i Na- 

tnrens Huusholdning?

Det er tre store omfattende Opgaver, hvis grUndige 

Behandling vilde fordre mange Timers Foredrag. Det kan 

derfor ikke vcere min Mening, at ville sorspge her paa denne
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omfattende Fremstilling, men jeg vil udvælge et enkelt Stof 

og ssge at vise, hvilke Planter, der fortrinsviis ynde det, 

hvilke Dele i disse Planter, der behøve det i hpi Grad til 

deres Udvikling, hvorfra de saae dette Stof, og hvilke Midler 

vore naturlige Forhold tilbyde for at tilveiebringe det i en 

rigelig Mængde. Men fprend jeg kan gaae over til disse 

Enkeltheder, maa jeg tillade mig at omtale og tildeels at ud

vikle nogle almindelige Sætninger, som sikkert ere mange af 

mine Herrer Tilhprere vel bekjendte, og som jeg i alle Til

fælde maa bringe i Erindring, for at kunne gjsre mig for- 

staaelig med Hensyn til Sammenhængen i hele Udviklingen.

Planternes Fpde er ikke saa enkelt, saa lidet sammensat, 

som man kunde være tilbpielig til at troe. Den er tvertimod 

meget mangfoldig og optages ved forfkjellige af Planternes 

Organer. Luftens Kulsyre, som er Plantens Hovedncering, 

optages af de saakaldte Spaltaabninger paa alle dens grønne 

Dele, og dens Rpdder indsUge en stor Mængde meget for- 

fljellige Stoffer, efterat de ere oplyste i Vand, hvilket er en 

nødvendig Betingelse for Planternes Ernæring. Kulsyre og 

en ikke ringe Deel af de gjennem Rhdderne optagne Stoffer ere 

almindelig Plantefpde, hvormed enhver Vcext maa forsynes, 

for at den kan Udvikle sig. For nogle af disse saaledes til- 

fprte Stoffer kjende vi den bestemte Anvendelse i enhver Plante, 

idet vi f. Ex. vide, at den ikke kan sætte Frs, naar der 

ikke tilfpres den Phosphorsyre og qvcelstofholdige Stoffer; 

vi vide, at Kalken spiller en Rolle ved Troestoffets Dan

nelse, det vil sige, ved Dannelsen af Straaet i vore dyrkede 

Kornarter og Vedet i vore dyrkede Træsorter. Vi vide, at 

Planten samler Kiseljord i de Dele, der skulle indhylle og be

flytte dens ædleste Udviklinger. Disse Stoffer maa findes i 

den Jordbund, der flat ernære Planterne, og ftufle disse trives 

frodig, maa Stofferne være i en Tilstand, hvori de ere oplpselige 

i det Vand, som gjennemtrcenger Jorden. Saadanne samlede 

Nceringsstoffer, der indeholde Alt, hvad Planterne i Almin

delighed behpve, kalde vi alsidig Plantencering, og den
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Gjpdning, som indeholder alle disse Stoffer, faaer Navn af 

alsidig Gjpdning. For vore almindelig dyrkede Plan

ter gives der kun et eneste alsidigt Gødningsmiddel og det 

er Staldgjpdningen. Forsaavidt nemlig at Planten 

ved Valg optager de Stoffer, som den behpver til sit Liv og 

sin Udvikling, vilde Planten selv være Plantens bedste Næring, 

og Landmanden veed det meget godt og handler derefter, naar 

han omhyggelig samler Straaet fra de Kornarter, han har 

dyrket, før derved at forøge sin Mydding, og Gartneren 

følger den samme Regel, naar han omhyggelig samler Ukrudt 

og Lpv, for at bruge det efter Forraadnelsen til at fremdrive 

sine spæde Planter. Hermed vil jeg ikke have sagt, at det er 

ligegyldigt, fra hvilke Planter denne Gjsdning hidrorer, og at 

vi ikke kunne iagttage ftørre eller mindre Forfljelligheder 

med Hensyn til de Næringsstoffer, som denne eller hiin Plante 

ynder. Men det er ikke desmindre sandt, at disse Produkter 

af Planternes Forraadnelse indeholde de væsentligste og vig

tigste Næringsstoffer for nye Planter. Ved Gjceringen gaaer 

dog noget bort, Massen synker sammen, den formindskes, og 

hvad der er gaaet bort er Kulstof, der er forvandlet til Klll- 

syre, som Planten vel behsver, men hvormed den kan forsynes 

af den omgivne Luft. Hvad derimod den omgivne Luft ikke 

kan give, de mineralske Bestanddele, som Planten ligeledes 

behyver, de blive tilbage og tilferes nu Planterne i en i Vand 

opløselig Tilstand og i Forbindelser, hvori de let knnne optages.

Hvad Gjceringen udretter i en længere Tid og paa en 

mindre fuldkommen Maade, gjpr Fordøjelsen hos de plante

ædende Dhr i en sorholdsviis meget kortere Tid. Ogsaa her 

gaaer en stor Deel af Knlstoffet bort, idet det optages as 

Dyret, gaaer over i Blodet, forvandles i Lungerne til Kul

syre, som Udaandes og blandes med den atmosphceriste Luft, 

medens de svrige plantencerende Dele for stsrste Delen gaae 

bort med Excrementerne, som nu indeholde Næringsstoffer 

i opløselige og for Planten gavnlige Forbindelser. Det er
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derfor ogsaa Planternes Bestanddele,i den animalske Gjsd- 

ning fra vore Hllusdhr, der ernære Planten.

Nærmest ved den Gjödning, som hidrprer fra vore HuUs- 

dhrs Excrementer, staaer Gnanoen, Excrementer, hidrprende 

fra Ssfnglene, der leve af Fifl og andre Sydyr, hvis Næring 

atter tilsidst kan tilbageføres til Tangarter og de smaa mikro- 

flopifle Planter, som Botanikerne betegne med Navnet Diato

méer. Tilsidst er det altsaa ogsaa i dette Tilfælde Planterne, 

der ernære Planten, naar vi forøge Vcexten paa vore Marker 

og i Haverne ved Anvendelsen af Guano, men med den For- 

skjel, at vi benytte Affaldet, som oprindelig hidrprer fra Sp- 

planter, for at ernære vore dyrkede Landplanter. Det er i 

hpi Grad rimeligt, at Gjsdningen fra vore Huusdhr viser en 

Forskellighed, som da oprindelig hidrører derfra, at der er 

smaa Forfljelligheder i Huusdhrenes Plantencering. Virk

ningen af denne Forskjellighed har iscer vceret Gjenstand 

for Gartnernes Opmærksomhed, og de vælge forskjellige Arter 

af Gjsdning til forskjellige dyrkede Planter; men i det Hele 

er dog denne Deel af Gjsdningslæren kun meget lidt udviklet.

Alle de svrige, naturlige saavelsom kunstige Gødnings

stoffer maa henregnes til den eensidige Plantencering. 

Selv Beengjpdning og den fure phosphorsure Kalk, tilberedt 

af Knoklerne af vore Huusdhr, er et eensidigt Gjsdningsmid- 

del, fljsndt den formedelst Mangfoldigheden af sine plantencr- 

rende Bestanddele i hpi Grad nærmer sig til et alsidigt Gjpd- 

ningsstof. Den indeholder Phosphorsyre, Svovlsyre, Kalk og 

organiske, qvcelstofrige Stoffer i stprst Mængde, desvden 

smaa Qvantiteter Magnesia, Natron, Fluor og Chlor, me

dens derimod Alkalierne, iscer Kali, ere overordentlig stærkt 

tilbagetrængte.

Et andet almindelig bekjendt eensidigt Gjsdningsmiddel 

er Mergelen, hvis Hovedbestanddeel er Kalk, hvorved den 

bidrager til at forøge Planternes Vcext. Ved Mergelen 

træder nu de eensidige Gødningsmidlers eiendommelige Virk- 

ningsmaade tydelig frem. Landmanden siger, at Merge-
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len virker fortrinsviis paa Straaet og Udvikler det ejendomme

lige Plantestof, som man kalder Vedstof eller Trcestof, og som 

i alle Landplanter Udgjpr den styrste Deel af Massen. Det 

er endvidere bekjendt, hvor stærkt Mergelen virker paa Lpv- 

trceerne til Udvikling af Vedet selv, og navnlig ved vort 

almindeligste Skovtræ, Bsgen, træder dette Forhold stærkt 

frem. Jeg er derfor vel berettiget til at formode, at Kalkens 

Virkning paa Plantens Organisme væsentlig bestaaer deri, at 

den Udvikler Plantens Masse, medens den synes at have mindre 

Indflydelse paa Udviklingen af de cedlere Dele, Blomsten og 

Frpet. Plantens Masse kan imidlertid ikke udvikles, uden at 

ogsaa de andre Organer drives frem. I Forhold til sin frodige 

Vcext trænger Planten ogsaa til andre Næringsmidler, og netop 

fordi den er frodig, vil den toære istand til med ftørre Kraft 

at optage de andre Nceringsstoffer af Jorden, og sætte en 

Frugtbarhedskapital i Omløb, som laae ubenyttet i Jord- 

bllnden, fordi den ikke kunde optages af den svage Plante.

Til de Mineralstoffer, som i ftørre eller mindre Mængde 

findes i alle Planter, hyrer Kali, et Stof, der Udgjor 

den væsentlige Deel af Potaflen, et almindelig bekjendt og 

benyttet Salt. Allerede den Maade, hvorpaa man vinder 

Potaflen, viser hvilken stor Udbredelse Kali har i Planteriget. 

Man Udtrækker nemlig Asken af vore almindelige Lovtræer med 

Vand, og den væsentligste Bestanddeel i denne Oplssning er 

kulsuvrt Kali, som stilles fra Vandet ved Jnddampning, og 

glødes derpaa for at forbrænde den Rest af organiste Stof

fer, fom Oplysningen og altsaa ogsaa Saltet endnu inde

holder. Den i Potafkekogerierne vandne Erfaring viser, at 

Potaskemcengden i et givet Træ er i samme Forhold større i 

de enkelte Dele, som disse komme i større Vexelvirkning 

med den atmosphceriste Luft, saaledes at Bladene indeholde 

meer end de unge Grene, disse meer end de ældre Grene, og 

disse igjen meer, end Stammen. Da nu ogsaa de een- og 

toaarige Planter indeholde en ikke ringe Mængde Kaliforbindel- 

ser, leder dette os til den Formodning, at det fortrinsviis er
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ved Hjælp af Kali, at den ved Optagelsen af Kulsyre dannede 

Plantesaft bliver forarbejdet. Naar man om Foraaret efter 

Lovspringet tygger grønne Bsgeblade, vil man iagttage en syr

lig Smag, og denne Syre er sandsynligviis knyttet til Kali 

for dermed at danne et snart Salt. Kali har nemlig frem

for alle andre Baser en overordentlig stor Tilbøjelighed til at 

danne sure Salte med organiste Syrer, det vil sige med for« 

skjellige Syrer, som dannes i Planterne af Kulstof, Ilt og 

Brint, saasom Viinshre, Suurklpvershre og flere andre. Denne 

Virkning er ejendommelig for Kali, medens Natron eller Soda, 

som er et Stof, der forresten har en meget stor Lighed 

med Kali, kun i ringe Grad har den Evne at danne sure 

Salte. Dette er sandsynligviis en af de Grande, hvorfor 

Planterne, man kunde næsten sige alle Planter, vise en stor 

Forkjcerlighed for Kali fremfor Natron, en Forkjcerlighed, 

der træder i meget hpi Grad frem ved Saltvandsplanterne, 

de saakaldte Tangarter. De have ingen Rod, hvorved de 

kunne trække Næring fra Havbunden, og den store Mængde 

Mineralstoffer, som de indeholde, og som de efterlade, naar 

de brændes til Aste, optages uben Undtagelse af Shvandet. 

Nu er Forholdet imellem Kalisalte og Natronsalte i Spvan- 

det omtrent som 1 : 40, medens Forholdet imellem Kali- og 

Natronsalte i Tangarternes Aske i Almindelighed er saaledes, 

at der er flere Kali- end Natronsalte. Her træder altsaa 

Spplanternes Forkjcerlighed for Kali Uimodsigelig frem. At 

Landplanterne have en lignende, om ikke ftørre Forkjcerlighed 

for dette Stof er saa almindelig anerkjendt, at man alle

rede for meget længe siden betegnede Kali med Navnet vege- 

tabilst Alkali, medens man gav Natron Navn af mineralst 

Alkali, og Ammoniak Navn af animalst Alkali.

Medens Kali saaledes spiller en almindelig Rolle i Plante

riget, er det ogsaa en charakteristisk og væsentlig Bestanddeel i 

særdeles mange Planter, hvor det foruden den almindelige 

Indvirkning paa hele Planten, ogsaa er en særlig Betingelse 

for Udviklingen af enkelte Dele. Der er flere Plantefamilier,

A
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hvis Blade udmærke sig ved en stcerk fuur Smag, og jeg 

vil her gjennemgaae 3 af dem, som ere almindelig bekjendte, 

nemlig Skovsyre (Oxalis Acetosella), den almindelige Have- 

syre og den hos os dyrkede Rhabarberplante. De indeholde 

alle 3 sllurt oxalsvurt Kali, der i reen Tilstand kommer i 

Handelen Under Navnet Syresalt, som iblandt Andet ogsaa 

benyttes til at tage Rustpletter af Te i og virker saa stærkt 

i det menneskelige Legeme, at det henregnes til Giftene, 

medens det er vel bekjendt, at det i den fortyndede Tilstand, 

hvori det findes i Havesyre og Rhabarber er et behageligt 

og sundt Næringsmiddel. Skovsyre voxer hos os kvn i 

Bøgeskovene og Afhængighedsforholdet imellem denne lille 

smukke Plante og Bygen er folgende: Naar Bygen om Efter- 

aaret kaster sit Lpv, indeholder det endnu en stor Mængde 

Kali, som Rpdderne have ubtruffet af ben dybere Jord

bund, og som Træet efter min Formodning har benyttet for 

at uddanne Saften af den ved Bladenes Spaltaabninger op

tagne Kulsyre. I Vinterens Lpb Udtrækker Fngtigheden den 

stprste Deel af det visne Lovs Kalisalte, som først komme 

alle de lavere Planter tilgode, der ligesom Skovsyre voxe i 

Bøgeskovene. Hvad disse Planter ikke optage, trænger dybere 

ned i Jorden, øg idet Kaliet indsuges af Bogens Rydder, be

gynder det sit Kredslpb paanh, der ender med, at det om 

Efteraaret med det affaldende Lpv vender tilbage til Jorden. 

Den store Byg beskytter ikke blot de smaa Planter, som syge 

et Voxested under dens lpvrige Tag, imod Udtørringen om 

Sommeren og ved sit Lsvdcekke imod Vinterens Kulde, men 

den ernærer dem ogsaa*).  Ved at anvende denne Betragt-

*) For at godtgjore det her omtalte Kredslob saavelsom Aarsagen 

til at visse Planter have deres Hjem i Bøgeskoven, har Forch

hammer anstillet nogle Analyser, der ikke ere offentliggjorte, og 

som derfor passende kunne meddeles paa dette Sted.

Den store Forstjel, der ofte viser fig ved Analyserne as de samme 

Plantedele, har ofte sin Grund i, at man ikke tager tilstrækkeligt 

Hensyn til, at Bestanddelenes Mængde forandres under Vcrrt- 

25
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ning ved D yrkningen af den alm indelige Syre og R ha 

barber i m in H ave, erholdt jeg et forbausende R esllltat. Jeg  

gav dem nem lig begge en m eget stcerk Kaligjydning ; Shre-

verioden, hvilket sees overm aade tydelig t i de R esulta ter Forchham 

m er erholdt ved at anstille sam m enlignende U ndersøgelser over 

nys udsprungne og visne Bøgeblade, tagne paa sam m e Sted og  

i sam m e Aar. H an fik nem lig af

1000 G ran gronne Bøgeblade (M ai 1859) .... 37 G ran Afie ,

1000 - visne - (O kt. 1859) . ... 72 - -

M æ ngden af de vig tigere Bestanddele i Afien vare:

N ys udsprungne Blade. Bisne Blade.

Kise lsyre . . . . . 4,68 23,68

Svovlsyre . . . 1,88 0,93

C hlor . . . . . . 0,43 0,48

Phosphorsyre . . . 3,49 0,70

Kali . . . . . . 5,97. • 1,74

N atron . . . . . 0,91 0,94

Kalk . . . . . . 8,73 16,48

M agnesia . . . . . 3,64 3,02

Jern ilte . . . . . 0,48 1,93

foruden Sand, Leerjord, M anganilte , Kulsyre og ikke bortbroendt

Kulstof. H erefter synes det altsaa, som om

M æ ngden as Kise lsyre, Kalk og Jern ilte er bleven forøget,

—  — C hlor, N atron og M agnesia . . . uforandret,

—  — Svovlsyre, Phosphorspre og Kali . form indsket.

Sagen stille r fig im id lertid lid t anderledes, naar m an sam m en-

ligner Afiebestanddelene i det sam m e Anta l Blade, hvoraf 100

veiede i gron Tilstand 86,0 G ran, i vissen  Tilstand 193,3 G ran.

