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,,Naturen" gjennem halvhundrede aar. 
Av W. C. Brøgger. 

Snart er et :halvt aarhundrede forløpet s1den <let første 
nummer av »Naturen« utkom. Det kan da kanske være ikke 
uten interesse at meddele en liten oplysning ogsaa om den 
sandsynl,ige fioranledning til at dr. H. H. Re us c h j 1876 
kom paa den tanke at utgi et norsk populærvidenskabelig 
Hdsskriift som »Natur,en« til spredning av kundskap om og 
interesse for naturvidenskapene. 

I 1873 blev ,der i Kjøbenhavn startet et nyt populærviden
skabelig tidsskrift: »Fra Videnskabens Verden«. Planen for 
dette gik bl. a. ogsaa ut 1piaa at .det skul.de forsøke :sig som 
et fælles nordi·sk, eller i alle fald ;fælles dansk og norsik oigan 
for spredning av almeninteresse for vjdenskapen ved opsatser 
i populær form, en ,gjenganger saaledes av Skandinavismen. 
Utgiverne søk.te derfor ogsaa og Hk medarbeidere i Norge. 
Her var bl. a. professor T h. K j e r u 1 rr meget interesseret 
for saken; baade putblicerte han selv i et av de første nummere 
en aV1handling »Om nogle av Geologiens Tidsmaalere«, og 
han søkte at skaf&e andre norske bi.drag. 

Fra høsten 1873 til vaaren 1874 haidde Reusdh og jeg 
foretat en undersøkelse over en samling jættegryter ved 
Kristiania; da resultatet derav skulde oHentliggjøres, foreslog 
derfor professor Kjerulf os at ,gi vor avhandling derom en 
populær fmm ,og offentliggjøre <lette vort før,ste geologiske 
arbei,de i det nævnte danske tidsskrift, hvor det da ogsaa blev 
trykt (i ·dets 2det nummer for 1874). 

I 1876 foretok :saa Reu:s.ch og jeg sammen en geologisk 
studiereise til Kors,i;ka og Elba, hvor vi i maanedene januar 
til mai vandret rundt paa vor .fot med hele vor bagage i en· 
fæUes rans.el, som vi skiftedes til at bære. . En dag under vor 
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vandring ,paa den ypperlige chaussee langs vestsiden av 
Korsikas. kyst kom v.i til at tale sammen om de trange og 
van:s!keHge forhold for rvor videnskap hjemme, og ~om da 
ogsaa t,iI at tænke ,paa, at vort første videnskabelige arbeide 
var blit trykt i Danmark, i et dansk populærvidenskabelig 
tidsskrift. Adgangen til at faa trykt naturvidenskabelige av
handlinger hjemme var ved den tid for 50 aar siden overhodet 
meget begræniset, især da for yngre forskere. Viidenskaps
selsik;apets skritfter var jo fortrin:sv,is .for dets egne medlemmer, 
og »Nyt Magazin fior Naturvidenskatberne«, som fra 187 4 av 
iklke længer som før .bfov utgit av »Den phys.iographiske 
Forening« men som et se·lvstændi.g tidS'skrift, optok i ethvert 
fald k:un originale videnskabelige undersøkelsesarbe,ider. For 
populære .fremstillinger av videnskapens resultate-r fandtes 
dengang vel intet no,rnk tidsskrift. Og dagspressen optok jo 
dengang ikke i nævneværdig utstrækning artikler a•v interesse 
fo,r spredning av kundskap om videnskapens fremskridt ( et 
forhold som jeg :f.orefandt ganske anderledes i Sto,ckholm, da 
jeg no.gen aar :senere ansattes ved universitetet der). 

Under vor · samtale om disse hjemlige forhold fremkastet 
R·eusøh da, saavidt jeg vet for første gang, tanken om at gmnd
lægge et eget norsk populært tidsskrift for naturvidenskapene. 
Jeg for min del ansaa, saavidt jeg nu erindrer, utsigtene for 
at ,et saadant foretagende :skul.de kunne lykkes under vore 
norske .forhold ~or meget tvil&omme, men Reusch hadde god 
tro paa, at det nok :skulde gaa. Han var ikh for ingenting en 
typisk bergenser, og 1han 1hadde is,om saadan ogsaa ikke liten 
medfødt sans som if.orretningsmand. Og efter vor hjemkomst 
i mai tok han med iver fot :p,aa den opgave han hadde sat sig. 