R educeres Afiebestanddelene derefter, faaer m an ♦

i 100 gronnne Blade  i 100 visne Blade

Kise lsyre . . . . . 4,02 45,77

Svovlsyre . . . . 1,62 1,80

C hlor . . . . . . 0,37 0,93

Phosphorsyre . . . 3,00 1,35

Kali.................. . . 5,14 3,36

N atron . . ♦ . . 0,78 1,82

Kalk . . . . . . 7,31 31,86

M agnesia . . . . 3,13 5,84

Zerrütte . . . . . 0,41 3,73



375

planterne gjpdedes med Asten af Tree, der var brændt i Kjpkkenet 

og væsentlig bestod af Elletræ, Rhabarberen deels med Byge- 

afle, deels ligefrem med Potafle, saaledes som den kommer i 

Handelen hos os. Syreplanterne have iaar skudt saa store og 

kraftige Blade, som jeg aldrig før har feet hverken i min eller 

i nogen anden Have, og Rhabarberen udmærkede sig ved over

ordentlig store Blade og meget tykke Stilke.

Alle vore Planter med sydsure Fragter, fra de smaa 

Jordbcerplanter indtil Viinranken, ZEbler, Pærer og Kirsebær, 

indeholde en stor Mængde Kalisalte netop i selve Frugterne, 

og jeg fandt det hyist sandsynligt, at FrUgternes Udvikling

saa at altf aa i Virkeligheden Mængden

af Kiselsyre, Kalk, Jernilte, Magnesia, Natron og Chlor er forøget,

af Svovlsyre uforandret, 

af Phosphorsyre og Kali formindsket.

De visne Bøgeblade indeholde altsaa vel flere uorganifie Bestand

dele, end de nys udsprungne, men mindre Phosphorsyre og Kali.

Forchhammer har endvidere analyseret Aften af 3 Planter, der 

ere almindeligt udbredte i Bøgeskovene. Den store Mængde Kali, 

som disse Planter indeholde, synes at tyde vaa, at de staae i det omtalte 

Afhængighedsforhold til Bogen og til det ved den fremkaldte Kredslob.

Asiemængden: 68,70 112,25 72,55.

Oxalis Acetosella 

(Skovsyre)

I 100 Dele af 

Asperula odorata 

(Skovmærke)

Circæa alpina. 

(Steffensurt)

Kiselsyre . . . . 4,80 26,44 3,87.

Svovlsyre . . 3,02 2,64 1,45.

Chlor . . - . . 3,01 7,38 2,10.

Phosphorsyre. . . 3,66 5,76 5,26.

Kali . . . . . 25,51 34,35 18,60.

Natron . . . . 0,67 0,61 0,54.

Kalk . . . . . 8,40 17,74 12,29.

Magnesia. . . . 5,87 5,08 6,22.

Jernilte . . . . 1,54 1,94 1,00.

Mangan . . . . 0,65 0,10 1,48.

Kulsyre, Sand, Tab 11,57 10,21 19,74.

3.

25*
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maatte beroe paa Tilførslen af en passende Mængde Kali 

til Planten. Jeg flal nu anføre en Erfaring med Hensyn til 

Jordbærrene og fyrst omtale vore vilde Mark- eller Skov

jordbær. Det er vel bekjendt, at Jordbærrene forlange Sollys, 

og vi finde dem derfor ikke i den tykke Skov, men helst paa 

Gjerdernes Jordvolde, hvor de faae Lev fra Buskene, uden at 

disse berøve dem Sollyset. Dette Forhold træder imidlertid 

langt tydeligere frem i vort Naboland Sverrig, hvor de vilde 

Jordbær forekomme i en faa forbavsende Mængde og knytte 

sig til en særegen Dhrkningsmaade af Rugen. Naar nemlig 

et Stykke Skov flal ryddes, afhugges Træerne temmelig hpit 

over Roden, Stammerne fpres bort, men Stubbene og alle 

Grenene blive tilbage paa Jorden, hvor de antændes og for

brændes til Aske, som nedpløies, hvorpaa der saaes Korn i 

den saaledes tilberedte Jord. Efter en eller to Kornhsst 

overlades Jorden til sig selv, øg den bedækkes nn med Jord- 

bcerplanter, som senere i Modningstiden ere aldeles over- 

saaede med røbe Sær, men efter nogle Aars Forlpb forsvinder 

denne Rigdom af Jordbær. Jfplge denne Erfaring har jeg 

ifjor Efteraar givet mine immerbcerende Jordbcerplanter, der 

meest nærme sig vore vilde Markjordbcer, en rigelig Gjod- 

ning med Potaske (1 Pd. paa 100 Qvadratfod), og deres Rig

dom paa Blomster og Bcer var paafaldende, hvorved jeg dog 

maa bemærke, at Aaret overhovedet var et godt Jordbceraar. 

Ogsaa de andre Jordbær viste en lignende Rigdom, skjøndt 

ikke i den Grad, som de førstnævnte, og selv et Bed af de 

meget vanskelige Vizard of the north bare efter denne Behand

ling en rigelig Mængde meget velsmagende og store Frugter.

I det sydlige Frankrig, hvor Viinavlen sandshnligviis er 

over 2000 Aar gammel, bemærkede man lidt efter lidt en 

Aftagen af Viinstokkens Frugtbarhed, som ikke knnde afhjelpes 

ved sædvanlig Gjsdning. Man har al Grund til at tilskrive 

denne Formindskelse i Frugtbarheden det Tab af Kalisalte, 

som Viindhrkningen foraarsager. Viinstokkene blive ftcerkt 

bestaarne og de unge Grene blive brændte, hvorpaa Aflen
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forarbejdes til Potaske, som sælges og vender altsaa ikke til

bage til den Jord, hvorfra den er tagen. Druernes Saft 

bliver udpresset, og Under Gjceringen afsætter sig i Tønderne 

sullrt viinsuurt Kali, den almindelige Viinsteen, som ligeledes 

sælges. Det er forstaaeligt, at de almindelige Gødningsmid

ler Under disse Omstændigheder ikke kunne erstatte det store 

og vedblivende Tab af Kali, og at Druernes Mængde maa rette 

sig efter den formindflede Tilfprsel af dette til Frugtens Ud

vikling nødvendige Stof. At det her Anførte var den sande 

Grand til den formindflede FrUgtbarhed hos Viinstokken, 

kan man see deraf, at da en Viindhrker tilfceldigviis Udbredte 

Tangplanter omkring Rpdderne, begyndte Viinstokkene atter 

at bcere en meget rigelig Mængde Druer*).  Denne Erfa

ring er i flere Henseender vigtig, deels fordi den viser, at 

Kaliforbindelserne overhovedet virke meget gavnlig paa Udvik

lingen af Druerne, deels fordi det fremgaaer deraf, at man 

istedetfor den kostbare Potafle (kulsuurt Kali) kan brnge de 

andre langt billigere Kalisalte, saasom Chlorkalium og svovl- 

suurt Kali, thi det er kun disse Kaliforbindelser, der forekomme 

i Tangarterne.

*) Denne interessante Notits om Kalisaltenes Jndflydelse paa Viin- 

stokkens Frugtrigdom fiylder jeg den berømte franske Chemiker Du

mas, der som Jndenrigsminister under Ludvig Philip havde Lej

lighed til at giøre fig bekjendt med Alt, hvad der vedkom denne 

for Frankrig saa vigtige Kultur.

Til den samme Række Erfaringer fører nu ogsaa den, 

at Viinrankerne og Frugttræerne udmærket godt trives i den 

lette vulkanske Afle. Thi denne (den saakaldte trachhtiste Afle) 

indeholder en stor Mængde kiselsuurt Kali, som forholdsviis 

let bliver decomponeret, og afgiver da efterhaanden sit Kali til 

Planterpdderne.

Inden jeg forlader vore frUgtbcerende Planter, maa jeg 

endnu omtale en Erfaring, som jeg har gjort i min Have. 

Det er vel bekjendt, at Kirsebærrene, navnlig de sure Kirsebær, 

meget let lide af Gummiflod, og jeg har havt Lejlighed til
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at iagttage, at en Skyggemorel, som voxede paa en temmelig 

stærkt beflhgget Øftmuur, vel bar en rigelig Mængde store 

Bcer i den f-rste Tid, efter at jeg havde plantet den, men aftog 

derpaa lidt efter lidt i Frngtbarhed. Den blomstrede vel endnv 

meget rigeligt, men strap efter Afblomstringen indfandt sig 

Gummiflod, de smaa Frugtgrene visnede, og den bar kun ganske 

smaa, ufuldkomment Udviklede Bcer. Jeg tænkte mig, at det 

maatte hidrpre fra Mangel paa almindelig Plantencering og gjs- 

dede den med Gvano, uden at jeg dog iagttog nogen synderlig Virk

ning. Idet jeg nu stpttede mig paa den tidligere omtalte Erfaring, 

at Kaliet i Planternes Lov spiller en Rolle ved Kulsyrens 

Forvandling til nyttige Plantesafter, gav jeg den ifjor Efter- 

aar en rigelig Mængde Bpgeaske og en anden Portion i dette 

Foraar. Den blomstrede meget rigeligt, og Gummifloden vifte 

sig vel enbnu, men dog i langt ringere Grad end i de 

tidligere Aar, og Trceet har baaret en antagelig Mængde godt 

udviklede Bcer. Den har nu i dette Efteraar atter faaet en 

stærk Bsgeaskegjsdning. Det andet Trce var en lav Ostheimer, 

som ogsaa havde Gllmmiflod og blomstrede rigeligt, ansatte 

fine Frugter, men kunde ikke bringe dem til Fuldkommenhed; 

de tprrede hen i Sommerens Lpb. Den blev behandlet som 

Morellen, har i dette Aar ikke lidt af Gummiflod og bragte 

sine Frugter til Fuldkommenhed, stjpndt ikke i nogen rigelig 

Mængde. Efter disse i det Væsentlige til Havevcesenet hen- 

hl-rende Erfaringer og Forspg flat jeg kun anføre, at af vore 

paa Markerne dyrkede Planter er det fornemmelig Raps og Kar

tofler, som ynde en forholdsviis stor Mængde Kalisalte, medens 

alle vore pvrige Markvcexter ligeledes behpve en, skjsndt mindre 

Mængde deraf til deres Udvikling.

Der staaer endnu hin tilbage at vise, hvilke let tilgæn

gelige Kaliforbindelser vor Jordbund, Havet, der flyder ved 

oore Kyster, og vore pvrige Forhold tilbyde Landmanden. 

En almindelig Kilde til Kalisalte findes i Trceet, som vi 

anvende som Brcendmateriale, og det er vel bekjendt, at Asken 

af Bsgetrceet er fortrinsviis rigt paa Kali; men i saa Hen-
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seende hersker der en Fordom, idet man hyppig antager, 

at det fun er Bøgetræet, hvis Afle er kaliholdig, hvilket 

hidrprer derfra, at man til Bygning i Himsholdningerne 

saagodtsom Udelukkende anvender Bsgeafke. Aarsagen her

til maa vel tildeels syges i denne Afles Kalirigdom, men 

det er dog ikke Udelukkende af denne Grund, at man giver 

den Fortrin; en anden Aarsag ligger deri, at Bsgeaflen 

fremfor Aflen af andre Træsorter, og navnlig af Egetræ, 

er fri for Metalilter, hvorimod Egen indeholder en rigelig 

Mængde Mangan- og Jernilte, som let farver det bygede 

Tpi. Selv i den til Bygningen afbenyttede Bøgeaske er 

der en Deel Kali tilbage, som reent Vand ikke kan udtrække, 

men fom dog finder Vei til Plantersdderne, naar den ud

ludede Afle blandes med Jorden. Asten af alle Træsorter 

vil altsaa kunne benyttes med Fordeel til at flaffe Kali til

veje til de dyrkede Planter, hvorved vi dog maa bemærke, 

at Naaletrceernes Ved indeholder kun lidt af dette Alkali. 

Aflen af alt mineralfl Brændsel, Tørven herunder indbefattet, 

indeholder enten flet ikke eller en saa ringe Mængde Kali, at 

den i saa Henseende ikke kommer i Betragtning.

Af andre Vcexter fortjene Strandplanterne her scerstilt 

at nævnes. Disse, som stadigt befllgtes as Shvandet, inde

holde en Mængde for vore dyrkede Planter meget vigtige Nærings

stoffer, og deriblandt en forholdsviis betydelig Mængde Kali. 

Man kan brænde dem til Afle og benytte denne, men herved 

gjelder dog den almindelige Regel, at man hellere maa anvende 

den hele Uforandrede Plante end sammes Afle, naar der ikke er 

andre Betingelser tilstede, som fraraade Benyttelsen deraf.

Planten indeholder nemlig foruden Mineralbestanddelene, 

som blive tilbage i Aflen, endnu andre vigtige Plantence- 

ringsstoffer, navnlig Qvcelstofforbindelser, men som under 

Forbrændingen forstyrres og spredes i Lllften og komme alt

saa ikke de Planter til Nytte, der gjpdes med Aflen. De 

Betingelser, som foranledige, it man ikke destomindre bor give 

Aflen Fortrin fremfor den hele Plante, ere deels Omkostnin-
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gerne ved Transporten, der naturligviis ere langt ftørre for 

den Uforandrede Plante, end for dens Afle, deels Vanfleligheden 

ved at bringe enkelte Dele af Planten til at gaae i Forraadnelse, 

hvorved dens plantencerende Bestanddele i lang Tid unddrages 

den nye Plantevæxt. Hertil hyre navnlig de meget haarde 

Plantedele, saasom Grenene og en Deel af Rpdderne af den 

almindelige Lhngplante, der i mange Aar kvnne henligge i 

Jorden uben at raadne. Denne sidste Bemærkning gjelder 

imidlertid ikke Strandplanterne, som raadne meget let.

Et overordentlig vigtigt Hjelpemiddel til at flaffe Plan

terne Kali er Tangen, under hvilken Benævnelse hos os 

enten forstaaes Blceretang (Fucus vesiculosus) eller Bændel- 

tang (Zostera marina). Alle de øvrige Tangarter spille kun 

en underordnet Rolle, men forholde sig forresten omtrent som 

Blceretangen. Skjpndt Bændeltang ansees for en mindre god 

og nyttig Gjhdning, indeholder den dog en Mængde Kalisalte 

og fortjener derfor stor Opmærksomhed. Ved disse Planter 

tilbagegiver Naturen Landjorden en stor Deel af det Kali, 

som ved Udvaskningen igjennem Aalpb og Floder er ført 

ud i Havet, og man behøver ikke engang at opsøge dem i 

Havet, da Bølgeslaget kaster dem op paa Kysterne. Med hvert 

Aar finder Tangen ftørre Anvendelse som et overordent

lig vigtigt Tilskud til vore almindelige Gødningsmidler, men 

den benyttes endnu langt fra ikke i den Grad, som den for

tjener. Med Hensyn til den Lethed, hvormed Forraadnelsen 

indtræder, staaer Blæretangen hpit over Bcendeltangen, der 

meget haardnakket modstaaer Forstyrrelsen ved Gjcering; men 

ikke destomindre blive dens nærende Bestanddele let udtrukne 

af Vandet og komme igjennem Jordbunden de dyrkede Planter 

tilgode.

Der er endnu en Klasse Planter, som jeg her vil an- 

fpre, men jeg vil strax tilfpie, at, da de ikke endnu have 

været Gjenstand for Undersøgelse, maae vi mere holde os 

til Formodninger, end til bestemte Kjendsgjerninger. Det er 

Diatoméerne, en Afdeling af mikroskopiske Planter, som tid-
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ligere bleve omtalte som Jnfusorier. - De leve baade i Fersk- 

vand og i Saltvand, oz vi finde deres Levninger i en over

ordentlig stor Mængde i Dyndet, baade i det, som afsætter sig 

i Ferskvand og i det, som afsættes i Havet. Det er meget sand

synligt, at Dyndets velbekjendte, stærkt gjpdende Kraft for en 

ikke ringe Deel hidrprer fra dem, og at Marfljordens endun 

gaadefulde Frugtbarhed for en stor Deel bliver bestemt ved 

de talrige Diatoméer, som findes i dette Leer.

Iblandt vore techniske Produkter og navnlig iblandt Af

faldet fra Fabriker er der i det Mindste eet, som fortjener 

her at omtales, og det er Sæbesyderkalken fra de Fabriker, 

som levere grpn Scebe. Disse benytte Potaske, som de 

gjpre kaustisk (ætfenbe) ved Hjelp af brændt Kalk, og efter at 

Potasten og Kalken have indvirket paa hinanden, bliver det 

kaustiske Kali, den saakaldte Scebeshderlud, udtrukket med Vand; 

men, naar den største Deel er udvaflet, bliver Luden omsider 

saa tynd, at det ikke længere kan betale sig at inddampe den, 

og en ikke ringe Deel Kali bliver tilbage i Kalken. Denne 

Scebesyderkalk har Værdi for Landmanden, ikke blot formedelst 

dens Kalk, men ogsaa for det deri værende Kali, idet Plan

terne ville kunne udtrække og benytte det.

Naar vi nu gaae over til Mineralierne før at see, hvilke 

Hjelpemidler de tilbyde, for at forsyne Planterne med det 

til deres Velvære nydvendige Kali, maa jeg bemærke, at vore 

almindelige gule og blaa Rullesteensleer- og Mergelarter i Al

mindelighed indeholde 1 Procent Kali, som er en ret betyde

lig Mængde og tilstrækkelig til at forsyne de fleste af vore 

dyrkede Planter dermed. Men ganske anderledes forholder det 

sig med de Planter, som behpve et stprre Tilftud, og som ere 

hvad man kalder Kaliplanter, hvortil vi navnlig henregne Rapsen. 

For ben er en rigeligere Tilførsel af Kali, end Gjhdningen 

og Jordbunden kunne levere, om ikke en Nødvendighed, saa 

dog en meget vigtig Betingelse for en rigelig Høst. Det vilde 

altsaa være pnskeligt, om vi kunde opdage Jordlag, der inde-
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holdt en rigeligere Mængde af dette vigtige Stof, end vort 

almindelige Leer.

Jeg kjender ikke et eneste Lag her i Landet, der er saa 

rigt paa Kali, som et Jordlag, man nylig har opdaget i Vester- 

göthland i Sverrig, og som angives at indeholde 9 Procent 

Kali og Natron. Den kalirigeste Jord, fom jeg kjender hos 

os, er Grpnsandet, som findes enkelte Steder paa Born

holm og i et over 1 Miil bredt Bælte, der strækker sig fra Kjo- 

gebugt over Thime henimod Roeskilde. Uheldigviis ligger 

det ikke overalt saa nær ved Overfladen, som i SkovhUusvcenge 

ved Lellinge, hvor man kan naae det med Spaden, men hvor 

det ikke ligger dybere, end at man kan grave det Uden større 

Omkostninger, end Mergelen foraarsager, fortjener det i hyi 

Grad Landmandens Opmærksomhed. Ifølge en Analyse af de 

rene, af Sandet udvaskede grønne Partikler, indeholder det 

over 7 Procent Kali og desnden nogen Phosphorsyre. At 

dette Kali er tilgængeligt for Planterne, seer man deraf, at 

Vandet i de Kilder, som komme fra dette Lag, indeholder Kali 

oplyst.

I vore pvrige kaliholdige Jordlag forekommer dette Stof i 

Almindelighed knyttet til Glimmeren, og alle glimmerrige Jord

lag maa antages at indeholde en rigeligere Mængde Kali,

end de øvrige. Den glimmerrigeste Jordart, jeg kjender hos

os, er det saakaldte Glimmerleer, en graa, ikke meget feig

Leerart, som let kan kjendes ved den store Mængde smaa

hvide Glimmerblade, som den indeholder. Glimmerleret hen- 

hprer til vor BrUunkulformation og forekommer i hele den 

vestlige Deel af Halvoen, hvor det benyttes i ftor Udstræk

ning ved Teglværkerne, og er i Almindelighed let kjendeligt 

derpaa, at det ved Brændingen giver røbe Muursteen. Di 

have enbnu ingen Analyse af dette Leer, men der er, som 

sagt, al Grand til at formode, at det er meget kalirigt og 

overgaser i saa Henseende maaskee endog Marfljorden, der for 

en stor Deel er dannet af Glimmerleer, som er omstemmet 

i Havet. I en Jordart, der er meget nær beslægtet med
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dette Glimmerleer, og som ogsaa forekommer meget Udbredt paa 

Halvpen, nemlig Alunjorden, findes Kali og tillige en stor Mængde 

af en Svovlforbindelse, der ved at udsættes for Luften danner 

Svovlsyre; ogsaa denne maa jeg anbefale til Landmandens 

Opmærksomhed med Hensyn til det Kali, den indeholder. 

Den stprste Mængde Kali findes imidlertid i vore Kampestene, 

men i en Tilstand, hvori det ikke kan optages af Plantersdderne, 

og hvori det ligesaalidt kan gjpres opløseligt ved at udsættes 

for Luften. For at gjyre det brugbart for Planterne, maa 

Kunsten træde til, og Spsrgsmaalet bliver da, om de for- 

fljellige Operationer, som Udfordres dertil, ikke gjpre det alt

for kostbart. Disse Operationer vilde bestaae i en Fiinmaling 

eller Fiinstpdning, en Blanding af dette Meel med 3 Gange 

saameget Kridt, og en Brænding, der ikke maatte være stærkere 

end en Rpdglydhede, saaledes at de brændte Stykker og Klum

per kunde fryse i Stykker. Hvis Kampestenene ved mechanifle 

Midler skulde fiindeles, vilde Omkostningerne sikkert Under 

almindelige Forhold blive for store; men heldigviis bliver der 

aarlig fiinmalet Millioner Pund Kampesteen ved Kjsrslen 

paa vore Chansseer, og man kan skaffe sig dette Pulver 

(Veiaffkrab) uden videre Omkostninger, end at hente det. 

Blandingen med Kridt og Brændingen vilde ikke foraarsage 

store Vanfleligheder eller store Omkostninger, og jeg maa 

gjentage, som Slutning af dette Foredrag, den Opfordring, 

som jeg allerede tidligere har gjort i et lignende Mpde, at 

gjsre Forssg i denne Retning.

t 7S7-kt
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Om bc Midler, som vore dybere Lag og det 
omgivende Hav byde for at erstatte Mangelen 

paa Svovlsyre i vor Jordbund.
Et Foredrag, holdt i Landhuusholdningsselflabets Mode den 19de 

Marts 1862.

yS forrige Vinter havde jeg den IEre her at holde et Fore

drag*),  i hvilket jeg spgte at vise, hvorledes Jordbvnden i 

sin Heelhed er sammensat, iscer paa Halvpen, og hvilke Love 

der gjelde, deels med Hensyn til Overfladens Form, deels 

med Hensyn til Fordelingen af de forfljellige Lag. Jeg holdt 

mig i dette Foredrag til de store Træk i Jorddannelsen, samt hvor

vidt den bestaaer af sandet Leer eller af Sand, om Leret ved en 

eller anden stor NatUrvirkning er udvaflet, og dets finere, paa 

Plantencering rigere Dele ere samlede paa enkelte Steder, samt 

hvorvidt Sandet ved lignende Naturvirkninger er berpvet de Be

standdele, som ere nødvendige for at Planterne kunne trives. Vi 

gik dengang ikke ind paa de særlige Spprgsmaal, om de for- 

skjellige saaledes betegnede Lag indeholdt enkelte, for Planterne 

særlig vigtige Bestanddele.

*) Den jydfle Hedeflettes physiste og geognostiste Forhold. I.

Idag ville vi nu tage et enkelt af de i vor Jordbund til

stedeværende Stoffer og underssge dets Fordeling i de an

tydede Jordlag. En saadan Undersøgelse maa være i hpi
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Grad vigtig og frUgtbringende, da det er beviist, at hverken 

Sand eller Leer i deres rene Tilstand ere plantencerende, men 

kun have den Egenstab at kunne vedligeholde Planternes Liv og 

udvikle deres Organer paa Grund af Indblandinger, som ikke 

npdvendigviis ere knyttede til nogen af disse to Hovedklasser 

af Jordbrmdsarter.

Det Stos, hvis Udbredelse hos os jeg særlig vilde Under- 

syge idag, er Svovlet eller, for at nævne ben Forbindelse, 

hvori det altid forekommer i vor Jordbund, Svovlsyre, og 

Granden, hvorfor jeg netop har valgt dette Stof, er, at vi 

maae betragte det som et Scerkjende for vor Jordbund i Al

mindelighed, at det forekommer deri i en hderst ringe Mængde 

og, som det synes, altid i Forbindelse med Kalk, som svovl- 

suur Kalk. Gipsbjerge, som spille en saa stor Rolle i Mellem

europa, mangle hos os med Undtagelse af et Par nær ved 

hinanden lignende Steder i den mellemste Deel af Holsteen. 

Den ringe Mængde Svovlsyre, som man opdager i Brond- 

og Kildevandet i Forbindelse med Kalk, (naar man tilfpier 

et Par Draaber Salpetersyre og derpaa prøver det med et 

Barhtsalt,) er sandshnligviis endnu en Levning af en tidligere Hav- 

bedcekning. Sovandet indeholder nemlig en betydelig Mængde 

Svovlsyre, og det lader sig bevise, at Danmark for stprste 

Delen i den nuværende Jordperiode har været dækket af Ha

vet, ligesom ogsaa omtrent Halvdelen af Landet vedbliver meget 

langsomt at hæve sig. Hidryrer Svovlsyren fra en saadan Hav- 

bedcekning, maa den være i en forholdsviis letoplyselig Tilstand, 

og deraf følger igjen, at denne Svovlshremcengde lidt efter 

lidt ved Regnvandet maa udvaskes og igiennem Bække og 

Aaer fores ud i Havet.

Svovlsyrens Forhold til Planterne er nu saaledes, at 

dens Svovl beete træder Umiddelbart i Forbindelse med or- 

ganifte Stoffer og giver disse deres eiendommelige Cha- 

rakteer, hvilket er Tilfældet i Lpgplanterne (Allium) og i 

mange Planter af de Korsblomstredes Familie, deels synes 

det at toære tilstede i Planten som Svovlsyre i For-
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bindelse med Baser, altsaa som svovlsure Salte. Næsten alle 

toøre dyrkede Planter indeholde lidt Svovlsyre, i Almindelighed 

mellem 2—4 Procent, undertiden endog mindre, og at vor 

Jordbund endnu indeholder tilstrækkeligt af dette sjeldnere Stof 

til disse Planters Udvikling, bevises derved, at Kornarterne, 

som hore til denne Gruppe, trives godt hos os, hvorved vi dog 

maae erindre, at den Svovlsyremcengde, som vore Kornarter 

indeholde, fortrinsviis findes i Straaet, og gaaer dermed igjen- 

nem Dyrenes Næringsmidler over i Gjodningen, og vender saa- 

ledes tilbage til Jordbunden. Ganfle anderledes er Forholdet 

derimod med de Plantearter, som ere graadige efter Svovlsyre 

og bruge en Uforholdsmæssig stor Mængde deraf. Den vig

tigste Familie i saaHenseende er Kaalfamilien, hvor baade 

Roden, Bladene og Frøet indeholde Svovlforbindelser. Saa- 

ledes indeholde Rødderne af den almindelige Kaalrabiplante 

11,43 Procent Svovlsyre af Aflemcengden, og den alminde

lige Turnips 11,26 Procent. Rapsbladene indeholde endog 

15,91 Procent Svovlsyre ligeledes af Aflen, og Broccoli 

16,iø. Frpet af disse Planter indeholder forholdsviis mindre, 

og saaledes har Rapsfrøet omtrent Va Procent, medens Hvide

roernes Fro indeholde 7,io Procent Svovlsyre i Aflen. 

Iblandt Planterne med Erteblomst, som man i Almindelighed 

henregne til de svovlshreyndende Planter, er det dog if ær 

Hvidkløveren og den almindelige Have- og Markert. Af den 

Fyrste indeholder Aflen af hele Planten 7,38 Procent Svovl

syre, og af den Sidste indeholder Aflen af Bcellen 7 Procent 

deraf. Iblandt de øvrige i vore Haver dyrkede Planter maa 

her endnu fremhæves Sskaalen, Crambe maritima, hvoraf 

ben Unge Plante indeholder 23,20 Procent Svovlsyre i Aflen. 

Ogsaa Asparges ere rige paa dette Stof.

Den Omstændighed, at Hvidklsveren ynder Svovlsyren 

og behøver den til sin Udvikling, forklarer, hvorfor denne 

Plante særlig voxer paa Marskjord, idet Marsken, som den sidste 

Leerdannelse Havet har afsat hos os, antages at være rigere
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Herved maa jeg dog bemærke, at en Prove af Marstjorden 

fra Vindingherred, altsaa af de ældste slesvigske Marsker, som 

jeg særskilt har prydet paa Svovlsyre, indeholdt overordentlig 

lidt deraf.

En anden mere middelbar Virkning af de svovlsure Salte, 

navnlig af Gips, har man sygt i den Indflydelse, de ud

øve paa den kulsure Ammoniak, som udvikler sig ved Gjcering 

af animalfl Gjydning. Hvis denne meget flygtige Substants 

faaer Lov at sprede sig i Luften, vil man lide et Tab af et 

Stof, der er et af de vigtigste med Hensyn til Planternes 

Ernæring. Naar der i en Jordbund, hvor Ammoniak kunde 

udvikle sig, findes svovlsuur Kalk, vil Ammoniaken bindes af 

Svovlsyren og miste sin Flygtighed, og man har nnder saa- 

danne Omstændigheder efterviist Tilstedeværelsen af svovlsuur 

Ammoniak i Jordbunden.

Sporgsmaalet bliver nu, hvilke Midler vore egne Forhold 

tilbyde for at afhjelpe denne gjennemgaaende Mangel paa 

Svovlsyre i vor Jordbund. Det simpleste og letteste Middel 

til at afhjelpe denne Mangel er ligefrem Gips, brændt og

♦) Efterat jeg har holdt dette Foredrag, har jeg paa en ganste paa

faldende Maade iagttaget den Forkjcrrlighed, som Hvidkloveren 

viser for den Jordbund, som er rig paa svovlsure Salte. Ved 

det store Gjennemsnit, man umiddelbart ved Aarhuus har gjort 

for at fore Jernbanen ned til Havnen, har man omtrent i den 

halve Dybde truffet paa et sort Lag af et Mellemled imellem 

Alunjord og Glimmerleer, som indeholder en stor Mængde Svovl

jern, der ved Forvittringen forvandles til svovlsuurt Salt. Dette 

Arbeide havde varet omtrent i 2 Aar, og det blottede Lag 

af det svovlkiisholdige Leer havde længe været udsat for For-- 

vittring, man havde derpaa dækket hele Skrænten med et tyndt 

Lag Markjord, og saaet Hvidklover t det. Medens nu denne 

Plante kun ganste sparsomt var kommen op paa Overfladen af 

Rullesteensmergelen, stod den tæt og kraftig paa Alunjorden, og 

man faae ganske tydeligt, at Grændsen for de kraftige Planter var 

Grcendsen for Alunjorden.
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malet, eller ogsaa blot malet, saaledes som den gaaer i 

Handelen. Men det er at befrygte, at de fleste Landmænd 

ville finde denne Gipsgjpdning for kostbar. Vel have vi her 

i Landet et Gipsbjerg ved Segeberg i Holsteen, hvor Priserne 

ere følgende:

1) Gipskalk (til Muurarbeide) pr. Tpnde 2 Rd., 1 Nd. 5 Mk., 

1 Rd. 4 Mk. og 1 Rd. 2 Mk. 8 Sk.,

2) Gjpdningsgips pr. Tpnde 1 Rd. 2 Mk., 1 Rd. 1 Mk. 

og 1 Rd. 8 Sk.,

3) Raa Gipssteen 1 Rd. 5 Mk. pr. Skippund;

men det er mig ikke bekjendt, at denne Gips finder nogen 

synderlig Anvendelse til Agerdhrknings-Memed, og jeg kan 

neppe tro, at der stulde findes nogen anden Aarsag til denne 

Mangel paa Benyttelse, end Prisen. Imidlertid er det saa- 

kaldte Kalkbjerg ved Segeberg saa stort og den Gipsmasse, det 

indeholder, saa omfattende, at man vel tør betragte det som 

uudtømmeligt, og det turde derfor vel fortjene Regeringens 

Undersøgelse, om ikke en Nedsættelse af Prisen og den deraf 

umiddelbart følgende forsgede Afsætning saaledes vilde hæve 

hinanden, at Staten, uben at dens Kasse led noget fpleligt 

Tab, kunde væsentlig bidrage til en større Prodnktion af saa- 

danne Agerdhrkningsfrembringelser, som fordre Svovlsyre i 

JordbUNden, ved at gjpre Gipsen meget mere tilgængelig for 

Landmanden.

Imidlertid vil det vcere af endnu større Vigtighed at 

kunne eftervise svovlholdige Stoffer, der staae til Land

mandens Raadighed i hans Omegn. Iblandt disse nævner 

jeg fyrst vor almindelige Mergel, hvis Kalk hidrprer fra Kridt- 

formationen. Kridtet indeholder 2/s pro mille svovlsvur Kalk, 

og denne hidrører atter fra den Svovlsyre, som Havets kalk- 

afsondrende Dyr optage af Havet og afsætte i deres Kalk

huse. Denne Svovlshremcengde er ringe; dens Mængde i 

Mergelen er naturligviis endnu mindre, og hvor stærkt man 

endog mergler en Mark, vil den saaledes til Plantens Raadig

hed stillede svovlsure Kalk neppe udgjpre mere end ’/io o o o af
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den Jordbund, hvorfra vore dyrkede 1 øg 2 aarige Planter drage 

deres Næring. Regne vi nu, at disse dyrkede Planter faae 

Næringsstoffer fra 1 Fods Dybde, og at en CUbikfod Jord 

veier 100 Pd., ville altsaa de Planter, som voxe paa 

en Qvadratfods Overflade, komme i Vekselvirkning med Vioo 

Pd., eller | Lod fra Mergelen hidryrende svovlsmir Kalk. 

Dette er ikke nogen stor Mængde, men vore almindelige Korn

arter behpve heller ikke ret megen Svovlsyre, da den stprste Deel 

af den ved Planterne Udtrukne Svovlsyre vender med Gjpd- 

ningen tilbage til Jordbunden, og vil saaledes i ikke faa 

Aar være tilstrækkelig til at forsyne Planterne med dette Næ

ringsstof. For denne ringe Mængde Svovlsyres Skyld vil 

man naturligviis ikke foretage en saa kostbar Operation, som en 

Mergling er, men den har ikke ringe Betydning som Tilgift 

til den meget rigelige Mængde kUlsnur Kalk og de heller 

ikke ubetydelige Qvantiteter phosphorsuur Kalk og kulsunr 

Magnesia, som ere væsentlige Bestanddele af den Mergel, hvis 

Kalk hidrprer fra Kridtformationen.