I slutten av aaret utsendte han saa sin subskriptionsind
bydelse ,paa »Naturen«. I denne pektes ,p-aa, at »Naturviden
skaiben ikke alene har 1Vundet indgriibende Betydning for 
Industrien og det p,mktiske Liv, men ogsaa indtager en saadan 
P.lads i den almindelige V1den, at neppe nogen Dannet tør 
være ukjendt i det Mindste med dens vigtigste Træk.« Videre 
uttaltes: »Natmen« vil f,ildels indeiholde populære Original
Op.sat:ser og Oversættels,er av noget større Omfang.« »Dels 
vil 0:gsaa Tidsskriftet under en stadig Rubrik: Naturviden
skabens Fremskridt? i Fonn af kortere Notiser, meddele 
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Nyheder fra Forskning,ens Omraade s,aavel af vore inden
landske Videnskabsmænds Arbeider, som ogsaa saadanne Ting 
fra Udlandet, som kan formodes at have mere almin<lelig 
Interesse.« 

Endelig indeholdt subskriptions.indtbydelsen ogsaa føl
gende meddelelse: » Tidssikri.ftet vil holde sig fjernt fra ethvert 
Partistandpunkt.« Denne uttalelse var utvilsomt fremkaldt av 
den strid, som dengang paagik inden universitetet paa grund 
av visse ortodoks.e og konservative kredses. forsøk paa at holde 
»Darwinismen« ute fra universitetets læresfole, .og som bl. a. 
forte til, at <let akademiske kollegium endog forsøkte ait 
forby professor O s s i an S a r s at holde iorelæsninger om 
utviklingslæren, et forsøk :som selv.følgelig mislykkedes. Denne 
mest ganske undenhaanden drevne agitation f.or at under
trykke en aandelig frisinde,t retning og som hk sit mest 
utprægede uttryk i forsøkene ,paa at holde utviklingslæren væk 
fra univers.itetet, gjorde ,dengang forholdene for de yngre 
vidernska,psmænd ganske vans1kehge. Risiko.en for de yngre 
naturforskere ved at bli anset som ti111ængere av »Dar
winismen« vair ,dengang Reusch startet »Naturen« saa almin
delig kjendt, at dette forhold foldt ut forklarer den nævnte 
bemerkning i subskriptionsindlbydels.en. Som den f.orsigt1ge 
marnd Reusch var overholdt han ogsaa sit fo.rhaandsløfte, om 
at hans tidsskrift iild<:e sikulde indta noget partistandpunkt, saa 
konsekvent, at dette i de &ire aarganger Reusch utga·v ikke 
alene ikke tolk no,get bestemt standpunkt til utviklingslæren, 
men o;venhodet ikke indehol,dt en eneste opsats eller diskussion 
om dette omstridte emne. »Naturen« ,utkom fra januar 1877 
av ,i maanedli.g.e hefter paa 16 to-s1paltede kvartsider; dette for 
et saa,dant tids1skri:f t noksaa ubekvemme format -(man vilde vel 
nu nærmest betegne <let :som »imperia'! oktav«) bibeholdt 
Reus.ch i de fire aar 1877- 1880. Saa blev han lei av at være 
redaktør og solgte tidsskriftet til cand. philos. Car 1 Kraft, 
som saa utgav »Naturen« fremdeles me.d samme format i 
aarene 1881- 1886. Fra 1887 av blev tidsskriftet overtat av 
»Bergens Museum«, som straks forandret formatet til almin
delig ,oktav, som :siden er bibeholdt uforandret i de 40 aar 
det nu er utgit av mus.eet. 

Skal man gjøre sig op en mening om betydningen av 
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»Naturen«s virks.om'het _gjennem rde s·vundne 50 aar siden 
dens sti.ftelse: for norsik naturvidenskap, for norsk aandsliv 
og -derigjennem f.or vort lands utvikling ,i det hele, maa man 
først og fremst gjøre sig klart, hvordan forholdene artet sig 
i Norge, dengang tidsskriftet blev oprettet og i en aarrække 
senere. 