Foruden den i den almindelige Mergel forekommende 

svovlsllre Kalk, have vi endnn andre Mergelarter, ligeledes 

henhyrende til Rullesteensleerdannelsen, i hvilke svovlsuur Kalk 

forekommer i ftørre Mængde. En af de vigtigste af disse 

Mergelarter er den, som findes i den vestlige Deel af Hertug

dømmet Slesvig og strækker sig derfra imod N. ind i den 

sydlige Deel af det vestlige Jylland; ben bruges overordentlig 

hyppig i Omegnen af Tsnder og gaaer derfra imodDft ind

til Eggebcek, hvor den østligste Mergelgrav forekommer, og i 

denne Egn, i Midten af Landet, er den i meget stor Udstræk

ning benyttet med Udmærkede Resnltater til Opdyrkningen af 

Hederne. Denne blaalig-graa Mergel indeholder udskyllede, 

lyse Forsteninger fra Overgangsformationen, Kridtformationen 

og Bruunkuldannelsen, ligesom den paa eet Sted (ved Ryi 

tæt ved Tpnder) indeholder Ostersskaller fra den nuøærettbe 

Tid. Iblandt de smaa Brudstykker, som findes indblandede, 

forekommer der Alunskifer fra den skandinaviske Overgangsforma-

26
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tion og Alunjord fra BruunkUldannelsen; det er sandsynligviis 

disse to svovlkiisholdige Lag, der ved deres Forvittring have 

leveret Svovlsyren, som er traadt i Forbindelse med Kridt

formationens Kalk, og denne svovlsure Kalk eller Gips giver 

sig tilkjende derved, at Mergelen, naar den henligger og ud- 

tprres, bedcekkes med smaa, vorteformige Masser af meget fine 

Gipskrystaller.

I den mellemste Deel af Jylland, saasom ved Selling 

og Tange ved Gjennemsnittene i Anledning af Jernbanen, 

findes en meget fed og plastifl Mergelart, broget ved mange 

forskjellige Farver af rødt, guult og blaat, hvis Kalk ikke synes 

at hidrøre fra forstyrrede Kridtddannelser, da man ikke finder 

større kjendelige Brudstykker af disse Steenarter. Ved den 

chemifle Analyse viser den altid svovlsuur Kalk, men en Ana

lyse af Leret ved Selling godtgjorde, at denne Varietet kun 

indeholdt 63/iooooo deraf.

Paa enkelte Steder har denne Gips samlet sig i langt 

større Mængde, øg saaledes forekommer der ved TaanUm i Nær

heden af Randers, en sand Gipsmergel, fuld af store, tomme

lange Gipskrhstaller. Ved en Undersøgelse af dette mærkvær

dige Lag fandt jeg, at Gipsmcengden i Mergelen aftog meget 

rask med Dybden, saaledes at der allerede ved det fjerde Spade

stik ikke længere fandtes Udskilt Gipskrhstaller. Af disse Iagt

tagelser bliver det sandsynligt, at Gipsen i den yverste Deel 

af Laget er samlet paa den Maade, at Vandet, som har 

gjennemtrængt hele Laget og oplyst saamegen GipF, som 

det kan optage (omtrent Vsoo), har ved Haarrørskraften trukket 

sig op fra de dybere Dele til Overfladen, hvor det ved For

dampningen har afsat den svovlsure Kalk. Denne ejendomme

lige Forekomst fortjener imidlertid en nøjagtigere Undersøgelse, 

thi hvis det stulde vise sig, at Laget paa mange Steder inde

holder en rigelig Mængde svovlsuur Kalk, kunde det blive 

af stor Betydning for Egnen, især da Jernbanens Nærhed 

vilde lette Transporten overmaade meget. Lignende Mergel

arter, skjsndt mindre rige paa Gips, findes i de næsten lodret
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stillede Lag paa Refsnæs, og en noget lignende Mergelart, 

henhprende til RUllesteensformationen, i den sydlige Deel 

af Langeland og paa Mry. De sidstnævnte gipsholdige 

Lag af RUllesteensleerdannelsen ere ikke saa lidt forskjellige fra 

vore hvrige Mergelarter i denne Formation. De føre nemlig 

Forsteninger, som ellers ere yderst sjeldne i Rllllcheens- 

dannelserne, og disse Forsteninger ere paa de fleste Steder 

knuste paa Stedet selv, saaledes at man, naar man seer dem 

siddende i Leret, troer at have en heel Forstening for sig, naar 

man derimod prøver paa at fljcere dem løs fra det omgivende 

Leer, falde de i mange Smaastykker, og man seer, at de have 

været knnste iforveien, men at Brndsthkkerne ere holdt samlede 

af det omgivende feige Leer. Dette Forhold sinder tun Sted, 

hvor Lagene ere meget stærkt heldende, og der har jeg ligeledes 

fortrinsviis fundet Gipskrystallerne. Det er muligt, at Lagenes 

Hævning, Muslingernes Knuusning og Dannelsen af Gips- 

krystallerne ere sammenhørende Phcenomener, idet de UNder- 

jordifle Kræfter, som hæve Lagene, undertiden bevirke Ud

viklingen af Svovlbrinte, som under de stedfindende Om

stændigheder npdvendigviis maa danne Svovlsyre. I alle 

Tilfælde er denne Gipsdannelse væsentlig forfljellig fra Gips- 

dannnelsen i BrUunkUlformationens plastiske Leer, der sandsyn- 

ligviis skylder sin Svovlsyre, enten middelbart eller Umiddel

bart, til Shvandet, hvilket jeg flal forsøge at vise, naar 

jeg kommer til at omtale Alunstiferen og AlUnjorden. Inden 

jeg forlader Gipsmergelen maa jeg endnu anføre, at en saadan 

Mergel med store Gipskrystaller ogsaa forekommer paa Born

holm ikke langt fra Rpnne, i Nærheden af det saakaldte 

Pottemagerleer.

Foruden de hidtil omtalte Lag, der indeholde færdig dannet 

svovlsuur Kalk, forekommer der endnu en Deel andre Lag, 

hvori den svovlsure Kalk ikke findes færdig dannet, men hvis 

Bestanddele Under heldige Omstændigheder kunne foranledige 

Dannelsen af dette for Planternes Ernæring saa vigtige Salt. 

I den bornholmfle Overgangsformation findes et meget 

26*
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mægtigt Lag af en blød, ført Skifer, der er bekjendt under 

Navn afAlllnskifer; den er i en tidligere Periode en kørt Tid 

bleven benyttet til AlUnfabrikatiøn, og lignende Skiferarter 

anvendes i stor Udstrækning i flere af Sverrigs Provindser 

til Dannelsen as det samme Salt. Alan er som bekjendt et 

Dobbeltsalt, hvis Syre er Svovlsyre, hvis Baser ere Leerjord 

og Kali eller Ammoniak. Svovlsyren dannes til Alunfabrika- 

tionen derved, at man brænder Skiferen i store Dynger ved 

en svag Varme. Svovlet er i den raa Alunstifer tilstede i 

Forbindelse med Jern, som Svovljern eller Svovlkiis, og dette 

Svovl bliver under Brændingen af AlUnfliferen og ved Indvirk

ningen as den fugtige Lllft og Skiferens pvrige Bestanddele om

dannet til Svovlsyre, der træder i Forbindelse med Leerjord og 

Kali til Alun. Vil man benytte denne Alunstifer til at forsyne 

Jorden med Svovlsyre, gjor man bedre i ikke at brænde den, 

men at udsætte den for Fugtighed og Frost, hvorved den bliver 

fiindeelt og den hele Mængde Svovl gaaer over til Svovl

syre, medens der ved Forbrændingen spredes en Deel deraf i 

Lllften og gaaer tabt. Den saaledes forvittrede Alunstifer er 

imidlertid endnn ikke i en Tilstand, hvori den kan virke gavnlig 

paa Planterne. Svovlsyrens Forbindelse med Jernilte og 

Leerjord virker nemlig meget stærkt og kan blive stadelig. 

Syren maa derfor helst bringes til at indgaae den Forbindelse, 

hvori Planterne ynde den meest, nemlig med Kalk, og dette fleer 

lettest, naar man blander Alnnstiferen, førend den udsættes for 

Forvittring, med Kalk eller Mergel. Naar Forvittringen er 

fnldendt, vil den allerstørste Deel af Svovlsyren vcere traadt i 

Forbindelse med Kalken, og de øvrige af Alunstiferens Bestand

dele ville, forsaavidt de ere plantencerende, komme Ageren til

gode. Det er i hyt Grad rimeligt, at den gipsholdige Mergel 

fra Vestkysten af Hertugdømmet Slesvig skylder en Deel af 

sin Svovlsyre til den forvittrede Alunstifer, hvoraf vi endnu 

finde enkelte uforandrede BrUdsthkker i Mergelen.

Langt vigtigere og aabenbart det vigtigste af alle vore 

svovlsyregivende Lag, med Undtagelse af Gipsbjerget selv, er
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Alunjorden; denne Jordart henhprer til vor Brtmnkul- 

formation, hvor den fortrinsviis forekommer i den ældre Af

deling. Den danner særegne, Undertiden meget mægtige Lag 

i denne Dannelse og sindes næsten overalt, hvor Dannelsen 

selv forekommer. Lagene bleve allerførst opdagede paa Sylt, 

hvor alle de til denne Afdeling af BrUUnknlformationen hyrende 

Lag ere blottede i en Udstrækning af henved Vs Miil i Mor

sum Klif, og hvor de enkelte Lags indbyrdes Forhold frem- 

troede meget tydelig. Alunjorden danner store Indlag i den 

vigtige Deel af BruunkUlformationen, som jeg kalder Glimmer

leer, og den er egentlig en Modification af Glimmerleret, dannet 

derved, at Svovljern og bituminpse brændbare Stoffer ere komne 

til. Man kan let kjende AlUnjorden paa dens sorte Farve, 

som hidrprer fra de indblandede kUlholdige Stoffer saavelsom 

derpaa, at den i en fugtig Tilstand, udsat for Luften, beklæder 

sig med et guulagtigt Lag, som er et af Svovljernets For- 

vittringsprodukter. Efterat Laget var blevet opdaget paa Sylt, 

har man fundet det udbredt rundt om i Landet. Vi kjende 

det i Varde-Egnen, i Ringkjpbing-Egnen, i Silkeborg-Egnen, 

i Nærheden af Aarhuus, i Omegnen af Kolding, paa Baagy 

i Lillebelt og i det nordvestlige Fhen, og det er neppe under

kastet nogen Tvivl, at man, naar fyrst den almindelige Opmcerk> 

somhed er henvendt paa det, vil opdage det spredt over hele 

vor BrUnnkulformations Omraade. Ligesom i AlUnfliferen er 

ogsaa her den væsentligste og navnlig i dette Tilfælde bethdnings- 

fuldeste Bestanddeel, Svovlkiis; den er saa fiindeelt igjennem 

hele Massen, at man ofte ikke kan opdage den med det blotte 

Die, men man vil snart finde, at den har været der, naar 

man bringer lidt af den i kort Tid for Luften udsatte Alun

jord paa Tungen, hvor da Blceksmagen, hidrprende fra svovl- 

suurt Jernitte, meget snart vil vise, at der har været Svovlkiis 

tilstede. Dens jordagtige Tilstand og Svovlkisens Fiindeling 

gjyr, at den forvittrer langt hurtigere end Alunfliferen, men 

man maa forresten ogsaa i dette Tilfælde altid sprge for, at 

der er kulsuur Kalk tilstede i en eller anden Form, for at den
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kan optage Svovlsyren, idet den lysriver denne Shre fra dens 

Forbindelse med Jern, der let kan virke fladeligt. Jeg kjender 

et Tilfælde, hvor Alunjorden blev brugt Uden Kalk, og hvor 

den forstyrrede al Plantevcext, der fyrst Udviklede sig paany, 

men da ogsaa meget kraftigt, efterat Regnen i længere 

Tid havde Udvasket det svovlsllre Metalsalt. Det er denne 

Alunjord, hvori der, efterat den i et Par Aar har været ud

sat for Luftens Indvirkning, voxer den kraftige Hvidkløver 

ved Jernbanegjennemsnittet i Nærheden af Aarhnus, og jeg er 

overbeviist om, at en rigtig, men varsom Anvendelse af dette 

Jordlag overalt vil vise sig meget fordeelagtig. Denne Virk

ning af Svovlsyre vil i dette Tilfælde blive Understøttet af 

Kaliet eller Potasken, hvoraf Alunjorden indeholder en ikke 

ringe Deel.

Jeg kommer nu tilsidst til en, paa en Deel af vore Kyster 

næsten UUdtpmmelig Kilde til Svovlsyre, nemlig Tangen. 

For en Række Aar siden havde jeg Anledning til at nnder- 

spge Svovlshremcengden i Tangarter af meget forstjellige 

Familier og fra meget forstjellige Dele af Verdenshavet. 

Disse Undersøgelsers egentlige Viewed var at søge For

klaringen til Omdannelsen af almindelig Leerflifer til Alunflifer, 

saavelsom af BrUunkulformationens Glimmerleer til Alun- 

jord. Den første Opgave var da at bestemme, hvorfra Alun- 

fliferen og Alllnjorden have taget deres Svovl, og da de 

begge ere Saltvandsdannelser, laae den Betragtning nær, at 

Svovlet i Form af Svovlsyre maatte være leveret fra Havet. 

Da de begge udmærke sig fremfor de svovlfrie Leerdannelser 

i samme Formation ved den rigelige Mængde brændbare 

Kulstofforbindelser, som de indeholde, maatte man søge Aar- 

sagen til denne Svovlmcengde enten i Havets Dyr eller dets 

Planter. Disse Betragtninger bragte mig til at miderssge den 

nuværende Verdens Saltvandsplanter og Skallerne af en stor 

Mængde Saltvandsdhr. Analysen af Tangarterne viste, at der 

i de 18 forstjellige Arter Tang, der bleve undersøgte, fandtes 

i Gjennemsnit over 4 Procent Svovlsyre, regnet ikke efter
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selv den ved vore Dstersskhster saa overordentlig hyppigt fore

kommende Blceretang indeholder henved 3 Procent Svovlsyre 

i 100 Dele af den tørrede Plante, medens Kattegattets Tang - 

arter indeholde i det Hele taget en endnu rigeligere Mængde 

Svovlsyre. Næst efter Svovlsyren er Potaske eller Kali den 

meest charakteristiske Bestanddeel i denne Plante, og vore Land

mænd have ved en sandsynligviis tilfældig gjort Erfaring uden 

at benytte theoretiske Oplysninger længe vidst, hvilket vigtigt Gjvd- 

ningsmiddel Tangen er for Kartoffelen, som er en Kaliplante*).

*) For at undgaae Gsentagelser er her udeladt Tangens Benyttelse 

som Gjodningsmiddel for Viinstokken, og overil S. 385 et Afsnit 

om, at Sand og Leer ikke ere umiddelbart plantenærende Stoffer.

Gartnerne have ligeledes længe benyttet Tangen til at ' 

dække Aspargesbedene, men Asparges er netop en Plante, der 

behsver en stor Mængde Svovlsyre, hvilket jeg allerede tid

ligere har omtalt, og desUden en stor Mængde Kali, som 

Tangen ligeledes leverer. Vi have sikkert al Grund til at 

vente, at Tangen vil være et særdeles nyttigt Gødningsmiddel 

for alle de forfkjellige Kaalarter, som vi dyrke i Mark og 

Have for Rodens, Bladenes eller Frpets Skyld, thi disse 

Planter fordre store Mængder baade af Kali og af Svovlsyre.

Af andre Stoffer, der som Gjsdning kunne levere 

Svovlsyre tll Jordbunden, flat jeg her kun nævne Gaskalken, 

det vil sige, den Kalk, som man har benyttet for at borttage 

den al Steenkulgas ledsagende Svovlbrinte. Denne Kalk inde

holder en stor Mængde Svovlcalcium, og desuden en ikke ringe 

Mængde Steenkultjcere, og udbreder derfor en næsten Utaalelig 

Stank. I den friste Tilstand virker den meget cetsende og 

forstyrrer næsten øjeblikkelig Plantelivet, saaledes at man under

tiden har benyttet den for at dræbe Græsset i Gangene. Naar 

den i lang Tid har været Udsat for den fugtige atmosphcerifle 

Luft, sorvittrer den og er nu brugbar, og naar man danner 

den i Ltykker, omtrent af Muursteensform, og Underkaster den 

en svag Brænding, bliver den langt hvrtigere anvendelig.
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Metallerne i Planternes Aflc.
Et Foredrag, holdt ved Landmandsforsamlingen i Flensborg 

den 31te Mai 1854.

9taar man omhyggelig fplger Udviklingen af Læren om de 

Næringsmidler, der ved Planterne Udtrækkes af Vandet og 

Jordbunden, viser det sig, at de Uorganiske Bestanddele, 

som Planterne uddrage deraf, i Begyndelsen bleve be

tragtede som tilfældige, og det blev først langt senere godt

gjort, at Planterne vælge disse Bestanddele, der altsaa maae 

ansees for Næringsstoffer. I Begyndelsen antog man, at det 

egentlig var den temmelig Ubestemte SUbstants, som man be

tegnede med Navnet Hllmus, der var det væsentlig nærende 

Stof i Jordbunden, og naar man saae den forbausende Virk

ning, som Mergelen frembragte paa Plantevcexten, antog man, 

som en umiddelbar Følge af den herskende Anfluelse, at Merge

lens fulfure Kalk ikkun bragte den døde eller uopløselige Hnmus 

i en oplpselig Tilstand, hvorved den kunde tilfyres Planterne 

og bidrage til deres Ernæring.