Norsk ·v.idensikaps ,og navnlig norsk naturvi,denska,ps 
arbeidsbetingelser var dengang baa<le ved o-g utenfor universi
tetet rent ut kummerlige. Det v,idenskabelige nivaa laa -derfor 
for naturvidenskapenes vedkommende ikke høit. Vistnok hadde 
universitetets naturv,iidenskabelige fakultet enkelte meget frem
ragende medlemmer, men adskillige av maalsmændene for 
naturfagene var ordinære mi,didelmaadigheter og kum.ide ikke 
godt i længden bli andet, <la ,den støtte som kunde skaffes Hl 
hjælp for forskningsarbeidet ved yngre kræfter og til ,de natur
viidenskabelige instituter var aldeles utilstrækkelig i forhold 
til hvad tiden og utviklingen maatte kræve. Det videnskabel,ige 
liv laa derfor for naturvidenskapenes vedkommende temmelig 
nede -o,g forstaaelsen av <lis.se vidensikapers fundamentale betyd
ning var inden ledende kreds.e, baade ved universitetet ng 
inden regjering ,o,g storting meget ,r,inge. Universitetets natur
videnskabelige fakultet manglet den økonomiske støtte, som 
maatte til om det skulde kunne følge med i alle naturvi<len
skarers væl.dige utvikling i tiden fra 70-aarene og fremover. 
f -ors~ingsarbeidet i en række v,igti.gc og grundlæ-g.gende 
naturvi,d.enskaper, som kemi, fy-sik, astronomi o. s. v. stagnerte 
derfor i :flere decennier helt til tiden ·omkring aarhun<lredskiftet 
i sørgelig gra.d, og da der heller ikike utenfor universitetet 
fandtes nævneværdige betingelser derfor, blev denne istagna
tion saa meget mere betænkeli.g. 

Under .denne mangeaarige st.agnation i norsk videnskabe
Ug liv og f.orsilmingsa:nbeide 1paa naturvidenskapenes omraade 
fra 70-aarene o-g utover skedde der inden disse vi,denskaper 
ute i ve-r:den en en~rm utvi!kling, :som efter1haanden ikke bare 
paa mange maater har skapt nye rvigtige betingelser for 
menneskehetens materielle l:iv, men ogsaa paa aandslivets 
-omraade har omformet i væsentlig grad dens. syn paa til
værelsen i sin hel:het. 

Astronomiens opdagelser har mere og mere reduceret vor 
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lille klo.de til et forsv,inden.de s.tøv.gran i verdensaltet; ,geologien 
og radiologien har gjnrt det sandsynlig at denne vor lille 
jord al,likevel er nogen tusen millioner aar gammel; palæonto
logien og geologien har godtgjort, at det organiske liv paa 
jorden er i alle fald nogen hundrede millioner aar ,gammelt, 
og har sammen med biolo,g,ien bevist, at det ikke skyldes en 
skapelsesakt i et par dage, men en langsom utviklings,proces, 
som fra .de laveste organiske former har ført helt frem til 
mennesket s.elv. Og i vort aarhundrede har atomfysikkens 
væLdige frnmsikridt til og med skaffet dypere indsigt ,om selve 
materiens beskaffenhet. 

I materiel henseende har naturvi.denskapenes utvikling 
paa mange maater grepet en.dnu dypere ind til ,omformning 
av livet, .særlig ved fysikkens (elektricitetslærnns), kemiens, og 
de biologiske videnekapers fremskridt og epokegjø1:"ende op
dagelser. Man har ikke uten en viss ret karakterisert vor tid 
som ,de tekniske vi<lenskaper,s tidsa1der; men det maa jo dog 
herved ikke glemmes, at aHe de anvendte, »prak,t.iske« vi.den
skaipers fremskridt, enten idet gjælder teknik, landbruk, sund
hetsvæsen o. .s. v. alti,d hviler paa fremskridtene inden de 
teoretiske videnskaper, fy.sik, kemi, meteo·mlogi, matematik, 
mekanik, de forskjellige biologiske videnskaper o. s. v. 