Et meget stort Fremstridt ftete i denne Retning, da det 

blev beviist, at saavel vore dyrkede, som de vildtvoxende Planter 

udvælge de Stoffer, som de ynde og altsaa behvve til deres 

Udvikling, og skyde dem tilbage, som ere dem ligegyldige eller 

endog stadelige. Dette viser sig nu ved en Iagttagelse, som er 

let at anstille; man behyver nemlig fun at Underssge Rød-
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derne af forskjellige Planter, der voxe i Sandmergel, for at 

see, hvorledes de lidt efter lidt beklæde sig med et Hylster af 

saagodtsom reen kulsuur Kalk, der har været opløst ved 

Hjelp af Kulsyre i det af Rpdderne indsugede Vand, men 

som enten kun tildeels, eller siet ikke kunde optages af disse, 

alt eftersom Kalken kun i ringe Mængde eller aldeles ikke var 

tjenlig for Plantens Vcext. En lignende Iagttagelse kan man 

gjøre med Hensyn til Rpdder, der trænge dybt ned i jern

holdigt Sand, der da ligeledes beklædes med et Hylster, som 

i dette Tilfælde ikke bestaaer af kulsuur Kalk, men af en Vand

forbindelse af Jerntveilte, der lidt efter lidt udbreder sig saa- 

ledes omkring Rsdderne, at Planten ikke længere kan indsuge 

Vand, og med Vandet Jordens plantencerende Bestanddele; 

Planten gaaer da omsider ud. I dette Tilfælde har Jernet 

aabenbart ligeledes været opløst i Vandet, dog have vi ingen 

Grund til at antage, at dette har indeholdt Jernet som 

Jerntveilte, men maa snarere formode, ar det som kulsuurt 

Iernsorilte er tilført Planterne, og at en større eller mindre 

Deel deraf er optaget af samme. Vi finde nemlig i alle 

Planter noget Jernilte, og den øvrige Deel, som Planten ikke 

behøver, er paa samme Maade studt tilbage, som Kalken i 

det forrige Tilfælde. Vi vide nu ifølge umiddelbare Under

søgelser, at Hovedoplysningsmidlet, hvorved disse forstjellige 

Stoffer tilføres Planterne, er Vand, som indeholder Kul

syre, thi ikkun faa af de i JordbUnden tilstedeværende Plante- 

nceringsstofser ere opløselige i reent Vand. Det er endvidere 

ogsaa ved nyere Undersøgelser af Boussingault og Levy 

godtgjort, at den store Mængde Klllstof, som findes i den vvre, 

ved Plantevcext og Dyrkning forandrede Jordbund, forvandles 

ved Atmosphcerens Indvirkning til Kulsyre, og leverer derved 

ikke blot Planterne et rigeligt Næringsmiddel i selve Kulsyren, 

men denne afgiver tillige et kraftigt Oplysningsmiddel for de 

mineralste Stoffer, som Planterne behove til deres Udvik

ling. En Jordbund, der indeholder mange kulstofrige, organifle 

Stoffer, og som enten af Naturen eller ved Kunst er bleven
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det, muldet, indeholder derfor altid en væsentlig Betingelse til 

Frugtbarhed. Denne Jordbundens porøse Beskaffenhed foran

lediger, at den ikke blot optager megen atmosphcerist Luft i 

sine Mellemrum, men ogsaa fortætter denne Luft i den dyrkede 

Jordskorpe formedelst den store Overflades ejendommelige Virk

ning, og den vil derfor, idet den frembhder en rig Kilde til 

Kulshredannelsen, tillige afgive et kraftigt Middel til at tilføre 

Planterne deres uorganiske Bestanddele, forsaavidt som de 

overhovedet findes i Jordbunden.

Det Spsrgsmaal, som da maa opkastes, og som de 

Chemikere, der fortrinsviis befljceftige sig med Læren om 

Planternes Ernæring ved Jordbunden, have sygt at besvare 

ved talrige og meget møjsommelige Undersøgelser, stiller sig 

altsaa saaledes: hvilke Stoffer i Jordbunden og Van

det behsve Planterne fortrinsviis til deres fuld

stændige og kraftige Udvikling?

De vigtigste Stoffer, hvorom man saaledes har over- 

beviist sig, at de ere Plantefsde, ere: Kiseljord, der findes i 

alle vore Landplanter, især i Græsarterne, og i stsrft Mængde 

i de Græsarter, der voxe paa fugtige Steder eller t Vandet, 

saasom Riis. Phosphorsyre, der i stsrst Mængde fore

kommer i Planternes Frs, og hvis Nærværelse synes at være 

aldeles nødvendig, for at denne vigtige Deel af Planten kan 

udvikle sig. Svovlsyre, som ikke synes at mangle i nogen 

af vore dyrkede Planter, men spiller i enkelte Familier en 

charakteristisk og ejendommelig Rolle. Kalk, som er en 

væsentlig Bestanddeel af alle vore dyrkede Planter og som 

ligeledes forekommer i en Mængde vildtvoxende. Kali, som 

formedelst sin store Tilbøjelighed til at danne fure Salte, 

spiller en charakteristist Rolle i mange Planter, der bære sod

sure Frugter, saasom Viinranken; men det har forresten en saa 

væsentlig Betydning i Planteverdenen, at det neppe fuldstæn

digt mangler i nogensomhelst Plante. Desuden ere Natron, 

Magnesia og Chlor meer eller mindre Udbredte i Plante-



399

riget. Jeg har her anført nogle af de meest bekjendte uor- 

ganifle Stoffer, som man har fundet ved Undersøgelserne af 

Planters og Plantedeles Afle; men det Haab, som har ledet de 

fleste Chemikere ved disse deres besværlige Undersøgelser, at 

finde saa charakteristiske og ejendommelige Bestanddele, at man 

derved deels kunde forklare, hvorfor visse Planter fordre en 

bestemt Sammensætning af Jordbnnden, og deels kunde ledes 

til Erkjendelsen af de Midler, som en rationel Plantedyrkning 

vilde, fordre, er ikkun i en yderst ringe Grad gaaet i Opfyl

delse. Det er derfor let forklarligt, hvorfor saa mange Mænd, 

der i Begyndelsen med stor Interesse grebe den chemiske Ager- 

dhrkningslcere som et Middel til at bringe Klarhed i disse 

yderst forviklede Forhold, have forkastet den hele Lære, efter 

at de have feet deres store Forventninger stUffede.

Jeg har for nogle Aar siden, deels mundtlig, deels i en 

Afhandling, der er trykt, gjort opmærksom paa, at Analysen 

af Jordbunden hidtil i Almindelighed ikke bliver udført med 

den Omhyggelighed og Nøjagtighed, som er aldeles nødvendig, 

naar man deraf vil drage Slutninger med Hensyn til de 

Næringsstoffer, der fra Jordbunden overføres til Planterne. 

Jeg viste dengang, at Analyserne maatte angive Bestanddelene 

med en Nyiagtighed, der gaaer indtil Titvsindedele af den 

hele Mængde af Bestanddelene.

De Iagttagelser, hvorpaa jeg idag vil ststte mine Be

mærkninger, ere ikkun en nærmere Udvikling af denne Sætning.

Undersøgelser, som ikke umiddelbart stode i Forbindelse 

med det her omhandlede Spsrgsmaal, men som stulde tjene 

til Oplysning om store Forhold i Jordens Udvikling, have 

godtgjort, at Metallerne vel i en ringe Mængde, men dog 

med en stor Regelmcessighed forekomme udbredte i de smeltede 

Steenmasser, der ligesom Lava frembryde i flydende Tilstand 

fra Jordens dybere, næsten ubekjendte Dele. Naar disse 

smeltede og haarde Stoffer ved Forvittring forvandles til løs 

Jord, der udrørt og afsat af Vandet danner andre Steen - 

arter, følge Metallerne med og afsættes ligesom Hovedmassen.
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Naar omsider vor nnvcerende Overflades Jordbund, der er et 

Produkt af alle de ældre Steenarters Forstyrrelse, saavel af 

dem, der smeltede ere komme fra Jordens Indre, som af dem, 

der ere afsatte af Havet og Indsyer, bliver dannet, saa s-lge 

Metallerne ogsaa her med alle de øørige Stoffer, og vor 

Mark- og Havejord indeholder Jern, Mangan, Kobber, Bly, 

Tin, Zink, Kobolt, Nikkel, undertiden Bismuth og selv Sølv. 

Det er meget sandsynligt, at de andre Metaller, som jeg ikke har 

fandet i Klippemasserne og i Jordbunden, ligeledes forekomme 

deri og ville blive fundne, naar Undersøgelserne fortsættes og 

Spsrgsmaalet besvares fUldstcendigt. Af saadanne Stoffer, der 

ikke egentlig henregnes til Metallerne, og som hidtil ikke vare 

kjendte som væsentlige Bestanddele af Jordbunden, har jeg 

funbet Baryt.

Den Tanke laae nu meget nær, at disse Stoffer fra 

jordbunden maatte kunne gaae over i Planterne, og at disse 

efter deres særegne Natur vilde vælge enkelte af dem, kort 

sagt, at disse Stoffer, der i Jordbllnden forekomme i en saare 

ringe Mængde, ikke destomindre med en vis Regelmæssighed 

vilde optages af Planterne og spille deres Rolle med Hensyn 

til disses Udvikling. Det manglede da heller ikke paa 

ældre Erfaringer, som netop fordi de have staaet ene, ikke 

have faaet den Indflydelse paa Betragtningen af Betingelserne 

for Plantelivets Udvikling, som de fortjente. Det har været 

længe bekjendt, at Jernet forekommer i Aflen af de fleste 

Planter, og ikke ganste faa Agerdyrkningschemikere have be

tragtet Jernet som et nødvendigt Næringsmiddel for Planterne. 

Det er heller ikke undgaaet Analytikernes Opmærksomhed, at 

Manganet forekommer i forholdsviis stor Mængde i de fleste 

Planters Afle, og med Hensyn til dette sidste Metal kan man 

endog eftervise et smllkt lille Kredslob, hvori Manganet spiller 

en charakteristisk Rolle. De fleste af mine Tilhprere have 

sikkert lagt Mærke til, at de Sneglehvse, hvis Beboere leve 

paa Træer og Buste, Undertiden have bruunfarvede Ringe og 

en bruunsarvet Læbe paa Skallens Munding, og Natur-
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historikerne bestemme endog særegne Arter af Sneglen Helix, 

eftersom Læben er farvet eller ikke. Disse Ringe og farvede 

Læber stylde deres Farve til udskilt Mangan; Jordbunden 

har afgivet dette Metal til Planten, Planten afgiver det atter 

til Dyret, og Sneglen er saa note knyttet til denne Forekomst 

af Mangan i Planterne, at Arten ikke kan existere, naar den 

ikke i de Plantedele, hvoraf ben lever, finder det Mangan, 

som den benytter til at farve sine Ringe med, og som sikkert i 

Dyrets hele indre Dkonomi spiller en langt vigtigere Rolle, 

end den, at tjene til Skallens Udsmykning. Er Manganet 

nødvendigt til Sneglens ejendommelige Udvikling, vilde det 

være besynderligt, hvis vi antog, at det var ligegyldigt for de 

Planters Udvikling, hvoraf Sneglen faaer det, da det idet- 

mindste maa vcere nødvendigt til de Nceringsstoffers Dannelse, 

hvoraf Sneglen lever, og vi komme saaledes ogsaa ved denne 

Betragtning til det Resultat, at i det mindste dette Metal er en 

væsentlig Bestanddeel af de Planter, hvori detfindes. Der

næst have mange Chemikere i Lpbet af de sidste 10—15 Aar 

opdaget Kobber i Planterne, og Nogle have atter fundet dette 

Kobber i forholdsviis ikke ubetydelig Mængde i de npgne 

Snegle, som ere en saa stor Plage for Dyrkerne af Have og 

Mark. Den Regelmcessighed, hvormed Kobberet forekommer 

i nogle af vore meest dyrkede Planter, f. Ex. i Hveden, og 

hvormed det gaaer over i de Snegle, som leve deraf, gjpr 

det i hsi Grad sandsynligt, at ogsaa Kobber er en væsentlig 

og nødvendig Bestanddeel af mange Planter.

Disse Iagttagelser med Hensyn til Kobberets Forekomst 

i Planterne havde noget Uforklarligt og gaadesuldt, saalcenge 

man ikke kjendte Kobberets store Udbredelse i JordbUnden. Mine 

tidligere omtalte Undersøgelser hceve denne Vanskelighed; men de 

have ogsaa bragt mig til i Planterne at syge de Metaller og 

andre Stoffer, som jeg havde opdaget i ben Jordbund, der nærer 

Planterne, rigtignok som sjeldne, men dog regelmæssigt fore

kommende Bestanddele. For at faae dette Sporgsmaal besvaret 

paa en saadan Maade, at der ikke kunde vcere nogen Tvivl om,
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at Mennesket, der med sin Vilkaarlighed øg særegne For

dringer bestandig griber ind i Naturens rolige Udvikling, ikke 

her havde nogen Indflydelse, valgte jeg til mine Undersøgelser 

deels vore almindelige Skovtræer, der voxe og trives, uben at 

vi forandre noget ved Jordbllnden, deels Tyrven, der bestaaer 

af Levninger af Planter, som ligeledes ere vovede uden 

Menneskets Indgriben. Jeg har saaledes underspgt Bpgens 

Aske, der, som almindelig bekjendt, især indeholder en stor 

Mængde Potaske, men hvori jeg nu, da jeg især henvendte 

min Opmærksomhed paa Metallerne, opdagede Bly, Kobber 

og Tin, foruden de langt hyppigere og meget mere udbredte 

Metaller Jern og Mangan. Dernæst undersøgte jeg Ege

træet, i hvis Afle Metallerne ere endnu hyppigere end i Bpge- 

aflen, og fandt deri Jern, Mangan, Kobber, Tin, Bly, Zink, 

Kobolt, sandshnligviis Nikkel og desuden Baryt. I Fyrre

træets Afle fandt jeg forholdsviis meget Tin, en meget ringe 

Deel Kobber og endnu mindre Bly, dernæst Baryt, foruden 

Jern og Mangan. Ogsaa Birketræet har jeg undersøgt, og foruden 

Jern og Mangan har jeg deri fundet Tin, Kobber, Bly og en 

forholdsviis betydelig Mængde Baryt. I Tprveasten fandtes 

Kobber og Tin og sandshnligviis Nikkel, foruden Jern og 

Mangan. For ogsaa at undersøge et Trce fra tropiske Egne 

valgte jeg Mahognitræet, som ved Forbrændingen efterlod en 

rneget jernrig Aske, hvis Mængde Udgjorde næsten 1 pCt. af 

Xræetg Vægt. Denne Aske indeholdt af de Stoffer, hvorom 

her er Dale, Kobber i forholdsviis betydelig Mængde, en 

ringe Mængde Bly, en betydelig Mængde Tin og et Spor 

af Zink.

Af alle disse Undersøgelser synes det nu at fremgaae, at 

de tidligere nævnte Metaller, saavelsom Baryt, ere væsentlige 

Bestanddele af de Undersøgte Planter, og man kunde være 

fristet til at troe, at de ere ligesaa Uundværlige som Phosphor- 

shre, Kalk og Kali. At de kun forekomme i en faa yderst 

riuge Mængde i Planterne og dog antages at spille en væsent

lig Rolle i deres Liv og Udvikling, kan forklares derved, at
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de beets ere virkelig giftige, som Kobber og Bly, deels ere 

meget stcerktvirkende, som alle de øvrige, Baryten med ind

befattet, af hvilke altsaa smaa Qvantiteter kunne frembringe 

store og gjennemgribende Virkninger.

Kllnne vi da maaskee fremstille disse Stoffers Eiendomme- 

lighed i Planternes Dkonomi og deres Forskjellighed fra de 

tidligere nævnte saaledes, at medens de førstnævnte, i langt 

større Mængde i Planterne tilstedeværende Stoffer spille en 

Rolle i de allerfleste Planter og gruppere sig efter disse Plan

ters forfljellige Organer, saasom Kali i Frugterne, Phosphor- 

syre i Frøet, Kiselshre til Plantefibrenes Dannelse osv., flutte 

de andre sig til Plantefamilier og sremtrcede som charakteristifle 

Bestanddele af disse? Vi have ikkun faa Erfaringer med Hen

syn til de giftige og stærkt virkende Stoffers Fordeling i 

Planteriget, men vi ere dog allerede i Besiddelse af nogle 

Iagttagelser, der hentyde paa en Lov af den Art, som jeg her 

har antydet. Disse Forhold træde langt tydeligere frem ved 

Saltvandsplanterne, deels fordi de indeholde en langt større 

Mængde uorganiske Bestanddele end de hviere udviklede Planter, 

deels fordi de Forhold, hvorunder de forekomme, ere langt 

simplere, da de tage deres Næring saagodtsom Udelukkende 

fra det omgivende Saltvand. Med Hensyn til disse Planter 

og navnlig de egentlige Tangarter er det velbekjendt, at 

de indeholde et Stof, som man kalder Jod, der findes 

i en saa ringe Mængde i Søvandet, at ikkun den allerfineste 

Analyse kan eftervise dets Nærværelse, hvorfor vi, med 

Hensyn til Jodets Fremstilling, ikke benytte os af Søvandet, 

hvori det oprindelig forekommer, men af Planterne, der alle

rede have samlet det. Imellem Tangarterne er der atter een 

Slægt, Laminarierne, som indeholde det i en saa overvejende 

Mængde, at de saagodtsom udelukkende benhttes til dette sjeldne 

Stofs Udskillelse. Laminarierne ere altsaa Jodplanter.

En anden af vore Saltvandsplanter, fom vi ogsaa kalde 

Tang, endskjyndt den naturhistorisk talt ikke er en Tangart, 

men hører til en ganske anden Afdeling i Planteriget, er Bændel-
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tangen, Zostera marina. Denne Plante udtrækker Mangan af 

Søvandet, hvori det forekommer i en saa overordentlig ringe 

Mængde, at man ligeledes kun ved den allerfineste Analyse 

har været istand til at eftervise det deri; men Bcendeltangen 

indeholder en saadan Mængde deraf, at dens Aste udvikler 

en rigelig Mængde Chlor, naar den overghdes med Saltsyre, 

paa samme Maade som dette Chlor Udvikles af Saltsyre og 

Bruunsteen, som er den vigtigste Manganmalm. Dette Man

gan maa i Bcendeltangen være tilstede i en oplpselig Forbin

delse, thi naar denne Plante paa vor Strandbred har været 

udsat for Regnens, Luftens og Solens Indvirkning, bliver 

kun en ringe Deel Mangan tilbage, og for at finde det i stor 

Mængde, maa man vælge Planten i dens fUldkomneste og kraf

tigste Udvikling henimod Efteraaret. Bcendeltangen er en 

Manganplante.

Paa det saakaldte Galmeibjerg i Nærheden af Aachen i 

Rhinpreussen, forekommer en lille Viol, som er eiendommelig 

for denne Egn. Man har kaldt den Galmeiviolen, Viola 

calaminaria, den indeholder Zink og er saa charakteristisk for 

Zinkmalmene (Galmei), at den fun voxer paa Galmei- 

lagene, og man har endog efter denne Plantes Angivelse 

opdaget nye Lag af denne vigtige Zinkmalm. Naar den 

plantes ind i Haverne, forandrer den sin Natur og Udseende, 

formodentlig fordi den ikke længere finder en tilstrækkelig 

Mængde Zink i JordbUnden. Denne Viol er en Zinkplante.

Er det nu ikke meget sandsynligt, at vi med Tiden ved 

fortsatte Undersøgelser ville finde Kobber-, Bly-, Tin-, Ko

bolt-, Nikkel- og Barhtplanter, ja, at selv alle de andre Me

taller, som endnn ikke ere fundne i Planteverdenen, dog have 

deres særegne Planter, hvorfor de ere charakteristifke. En 

fransk Chemiker i det forrige AarhUndrede har paastaaet, at 

han har Udskilt Guld af Viinranken, og man har ladet denne 

Paastand, der blev gjort paa en Tid, da de chemiske Analyser 

ikke vare meget noiagtige, henstaae upaaagtet, fordi den aldeles 

ikke passede ind i vor Klmdflabsrcekke, men den fortjener at
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optages paany og undersøges ved alle de Hjelpemidler, som 

den nyere Analyse frembyder.

Saameget fremgaaer i alle Tilfælde af disse Undersøgelser, 

at Metallerne spille en Rolle i Planteverdenen, og at Mangel 

paa dem eller Overflpdighed af dem i Jordbunden maa have 

en væsentlig Indflydelse paa Planternes Vcext og Udvikling. 

Naar Hveden altid indeholder Kobber, som synes at fremgaae 

af de dermed anstillede Undersøgelser, ere vi berettigede til at 

antage, indtil det Modsatte er beviist, at en Jordbund, der 

ikke indeholder Kobber, ikke vil være skikket til Hvedens Dyrk

ning, og det er ikke Usandsynligt, at en forøget Kobbermcengde 

i den Jord, hvori Hveden forresten trives, vil have en væsent

lig og gavnlig Indflydelse paa denne Plantes Vcext.

Enhver, der dyrker Planter, har mere eller mindre sylt 

den farlige Fjende, som næsten alle vore dyrkede Planter i de 

senere Aar have faaet i en Mængde smaa, lavere Organismer, 

der frembringe, eller ere i det mindste Tegn paa Sygdomme hos 

disse forskjellige Planter. Vi kjende disse Sygdomme som 

Brand i Hvede, Kartoffelshgdom, Viinrankens og Olietrceets 

Sygdomme, og iaar have Ribs og Stikkelsbær været angrebne 

af lignende Onder. Aarsagerne til disse Sygdomme ere sand- 

shnligviis af meget forfljellig Natur: men de fleste Plante- 

physiologer ere enige i, at de Svampe og svamplignende Orga

nismer, der fremtræbe som det ydre Tegn paa Sygdommen, 

kun kunne erholde denne Magt over Planten, fordi den 

iforveien har tæret svag. Hvis det nu tør ansees for afgjort, 

at smaa Qvantiteter af de tidt nævnte uorganifle Stoffer ere 

nødvendige Betingelser for Plantens Velvære og Udvikling, 

fortjener det Spørgsmaal al Opmærksomhed, om ikke Mangel 

paa, eller en altfor ringe Mængde af hine kraftige Mineral

stoffer i Jordbunden foranledige Planternes Sygelighed, der 

omsider har antaget en Charakteer, der har Lighed med Menneske- 

flcegtens store Epidemier.

Alle ere enige i, at denne Planternes Sygelighed for en 

ftor Deel har sin Grund i Overkllltur, d. v. s. i den stcerke 

27
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Indgriben, som Menneflet foretager for at frembringe en rig 

Produktion af bestemte Planter. Men i dette Udtryk, Over

kultur, ligger der ikke destomindre en stor Usikkerhed med Hen

syn til de Forandringer, som derved foregaae i Jordbunden og 

Planterne. Overkulturen kan f. Ex. fremkaldes derved, at Jord

bunden bliver altfor porys, at den bliver overlæsset med alt

for mange organiste Stoffer, og enten kommer i en sygelig 

Gjceringstilstand eller ved Atmosphcerens Medvirkning Ud

vikler en saa stor Mængde Klllshre, at Overmaalet deraf 

virker fladeligt paa Planten; den kan bestaae deri, at visse 

uorganiske Stoffer i altfor stor Mængde blive udtrnkne af 

Jordbunden, eller deri, at en altfor stor Mængde af andre 

uorganiske Stoffer bliver samlet i denne Jordbund. Jeg vil 

nu henstille det som en Gjenstand for nviere Undersøgelser, 

om ikke een Virkning af Overkulturen kan være den, at de 

kraftige Mineralstoffer, som have været den nærmere Gjenstand 

for denne Meddelelse, i en Uforholdsmæssig stor Mængde ere 

udtrukne af Jordbunden, saaledes at Planterne ikke finde til

strækkeligt af dem til en fuldkommen kraftig Vegetation.

Det er ved mine Undersøgelser blevet godtgjort, at de 

sjeldnere Metaller i Planteasten i det Hele staae i et andet 

Forhold til Jernet, end der finder Sted i Jordbunden; der 

er i Planterne optaget forholdsviis en større Mængde af de 

sjeldnere Metaller, end af Jernet. Dette træder allerede 

strap frem ved Manganet; medens vi i en stor Deel af vore 

Jordbundsarter ikkun med stor Vanskelighed kunne godtgjyre 

Tilstedeværelsen af Mangan, eftervises det med stor Lethed i 

Planteasten, og medens man overhovedet kun ved ganske sær

egne Midler er istand til at eftervise de andre Metaller i Jord

bunden, med Undtagelse af Jern, kan man ved meget simple 

chemiske Operationer bevise Tilstedeværelsen af Kobber, Bly, 

Tin o. s. v. i Planteasten. Her har altsaa fundet en Concen

tration Sted, en Samling as disse sjeldnere Stoffer, uben 

Tvivl bevirket ved disse Ilters Opløselighed i kulsuvrt 

Vand og ved Planternes Tiltrækning til disse særegne Stoffer.
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See vi nu hen til den ejendommelige Maade, hvorpaa 

Manganet forekommer i Tangarterne, som i Vand opløselige 

Forbindelser, formodentlig i Forening med organists Syrer, 

da Manganet ved Plantens Forbrænding bliver noplpseligt i 

Vand, er det paa ingen Maade urimeligt at antage, at noget 

Lignende ogsaa kan finde Sted ved de andre Metaller. Deraf 

følger da igjen, at de ved Planternes Forraadnelse i hpiere 

Grad ville være udsatte for en Udvaflning, hvorved Jord

bunden hnrtigere maa tabe disse efter al Sandsynlighed til en 

frodig Vegetation nødvendige Bestanddele. Resultatet vil altsaa 

Bære, at Jordbunden ved en stærk Kultur maa blive fattig 

paa disse Stoffer, og at vore almindelige Gødningsmidler ikke 

ville være istand til at levere dem i tilstrækkelig Mængde til

bage til JordbUnden.

Det ligger i Sagens Natur, at de her fremstillede Sæt

ninger endnu maa være usikkre. Sagen er altfor ny, vore 

Iagttagelser i denne Retning ere for indskrænkede, til at 

vi ikke flulde trænge til en langt mere Udstrakt Erfaring, 

fprend vi kunne betragte Sagen som afgjort, og Hensigten 

med disse Meddelelser er fortrinsviis at henlede Opmærksom

heden paa disse Stoffer, der hidtil ikke ere blevne betragtede 

fom Plantencering. Skulde ogsaa kun en ringe Deel af det, 

jeg her har httret, støttet paa egne og andre Chemikeres Under

søgelser, ved fortsatte Iagttagelser blive stadfæstet, vil der dog 

vcere vundet et væsentligt Fremflridt saavel i Henseende til 

vore theoretiske Kundskaber om Planternes Ernæring, som til 

vore praktiske Hjelpemidler til at fremkalde en kraftig Vegetation.

Jeg vil nu slutte denne Række af Betragtninger med et 

bestemt Forflag. Det er velbekjendt, at et meget anvendt og, 

efter hvad jeg har erfaret, meget nyttigt Middel til at for

hindre Brand i Hvede, er at gjennemtrcenge Saasceden med 

en meget tynd Oplysning af blaa Vitriol eller Blaasteen 

(svovlsuurt Kobberilte). Ere de Betragtninger, som jeg tid

ligere har fremført, velbegrundede, tjener Kobberet i dette 

Tilfælde til at staffe den unge Plante dette giftige Næringsstof 

27*
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og beskytter den derved imod Angrebet af lavere Organismer. 

Mit Forflag er nu, at prsve det samme med Kartoflerne ved 

at gjennemtrcenge dem med en meget svag Oplysning af Blaa- 

fteen, fprend man lægger dem. Man maa herved vel betænke, 

at Kobberet er et meget giftigt Stof, og at formeget deraf vil 

dræbe den fremspirende Plante. Jeg agter til et Forspg at 

udtprre nogle Kartofler og derpaa opbløde dem i en Oplysning 

af een Deel Blaasteen i tusinde Dele Vand.
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Om Marst, Dynd og Torv.

Et Foredrag, holdt i Landhuusholdningsselfiabets Mode den 25de 

Januar 1865.

Naar jeg iaften agter at meddele en Fremstilling af disse tre 

nyere Dannelsers indbyrdes Forhold, har jeg væsentlig stillet 

mig den Opgave at føge en Forklaring af den ejendommelige 

Indvirkning, som disse Lag udpve paa Plantevcexten. De ere 

som bekjendt de nyeste hos os i Vandet foregaaende Dan

nelser; men de indbefatte ikke det hele Omfang af Nutidens 

Formationer, da hele Tandrækken er udelllkket, hvis Forhold 

til Planteverdenen i disse nyeste Dannelser ikke er væsentlig 

forskjellig fra den, de ældre Sandformationer vise. Jeg pnsker 

heller ikke her at gaae ind paa de enkelte Organismer, der 

have spillet en Rolle ved disse Lags Tilbliven, eller paa Vexel- 

virkningen imellem Dyre- og Planteriget ved deres Dannelse. I  

Prof. S  tee nstrups Undersøgelser over nogle sjællandske Moser 

vil man finde en meget omhyggelig Undersøgelse med Hensyn 

til de Planter, som have leveret Bidrag til Tprvedannelsen*),  og 

i Lieutnant H. v. Post’s »Studier öfverNutidens koprogena  

Jordbildningar, Gytja, Dy, Torf ogMylla« findes meget interes

sante Iagttagelser med Hensyn til Dyrenes og Planternes

*) J.Steenstrup: Geognvstifl-Geologifl Undersøgelse af Skovmoserne 

Vidnesdam og Lillemose i det nordlige Sjælland. Det kgl. Videns!. 

SelflabS naturvidenfi. og mathem. Afhandlinger, 9de Deel, 1842.
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Vexelvirkning i disse Lag*). Min Hensigt er at levere Be

mærkninger til Forklaringen over disse sorskjellige Lags hsist 

forfljellige Indvirkning paa Planteverdenen og over de chemifl- 

physisk-geognostiske Forhold, hvorunder de forekomme, og hvor

ved de ere dannede.

Marfl er hos os saagodtsom altid dannet i Havet, og 

det er i alle Tilfælde kun Saltvandsmarsken, jeg her vil omtale, 

hvorimod Tprv og Dynd ere Ferskvandsdannelser; den naturlige 

Inddeling bliver altsaa Saltvandsdannelser og Fersk

vandsdannelser. Begge Afdelinger have deres meget frugtbare 

og UfvUgtbare Partier. Med Hensyn til Ferskvandsdannelserne er 

denne Forstjel meget iøjnefaldende og almindelig kjendt, med 

Hensyn til Marsken er den langt mindre paaagtet, men den 

finder ligefuldt Sted. Vi have enfrugtbarMarsk, hvis stcerk- 

nærende Evne for Planteriget kun bliver formindstet ved en 

stprre eller mindre Indblanding af Sand, og en Ufrugtbar 

Marskjord (Sturt, Bitterjord), som er sjeldnere end den 

frugtbare Marfl; men Enhver, der kjender Marskegnene noget 

nyiere, vil have iagttaget Pletter og Striber, hvor saagodtsom 

Intet voxer, og selv en længere Henliggen Udfat for Lys og 

Lnft er dog ikke istand til at give dem Marskens FrUgtbarhed. 

Den er i Almindelighed noget mørfere af Farve end Marsk- 

laget, og har for det Meste, naar den er tør, en Mængde 

smaa gule Pletter; forresten ligner den den frugtbare Marft- 

jord. Den mørkere Farve hidrprer fra organiske Dele, som i 

rigelig Mængde ere indblandede i den lerede Hovedmasse, og 

de gute Pletter hidrpre fra forvittret Svovlkiis. Da Svovlkisen 

under sin Forvittring angriber Planterne meget stærkt og frem

bringer en forbigaaende Ufrugtbarhed, som vedbliver saalcenge, 

indtil den ved Forvittringsprocessen dannede Svovlsyre enten for 

største Delen er Udvaflet eller mættet ved de stærke Baser, Kalk, 

Kali eller Natron, laae den Tanke nær, at en længere Hen-

*) H. v. Post’s Studier o. f. 0. Svenska Vetenskaps-Akademiens 

Handlingar 4. Bd. 1862.
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liggen i Luften og den dermed forbundne Udvaflning vilde 

give Sturtjorden den almindelige Marsks Frugtbarhed; dette er 

imidlertid ikke Tilfældet. Erfarne Marstboere have forsikkret 

mig, at Sturt kan henligge i en lang Aarrcekke Udsat for Lllf- 

ten, Uden at dens plantencerende Kraft forsges, og jeg har selv 

feet, at en Portion Sturt, som var opkastet ved Diget imellem 

Msgeltsnder og Hsier, henlaae i mange Aar Uforandret, og 

havde den sidste Gang jeg faae den en ligesaa ynkelig Plante- 

vcext, som den sprste Gang da jeg blev opmærksom paa den.

Raar vi nu paa den anden Side betragte Ferskvands- 

dannelserne, have vi i Dyndet Marskens Ferskvandsreproe- 

sentant, en let, temmelig mprkfarvet Jordart, der i Alminde

lighed, naar den er tør, er noget mindre sammenhængende 

end Marskleret. Dens FrUgtbarhed er naturligviis efter Sted

forholdene ftprre eller mindre. Sjelden naaer den en 

Frugtbarhed som den, man iagttager ved den nylig udtørrede 

Sjørring Sø i Thy, hvor Græsarterne, de eneste Planter, 

man hidtil har dyrket der, opnaae en hidtil af mig aldrig 

iagttaget Udvikling og Appighed. Mindre rige Dhndpartier 

seer man overalt omkring i Landet, hvor den flittige Land

mand har benyttet denne rige NatUrgave.

Man behsver kun at kaste et flygtigt Blik paa en Torve

mose, der i mange Henseender staaer faa nær ved Dyndet og 

dog er saa forskjellig derfra, for at see, at der her knn er 

ringe Betingelser tilstede for en frodig Plantevcext. Planter, 

for hvilke vi ingen Brug have, undtagen den, at glæde os ved 

deres smukke Form og Farver, charakterisere dens Vegeta

tion, og ethvert Forspg paa der at faae nyttige Planter til 

at voxe mislykkes, naar man ikke bringer en anden Jord

art, enten Mergel, Leer, leerholdende Sand eller Afle paa 

Mosen. Man flvlde troe, at der i Tørven ikke var noget 

Plantencerende, idetmindste ikke noget, der kan nære vore al

mindeligt dyrkede Planter, der fun kunne trives paa Mosen, 

naar man ved Paafsring af anden Jord tillige paafprer de 

manglende Næringsstoffer, eller ved Aflen af Tørven selv
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byder dem de samlede smaa Rester af nærende Stoffer, som 

den endnU indeholder.

Undersøge vi nu de Planter, hvis Levninger ere opbe

varede i Tørven, finde vi Mosarter og en Mængde an

dre Plantearter af Kryptogamernes Afdeling, og Tprvens 

Ufrugtbarhed bliver desmere paafaldende, naar vi betænke, at 

det er de samme Planter, som give os et saa vigtigt Materiale 

til at befordre Plantevcexten. Naar den Sætning er rigtig, at 

Planten er Plantens bedste Næring, at de kraftige plante- 

ncerende Stoffer, som findes i den dhrifle Gjpdning, hidrpre 

fra Dyrets Plantenæring, og at deres virkelige Mængde ikke 

forsges ved at gaae igjennem det dhrifle Legeme, men kun 

deres Forhold til de andre mindre nærende Bestanddele i 

Planterne, fordi en stor Deel af disse Stoffer ved Aande- 

drcettet gaaer igjen over til Atmosphæren, hvorfra Plan

ten har taget dem, saa bliver det ved fprste Betragtning ufor- 

staaeligt, hvorfor Tyrvens store Masse af Plantestof ikke skulde 

kunne afgive rigelig Næring for Planterne. Straaet fra 

Agrene, Lovet fra Skovene og Ukrudet fra vore Haver er et 

saa væsentlig Middel til at vedligeholde og forøge Jordens 

Frugtbarhed, at vi ikke indsee, hvorfor lignende Planter og 

Plantedele, der have bidraget til at danne Tsrven, ikke kunne 

have samme Indflydelse paa levende Planter.

Naar vi paa den anden Side underspge Dyndet, finde vi, 

at ogsaa dette bestaaer af Planter og Plantedele; men vi be- 

hpve Mikroskopet for at opdage dem, og de ere af en ganske 

anden Bestaffenhed, end de, der udgjpre den væsentlige Deel 

af Tsrvemassen. De indeholde langt mere Kiseljord, de synes 

ikke at indeholde Trcestof eller Plantetrevlestos, og da man i 

lang Tid har anseet dem for at være Dyr, er den Formod

ning berettiget, at de ogsaa med Hensyn til deres Bestanddele 

nærme sig mere til Dyrene end de almindelige Planter og inde

holde en rigelig Mængde Qvcelstofforbindelser*).  Denne For-

*) Jeg har forgjæves stræbt efter at faae samlet saamange levende mikro- 

stopifke Planter, Diatoméer og Desmidier, at jeg kunde anstille en
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fljel træder nu ogsaa tydeligt frem ved et simpelt chemifl Ex

periment. Naar man ved en Lys- eller Gasflamme opvarmer et 

lille Stykke Tsrv i et Glasrpr, der er tilsmeltet i den ene Ende, 

og i hvis anden aabne Ende man har anbragt et Stykke blaat 

og et Stykke røbt LakmUspapiir, vil det blaa Papiir meget 

snart antage en rpd Farve, som viser, at der er udviklet en 

Syre. Gjentager man det samme Experiment med Dynd, vil 

man iagttage, at det rede Lakmuspapiir bliver blaat, hvilket 

hidrører fra Udviklingen af et flygtigt Alkali, Ammoniak, 

hvis væsentligste Bestanddeel, Qvcelstof, altsaa maa have været 

tilstede i rigelig Mængde i Dyndet, og heri ligger Forklaringen, 

hvorfor Dyndet er en kraftig Plantenoering, idet Qvcelstosset, 

der giver sig tilkjende i Ammoniaken, som bekjendt er en af 

de væsentligste Bestanddele i Gjsdningen, der saa kraftig ind- 

griber i Planternes Liv, og til Qvcelftoffet pleier den ligesaa 

vigtige Phosphorsyre at slutte sig.

Ved Tprvedannelsen finder en Formuldning Sted. Der 

dannes Muldstofser og Muldsyrer (HuwUs og Humussyrer), 

Stoffer, som i det Hele taget have en Syres Charakteer, hvilket 

ogsaa Landmanden meget vel har iagttaget, idet han siger, at 

den Jordbund, hvori en saadan Formuldning har fundet Sted, 

er simr.

Naar vi dernæst spge at Udforste, hvilke af Plantens Be

standdele, der ere væsentlige for at danne disse Muld- eller 

HumUssyrer, viser en Betragtning af alle de Planter, der bi

drage til Tsrvedannelsen, at det er de trcestofdannende Planter, 

som frembringe Tprven, og som altsaa lide denne væsentlige For

andring ved FormUldning eller Tprvegjcering. Vi kunne sige, at 

ligesom Sukker ved sin Gjcering danner Viinaand, og Viin- 

aanden ved en fornyet Gjcering under andre Omstændigheder 

danner Eddikesyre, saaledes vil Træstof, der i sin Sammensæt

ning er meget nær beslægtet med Sukker, danne Milldstof- 

ferne og Muldsyrerne ved den ejendommelige Tsrvegjcering.

Analyse af dem, og maa derfor indtil videre lade den her yttrede 

Mening henstaae uden noget strengt analytisk Beviis.
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at denne Overgang fra Trcestof til Tprv kan finde Sted, 

og naar Gartneren samler Ukrudet i Bunker, som han ud

sætter for Indvirkningen af Luft og en vis Grad af Faglighed, 

vil han ikke danne Torv, men en frugtbar Jord, der indeholder 

alle de plantencerende Bestanddele, som findes i Ukrudet og 

Lpvet.

For at forklare denne Forskjel maae vi nærmere betragte 

de Forandringer, som foregerne ved Tyrvedannelsen i vore 

Indsyer, og de Betingelser, hvorunder den kan finde Sted. 

Naar en Indso bedcekkes med Vandplanter, følger deraf endnu 

paa ingen Maade, at der vil blive dannet Tprv i samme. 

Der dannes et særegent Lag, som vi finde i den dybeste Deel 

af mange af vore Tørvemoser. Det er mørkt, naar det er 

vaadt, og bliver temmelig lyst, naar det er udtørret. Hvis 

man brænder det, bliver det hvidt, og medens det i vaad Tilstand 

har en vis Lighed med Leer paa GrUnd af sin Fedme, Udtprres det 

til en lidet sammenhængende Masse, der ved Brændingen ikke 

bliver haard og fast som Leer, men lys og af meget ringe 

Sammenhæng; dets Hovedbestanddeel er Kiseljord, og det staaer 

nærmere ved Dyndet end ved Tprven. Om det bliver 

frugtbart, vil være afhængig af Biomstændigheder, som senere 

nærmere skulle udvikles. Under Mikroflopet opdager man en 

stor Mængde Kiselskeletter af hine, for Dhnddannelsen charak- 

teristiske mikroskopiske Planter, Diatoméer og Desmidier, og en 

stor Mængde af en meget fiin, ikke sandlignende Kiseljord, som 

sandsynligviis hidrører fra de bredbladede, phanerogame Plan

ter, der tildeels dække Vandets Overflade, saasom Aakande, 

Vandax o. s. v., Planter, som endnu ikke væsentlig bidrage til 

en Tyrvedannelse. Aarsagen til at der ikke dannes Tprv under 

disse Forhold i Jndspen maae vi føge i Luftens frie Ad

gang til Vandet, der gjvr, at Plantetrevlestoffet langsomt for

brænder til Kulsyre og Vand. Selv den allerede færdig dan- • 

nede Tprv lider denne fuldkomne Forbrænding, naar den i 

fugtig Tilstand udsættes for Luftens Indtrængen, og man veed,
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at en muldrig Jord under Solens, Fugtighedens og Luftens 

Indvirkning lider en langsom Forbrænding, hvorved der dan

nes Kulsyre og Vand og udvikles Varme. Den egentlige Tsrve- 

dannelse finder fyrst kraftig Sted, naar Ssens eller en af 

dens Vagters Overflade bliver fuldstændig dækket med Plan

ter, og Luftens frie Adgang derved forhindret, hvilket især 

fleer, naar Sven bliver til en Hcengescek, og et tæt Mos- 

tceppe dækker det Hele. Nu kan ingen eller næsten ingen 

atmosphcerifl Ilt trænge ind i Vandet. Planterne i Mos- 

tceppet udvikle sig opad under Luftens Indvirkning, nedad ere 

Stænglerne og Rødderne kun udsatte for Vandets Paavirkning, 

og her finder Formnldningen Sted i allerhøjeste Grad. Hvert 

Aar tilfpies et nyt Lag Tyrv, der synker tilbUnds i det 

brune Vand under Hcengescekken. Omsider naaer den saaledes 

vopende Bllnd op til Mosrødderne, og Hcengescekken er nu 

forvandlet til en Tprveeng, hvis Vegetation lidt efter lidt gaaer 

over til Halvgræsarter og de egentlige Græsarter, men længe fvr- 

end denne Periode indtræder, medens der endnu er Vand 

imellem Moslaget og Tprvebunden, indfinder Ellen sig, og 

den dækker undertiden hele Mosen, der saa i Almindelighed 

betegnes som Ellemose.

Dhnddannelsen foregaaer i aabent Vand. Luften har 

Lejlighed til at gjennemtrcenge Vandet, Plantestoffet iltes for 

en stor Deel, og der dannes ingen eller en ringe Mængde 

Mnldsyre. Vandet er opfyldt med dyrist og vegetabilfl Liv, 

især af mikroskopiske Planter, og Dhndlaget afsætter sig paa 

Bunden. Under disse Forhold, hvor intet Mostæppe dækker 

Vandet, kunne de fine Jorddele fra det omgivende Land flylles 

ned i Spen, blandes der med de afsatte Dele fra Organismerne 

og danne nu det egentlige Dhndlag.

Naar vi i vore Haver samle Ukrud og Løv, fugte det 

godt igjennem og dække det med et Lag Græstørv eller Jord, 

dannes der ikke Tyrv, fordi Lvften kan gjennemtrcenge hele 

Massen, og Plantelevningerne beholde den hele Mængde 

nærende Stoffer, som de indeholdt i levende Live, eftersom der
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dynger i Virkeligheden en Mellemting imellem Torv og Dynd; 

de indeholde en betydelig Deel organisk Stof, fom senere 

ved den langsomme Forbrænding kan danne Kulsyre, medens 

de tillige indeholde alle Planternes mineralske Bestanddele og 

deres Qvcelstof.

Der staaer enbnu tilbage at Udvikle, hvorfor Tyrven ikke 

indeholder nogen af de plantencerende Bestanddele med Und

tagelse af Kulstoffet selv. En stor Deel af de Salte, som 

saa væsentlig befordre Plantevcexten, ere meget lidt opløselige i 

reent Vand, og en Deel af disse indgaae Forbindelser indbyr

des, der gjyre dem endnu mindre opløselige; men alle disse 

Stoffer ere opløselige i Syrer og selv i meget svage Syrer, 

naar Virkningen kun vedbliver i længere Tid. Vi have al 

Grund til at antage, at Planterpdderne selv tilegne sig disse 

Stoffer ved en eller anden S hrevirkning, og Agerdyrknings - 

chemikerne lægge omhyggelig Mærke til, hvormeget af de i en 

Jordbund tilstedeværende Stoffer der er opløseligt i Saltsyre, 

for derefter at bedpmme, hvormeget der strax kan komme Plan- 

terne tilgode, medens de i Saltsyre uoplpselige plantencerende 

Stoffer først langsomt ved Forvittringsprocessen blive opløse

lige og brugbare til Planternes Ernæring. I Torvemoserne 

finder denne Proces Sted lige fra den første Begyndelse af 

Muldsyrernes Dannelse og den fortsætter sig igjennem hele den 

lange Tid, hvori en saadan Törvemose elfterer. Plantedele, der 

have vceret udsatte for denne vedvarende Virkning, forholde sig 

som om de vare udtrukne med Saltsyre, og Ingen vil vente, 

at saadanne Plantedele endnu skulde kunne indeholde noget Stof, 

der kan vedligeholde den levende Plantes Vcext. Det er ikke 

vanskeligt at eftervise tydelige Kjendetegn paa denne Humus- 

syrernes oplysende Kraft. Naar man undersøger en Jndsp, 

hvori Tprvedannelsen er begyndt, vil man finde en Mængde, 

undertiden endog meget store Muslinger, som trives godt i 

Sven, men man vil ikke finde en eneste af disse Musling

staller vedligeholdte i den færdige Tvrv. Da disse Dyr
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forefindes hyppigt og mangle saagodtsom aldrig i den vor

dende Tørvemose, ere vi unegtelig ogsaa berettigede til at an

tage, at de have levet i den Sp, hvori den nu færdige Tsrve- 

masse er dannet-, men da de ikke længere findes deri, maae 

Skallerne vcere opløste. Det er HUMUsshren, som har oplyst den 

kulsure Kalk, øg naar dette Salt kan oplyses, saa vil det i Vand 

Uoplpselige phosphorsure Kalksalt ogsaa oplyses, ikke at tale 

om de alkaliske Salte. Det samme fremgaaer ogsaa af en 

sammenlignende Analyse af Asken af de Planter, som danne 

Tprven, og af Tørven selv.

Gjenstanden for disse Undersøgelser har været en Skov- 

mosetsrv fra Omegnen af Hirschholm, æltet, formet og firld- 

kommen udtørret, saaledes som den føres til Kjpbenhavn.

Den gav ved langsom Forbrænding ved en meget svag 

Hede 7,848 pCt. fim, girulagtig, hvid Aste. Det vandige 

Udtræk reagerede svagt alkalisk, hvilket hidrørte fra Kalk, 

der under Forbrændingen havde mistet sin Kulsyre. Overghdt 

med Saltsyre ftete en meget svag Opbremsning af Kulsyre.

1 100 Dele Afle fandtes:

7,i7 Sand,

34,08 Kiselsyre, incoherent, 

0,57 Phosphorshre, /
2,59 Svovlsyre, j bestemt i en færegen Prsve,

2,36 Kalk, opløst ved Vand,

30,32 —, opløst ved Saltsyre.

5,04 Jernilte,

4,52 Leerjord og Magnesia,

0,4i Kali,

Spor af Natron, 

12,94 Kulsyre, Kul og Tab.

100,oo.

Den store Mængde incohcerent Kiseljord, som Torvemas

sen indeholder, og den ringe Mængde Kulsyre i Forhold til
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Kalken antyder, at Kalken er i Tprven oprindelig forenet 

med Kiseljord; thi selv om man vilde antage, at den svage 

Rodglpdhede ved Knllets Medvirkning kunde uddrive nogen 

Knlshre, vilde den dog umuligt vcere istand til at tilvejebringe 

en Forbindelse mellem Kalk og Kiselshre. At den ved Saltsyre 

opløste Kalks Jltmcengde er meget nær Halvdelen af den in- 

cohærente Kiselshres Jltmcengde, er maastee et reent Tilfælde, 

men fortjener dog Opmærksomhed.

Den vigtigste Egenflab, som Tprveaflen viser, er Mange

len paa de opløselige, særlig plantencerende Stoffer, Phosphor- 

syre og Kali; at denne Mangel hidrprer fra Udvastning, viser 

følgende Undersøgelse af Planter og Plantedele, der enten selv 

bidrage til Tørvedannelse eller staae nær ved saadanne Planter.

) Analyse af Souchay.

**) Egen Analyse, henhorende til et endnu ikke udkommet Arbeide 

over de af Bøgetræet afhængige Planter.

***) Analyse af Deringer.

i) Analyse af Wiegmann.

Søgetræ*). Nylig affaldne Egetræ***). Sphagnum

Bøgeblade**). palustref).

Afiemcengden Aflemængden

7,215 pCt. 3,706 pCt.

Kali............... . 15,80 3,44 8,43 3,78

Natron . . . . 2,87 1,86 5,65 4,81

Kalk............... . 63,11 32,59 74,45 9,77

Magnesia . . . 1 1,28 5,98 4,49 Spor

Leerjord . . . 1,33 0,21

Jerntveilte. . . 0,79 3,83 0,57 13,60

Mangantveilte 3,24

Svovlsyre . . . 1,35 1,83 1,16 2,83

Phosphorsyre . 3,20 1,37 3,46 Spor

Kiselsyre. . . . 1,47 46,83 1,78 61,76

Chlor .... . 0,13 0,94 0,01 Spor

100,oo 100,00 100,oo 100,oo
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Ved disse Planteanalyser er det indblandede Sand, Kulsyren, 

Uforbrændt Kul, og Tab fradraget, og Procenterne beregnede 

af Resten. W i egman ns Analyse af Sphagnum er urigtig 

med Hensyn til Phosphorsyrens Bestemmelse. Denne Mosart, 

saavelsom alle andre jeg har undersøgt*),  indeholder saa 

megen Phosphorshre, at man faaer aldeles afgjprende Resultater 

ved Undersøgelsen af Asten selv fra en eneste Plante, udtaget 

af et Herbarium. Jeg har af den store Mængde Planter, 

som have Indflydelse paa Tyrvedannelsen, udvalgt de oven- 

staaende 4, deels fordi de formeentlig have en væsentlig Ind

flydelse paa Skovmosedannelsen i den nuværende Tid, deels fordi 

der haves gode Analyser af deres Afle.

*) Jeg har fundet rigelige Mængder af Pbosphorsyre i Sphagnum 

cuspidatum, S. obtusifolium, 8. squarrosum, i Hypnum fluitans 

og i dei Hypnumart, der regelmæssig forekommer paa Bogen som 

saftig-gr^nne, runde Pletter, der have er Gjennemsnit as en 6—8 

Tommer, samt endvidere i Hypnum fluitans Lin.

Sammenlignet med Analysen af Tprveaske, træder Ud- 

vaflningen af de vigtigste plantencerende Stoffer, Phosphorshre 

og Alkalierne, overmaade tydeligt frem, og dertil knytter sig 

den Umiddelbare Erfaring, at der dannes phosphorsuurt Jernilte 

overalt hvor der finder en kraftig Dannelse af Muldshrer Sted, 

der i Tørvemoserne fremtræder som blaat phosphorsvurt Jern

ilte, og i sandede Enge som Mhremalm (phosphorholdigt Jern).

Ved Dyndet er Forholdet ganste anderledes. Luftens 

frie Indtrængen i Vandet forhindrer Muldshrens Dannelse, 

og alle de Stoffer, der kun ere opløselige ved Syrens Med

virkning, lades tilbage i Massen, og blive fyrst opløselige under 

den levende Plantes Indvirkning.

Naar vi nu betragte Sjørring Sy, søm jeg antager for 

at være det meest udmærkede Exempel paa en Umaadelig stor 

og meget kraftig Dhnddannelse, saa finde vi der følgende Forhold 

meget stærkt udprægede. Paa den Deel af Sven, som endnu 

var tilbage, da jeg sidste Gang saae den, fandtes ingen Vege-
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tation af den Bestaffenhed, som man ellers finder i Soer, der 

ere i Overgang til Tørvemoser, og jeg erindrer tydeligt, at 

Spen ogsaa ved tidligere Besyg, da den endnu ikke var Ud

tappet, Udmærkede sig ved sit rene, for almindelige Vand

planter frie Udseende. Kim i en eneste lille Bugt fandt en 

Tprvedannelse Sted, og her var Tørven aldeles normal. I 

Hovedsøen derimod vare alle Betingelser for en udmærket 

Dhnddannelse tilstede. Hertil kommer, at denne Ss ligger i 

Nærheden af Havet, og Prof. S t e e n s t r u p, som har tilbragt en 

Deel af sin Ungdom der i Nærheden, har fortalt mig, hvorledes 

Søfuglene i Tusindtal samlede sig om Aftenen paa Jndssen 

for at tilbringe Natten der. Saaledes maa der til den al

mindelige Dynddannelse i Indsoen toære kommet en Guano- 

dannelse fra Søfuglenes Excrementer, med andre Ord, Havet 

har med sine talrige Organismer igjennem Søfuglene leveret 

et Bidrag til Dyndets plantencerende Dele, hvis Størrelse vi 

nu vanskelig kunne skjonne, men som ikke kan have været 

ubetydelig, netår vi tage de TUsinder af Aar med i Beregning, 

i hvilke dette Forhold maa have vedblevet uforstyrret.

Vi vende os nu til Saltvandsdannelserne, til Marsken, 

saavel den frugtbare som den ilfrugtbare. Jeg maa her be

mærke, at jeg til mine Undersøgelser over den frugtbare Marsk- 

jord har benyttet den saakaldte Piipjord, d. v. s. et saa dybt 

liggende Lag, at man kan antage, at det ikke kan have været 

paavirket af Overfladens Plantevæxt. Naar Marsten ved over

dreven Dyrkning har mistet sin Kraft, pleier man at grave 

Piipjorden op og bringe Overfladens Jord ned ved en Kule

gravning, hvorved Marsken gjenvinder sin oprindelige Frugtbar

hed. Piipjorden pleier undertiden at være Sand med mange 

hvide Glimmerblade og en meget ringe Mængde Leer. Under

tiden er derimod Piipjorden i sine phhsifle Forhold ikke for- 

fljellig fra Overfladens Klceg. Den sidste Varietet af Piip

jorden har tjent til mine Undersøgelser. Naar man opvarmer 

et lille Stykke Marfljord i et Glasrpr med LakmUspapiir paa 

den Maade, som jeg har anført ved at omtale Torv og Dynd,
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giver den en stærk AmmoniakUdvikling; den hyrer altsaa 

ogsaa med Hensyn til dette chemiste Forhold til de meget frugtbare 

1, af Band afsatte Lag. Som Exempler paa Sturt har jeg 

taget forfljellige Prpver fra de flesvigste Atarfler, og flal her 

kun anføre, at den, behandleti Glasrpr som de andre Prøver, 

giver en meget stærk filur Reaction; der er altsaa ikke blot 

med Hensyn til FrUgtbarhed og UfrUgtbarhed, men ogsaa med 

Hensyn til de chemiste Forhold ved Opvarmningen, den samme 

Forfljel imellem Marfl og Sturt, som imellem Dynd og Tprv, 

og det fprste Spprgsmaal, der her er at besvare, er, om Slur

kens Ufrugtbarhed hidrører fra Udviklingen as MUldstoffer og 

Muldsyrer i samme. En Betragtning af <Sturten giver et 

tilstrækkelig afgjvrende Svar paa dette Spyrgsmaal. Den mørke 

Farve, de ofte tydelige BrUdstykker af trcestofdannende Planter, 

Neductionen af Svovlshresaltene til Svovljern, og endelig For

holdet ved Opvarmningen godtgjpre tydeligt nok, at vi her 

v have med en Tvrvedannelse at gjpre. Da det nu synes at 

være temmelig sikkert afgjort, at de egentlige Tangarter ikke 

kunne danne Tprv, og at Alt, hvad man hidtil har anseet for 

Tangwrv, er Ferfkvandsmosetprv, der ved Sænkning er kom

met ned under Havets Overflade, saa vil man forstaae, hvor

for Sturt kun sjelden iagttages i Marflen, og da kun dan

ner enkelte stprre eller mindre Pletter. Det er Fastlandets 

Tprvedannelse, som hist og her og iscer i Nærheden af Ky

sterne af det gamle Land (Geeften) er kommet i Vepelvirkning 

med Havets Marfkdannelse. Denne Vexelvirkning mellem Tprv 

og Marsk maa i den fprste Tid. af Marstdannelsen have været 

langt mere Udbredt end senere. En stor Deel af de flesvigste 

og holsteenfle Marsker hvile nemlig paa Ferskvands-Tprve-

„ moser, som ved den almindelige Sænkning af det nordvestlige 

Europa iscer omkring Vesterhavet ere komne Under Havets 

Overflade, men vi see nu meget lidt til disse Lag, da de ved 

den senere Marstdannelse ere komne dybt under Marskens 

nuværende Overflade. Da Forvittringen og en Henliggen i 

Luften ikke synes at frembringe nogen vcesentlig Forbedring af
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Stnrten, saa synes ogsaa her Muldsyrerne at have berøvet 

Marsiklceget dets oprindelig plantenærende, i Syrer opløselige 

Bestanddele.

Med Hensyn til den frugtbare Marskjord, da vise de 

Diatoméer og Desmidier, som man ved Hjælp af Mikroskopet 

opdager i samme, at der har fundet en lignende Virkning Sted 

som ved Dyndet, men den er dog væsentlig forskjellig og mere 

sammensat. Man maa nemlig antage, at de egentlige Tang

arter, som spille en saa stor Rolle i Saltvandets Plantevcext, 

ogsaa have spillet en Rolle i dette Tilfælde, og da Salt

vandsalgerne indeholde en Ualmindelig stor Mængde plante- 

nærende Salte, kunne de fra dem hidrørende Bestanddele i 

Marstjorden ikke være Uden Betydning. Endvidere er Hav

vandet langt rigere paa lavere, endog mikroskopiske Dyr, end 

det ferske Vand, og deres Indflydelse paa Marskjordens plan

tenærende Bestanddele kan ikke antages at vcere ringe. Tilsidst 

fremtræder endnu en stor og væsentlig Forstjel imellem Salt^ 

vands-Marst og Ferskvands-Dynd i den meget rigelige 

Mængde Leer, som det fyrste indeholder, i de talrige Glimmer- 

blade, som ledsage Leret i Halvpens Marsk, og i den over

ordentlig fiindeelte Kiseljord, som er en af Marskens væsentlige 

Bestanddele. Det rene Leer er som bekjendt aldeles ikke 

plantenærende, men det er af en uberegnelig Vigtighed med 

Hensyn til Plantevcexten ved den betydningsfulde Egenstab 

at gjemme de nærende Stoffer til Planterne, og at beflytte 

dem imod Udvaskning ved Vand, medens det ikke kan beskytte 

dem imod Udvaskning ved Syrer. Denne Egenskab, at Leret 

tjener som Reservoir for de nærende Bestanddele, beroer væsent

lig paa svage, chemiske Tiltrækninger, som det udøver paa for- 

stjellige Stoffer. Saaledes vide vi, at Leret optager Ammoniak 

fra Atmosphären og sandsynligviis ligeledes fra Bandet, at 

det binder Kali, at det har en stor Tiltrækning til Phosphor- 

syre, og det er vel ikke beviist, men dog sandsynligt, at 

det ved den vedvarende Vexelvirkning med Havet, hvori det 

har været udrprt i Aartnsinder, kan have optaget ikke faa
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nærende Stoffer af Havvandets Salte. Endelig maae vi tilskrive 

den store Mængde fine Glimmerblade, som forekomme i Marfl- 

jorden, dens overordentlig store Frngtbarhed, idet Glimmer- 

bladene indeholde i klækkelig Mængde de vigtigste Stoffer, svin 

Planten maa søge i Jordbunden.

Det vil maaskee her være det rette Sted at omtale en 

Fejltagelse, som man ofte finder Udtalt med Hensyn til Marsk- 

dannelsen. Det bliver nemlig ikke sjelden anført, at Marsken 

hidrører fra den forenede Virkning af Havets Dyr og Planter. 

Raar Meningen er, at disse Organismer stulde forøge Marsk

lagets Masse i nogen betydelig Grad, saa maa det bestrides. 

(Sr Meningen derimod, at Organismerne lette Marsktlægets 

Bundfældning og altsaa den egentlige Marskdannelse, og at 

de have en væsentlig Indflydelse paa Machens Frugtbarhed, 

er denne Indvirkning nnegtelig af stor Betydning. Raar 

100 il Marskklæg indeholde imellem 2 og 3 Lod Phosphor- 

syre og over 3 Lod brugbar, til Plantencering tjenende Qvæl- 

stof, da er det med Hensyn til Marskens Masse af ringe 

Betydning, men med Hensyn til dens Virkning paa Planterne 

det, hvorom næsten det Hele dreier sig. Raar vi forresten tale 

om Marskens vedvarende Frugtbarhed og dennes Aarsager, komme 

endnu andre Bestanddele og deres Egenskaber med i Betragt

ning. Den Deel af Marskjorden, som er opløselig i Saltsyre, 

indeholder saa meget Kali, at det i 100 il Marskjord ud- 

gjpr omtrent 9 Lod, og den Kalimcengde, som Saltsyre ikke 

kan oplpse, men som vil blive oplpseliggjort ved Luftens og 

Landets vedvarende Indvirkning, udgjpr omtrent 40 Lod i 

hvert 100 II. Marskjorden indeholder desuden over 1 pCt. 

kulsuur Kalk, og dens Jernilte, dens Leerjord og dens meget 

fiindeelte Kiseljord vil altid vcere istand til at samle Ammoniak 

af Atmosphären, og tilfpre Planterne den paa denne Maade*).

*) Min Analyse af Marfijorden (Piipjord) fra Emmelsbol i den 

Tonderste Marsk har givet folgende Resultater:

28*
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Førend jeg nu flutter disse Bemærkninger om nyere, for 

Agerdyrkeren vigtige Dannelser baade i Ferst- og Saltvand, 

stal jeg endnu engang fremhæve det i det Foregaaende angivne 

Middel til at kjende de frugtbare Dannelser fra de ufrugtbare. 

Et saadant Middel synes at vcere af stor Betydning for Land

manden, der ofte er Uvis om, hvorvidt den Jord, han optager af 

en Jndss eller anden Fordybning, er Tprv eller Dynd; i det 

Mindste maa jeg antage det, naar jeg seer hen til de hyppige

A. Opløselig i Saltsyre:

1,0 52 pCt. kulsuur Kalk.

0,284 - Kali.

0,3 47 — Natron, hvoraf noget som Chlornatrium.

1.878 - Jernilte.

0,740 — Leerjord.

1.879 — Manganilte.

Kiselsyre og Magnesia ubestemt.

1.880 pCt.

B. Oploft ved Flussyre, Svovlsyre og Saltsyre:

2,360 Jernilte.

11, 000 Leerjord.

1,530 Kali.

0,525 Natron.

15,415.

Summen af alle bestemte kulsure Salte og alle Baser er 21,021 

og naar dertil kommer den ikke bestemte Magnesia, fkjonnet 

til 1—2 pCt., vil Summen blive: 22—23.

De ovrige 78 pCt. ere væsentlig Kiselsyre, organiske Bestanddele 

og Vand, hvorved endnu Folgende er at bemærke. Flussyren efterlod 

af de ovenanførte 78 Dele 22,52 grovere Sand, og særfiilt udforte 

Analyser med Hensyn til Qvcelstof og Phosphorsyre gave 0,101 pCt. 

Qvælstof og 0,071 pCt. Phosphorsyre. Det Hele stiller sig altsaa saa- 

ledes:

Baser og kulsure Salte........................................ 22,00 pCt.

Grovere Sand.............. ......................................... 22,52 —

Fiindeelt Kiselsyre, organiske Stoffer og Vand 55,31 —

Qvcelstof............. ................................................... 0,10 —

Phosphorsyre.........................   0,07 —

100,00 pCt.
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Spvrgsmaal, der forelægges mig med Hensyn til den ene eller 

den anden af disse Jordarters Frugtbarhed. Jeg har anstillet 

folgende Fsrspg med Jordarter, hvis Forhold til Plantevæxten 

for det Meste var bekjendt iforveien.

A. Saltvan dsdannelser.

1) Piipjord fra Dybden af Marsken ved Emmelsb-l, 

ophedet i det føromtalte Glasrør med rødt og blaat 

Lakmuspapiir, farvede det røbe Papiir meget stærkt 

blaat og gav en stærk Lugt af brændte, dhrifle 

Stoffer.

2) Frugtbar Marfkjord fra Høier gav en meget stærk 

alkalisk Reaction.

3) UfrUgtbart Marstleer (Sturt), som havde et noget 

tprveagtigt Udseende, gav Dampe, font farvede det blaa 

Lakmuspapiir meget stærkt rødt.

4) Ufrugtbar Marskjord fra Høier, uden tydelige Tegn 

paa indblandet Tørv, gav ved at glødes svage, men 

dog tydelige Tegn paa Syrer.

5) Blaaleer fra Vensyssel. Dette Blaaleer, der i Liim- 

fjordegnen forekommer i de store Kjær, der svare til 

tidligere Arme as Havet og Fjorden, og som gjengive 

en Deel as Marstjordens Forhold, farvede det rpde 

Lakmuspapiir svagt, men dog bestemt blaat.

B. Ferskvandsdannelser.

6) Meget frugtbar Dynd fra Pludderhullet udenfor Djer- 

næs ved Sjprring Sy gav en overordentlig stærk 

Ammoniak-Reaction.

7) Dynd fra Omegnen af Grenaa viste Under Mikro- 

skopet en overordentlig stor Mængde Diatoméer, gav 

ved Ophobning Lugt af forkullede dyriste Stoffer og 

farvede det rpde Lakmuspapiir meget hurtig blaat.

8) Mosekisel fra Omegnen af Ringkjobing. Jeg veed fint 

om denne Diatomeekisel, at den er fra Bmldcn af en
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Tørvemose. Den har formodentlig været Dynd, men 

er gjennemtrængt og udvasket af det muldsure Tsrve- 

vand. Den gav ved Ophedning det blaa Lakmuspapiir 

en røb Farve.

9) Fiin, hvid Kiseljord fra en Sandbakke paa Thhholm 

indeholdt en stor Mængde Diatoméer, og gav ved Glød

ningen en meget svag, men kjendelig alkalist Reaction.

C. ZEldre Diatomeekiselarter.

10) Moleer fra Mors, fuldt af Diatoméer, gav et ube

tydeligt Spor af alkalist Reaction.

11) Diatomeekisel fra Bjørnsknnde gav et tydeligt Spor af 

Forkulling og en stærk alkalisk Reaction.

12) Diatomeekisel fra Lyneborghede gav en meget stærk 

alkalisk Reaction.

13) Diatomeekisel fra Zante gav en meget stærk alkalisk 

Reaction.

Af disse Forspg, som flulle fortsættes og udvides, saa- 

snart jeg kan faae flere Prsver af vedkommende Jordarter, 

synes at fplge,

a) at dette Kjendetegn med Hensyn til Forfljellen imellem 

den frugtbare og ufrllgtbare Marskjord synes at være 

charakteristisk og meget brugbart,

b) at det med Hensyn til det rene og vel charakteriserede 

Dynd ligeledes er meget anvendeligt,

c) at det med Hensyn til det Kisellag, der findes paa 

Bunden af Moserne, synes at være brugbart til at 

Underspge om Mosevandet allerede har udtrukket de 

plantencerende Bestanddele,

d) at de andre Diatomeelag vise et meget afvigende For

hold, sandsynligviis afhængigt af, om senere Indvirk

ninger have foranlediget en Udvaskning af de plante

ncerende Bestanddele eller ikke.

Jeg maa endnu tilfpie et Experiment, som i hpi Grad 

har overrasket mig, og som lærer os en, saavidt jeg veed,
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if fe hidtil iagttaget Egenflab ved ben fiindeelte Kiselsyre, som 

vil bidrage til at oplyse denne Kiseljords Forhold til Planterne. 

En i Laboratoriet tilberedt Kiselsyre, som efter Udskillelsen 

havde været glydet og derpaa i længere Tid havde hen- 

staaet i denne meget fiindeelte Tilstand, gav ved Opvarmning 

i Glasrpr med Lakmuspapiir en meget stærk alkalifl Reaction, 

og synes derved at vise, at den meget fiindeelte Kiseljord for

holder sig til Ammoniakdamp som Leerjord og Iernilte.
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