Under denne vælidige utvikling av naturvid enskapene gjen
nem det sidste halve aarhundrede, under hele denne omform
ning av menneskehetens livssyn og betingelsene for dens liv 
var det »Naturen« begyndte og senere in<lfiil denne dag har 
forts.at sin stiUærdige nyttige virksomhet og derunder uavlade-
1,ig gjennem .sine mange hundrede maanedlige hefter aar efter 
aar har oply.st sin læsekrnds og videre gj,ennem denne spredt 
utover vort hele folk kundskapen om naturvidenskapenes 
fremskridt og disses betydning. Ved en mængde oversigter 
over de større og vigtrigere resultater av .det naturvidenskabe
lige forskning,sarbeide over hele verden har » N Muren« i 
a.arenes løp y,det sit betydelige bidrag til at og.saa vort folk 
kunde bli delagtig i den omformning av menneskehetens syn 
paa livet og naturen, som dette maatte medføre. 

Den indflyidel.se »Naturen« derved har hat, og sikkert 
endnu mere vil f aa, kan neppe over,s:kattes. Den har ikke gjort 
sig gjældende som en feiende storm; men som en fin, stille 
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regndryss om vaaren bringer trærnes knopper til at briste og 
græs og kom til art: spire frem av den fugiige, opvarmede jord
hund, saa har ogsaa gjennem »Naturen« den nye forstaaelse, 
som videnskapens fremskriidt og de nye kjendsgjeminger 
maa1te fremtvinge og.saa ho,s ,os, vokset frem mildt o,g .fredelig, 
,som hans sind var, der for femti a.ar siden stiftet »Naturen«. 
Ved sit stadige sig og dryss av ny kundskaip fra alle grene av 
naturvidenskapene har det av Reusch for 50 aar si,den grund
lagte tidsskrift selvfølgelig i høi grad bi1draget til at skape en 
stedse v,oksernde interesse for naturen, en stadig voksende for
staaelse av det naturvidenskahelige forskning•sarbeides betyd
ning hos vort folk. 

Samtidig har »Naturen« gjennem utallige større og 
mindre meddelelser -og overisigter om Norges natu-r, dets fjel,d
grund og jor,dlag, dets overflateforhold, fje1d og dale, sletter, 
bræer, elver, sjøer, fjorder og omgivende hav, dets veirlag, 
det,s flora og fauna o. s. v. øket og spredt kund.skaip om alle 
omraader av vart eget lands natur og vort eget folks livs
vilkaar og livsbetingelser. Ved i almenfattelig form at sprede 
kjendskapet -ril resultatene .av <leit videnskabelige forsknings
arbei,de over vort eget lands natur har »Naturen« utvilsomt 
ydet et uvurderlig bidrag til at vække .interessen for norsk 
natur ·Og norsk naturforslming i vide kredse av vort folk. 

Paa den anden side har dette »p.opulære« tidsskrift hat 
stor betydning for vore naturforskere selv ved den mulighet 
det har git dem for at fin-de plads for en mængde mindre 
meddelelser, som det ellers ikke var saa let at fa.a publicert, 
og for sammenfattende over.sigter baade av resultatene av 
deres eget arbe,ide og mangen gang og:saa av deres specielle 
videnskapers utvikling. Ikke mind,st har mange av vore yngre 
naturforskere op gjennem aarene i »Naturen« hat en uerstat
telig hjælp for sin første forfatterwrksomhet. 

Kampen for tilværelsen er i vor Ud, særlig da nu efter 
verdenskrigens ødelæggeLser av folkenes opsparte kapitaler, 
haard for alle folk ,og mest for de smaa naHoner. for et liitet 
folk som vort, med nok av fje1d, men litet jo1:d og langt mot 
nord, er det mere end for ,de fleste andre folk av største betyd
ning at kunne utnytte bedst og mest mulig de hjælpekilder 
landets naitur kan skaffe os: j;orden, skogen, fjeldet og det 
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hav som ·omgir vor lange kyst, og i nyeste tid særlig ogsaa det 
store fond av kraH i vare vasdrag. 

For bedst mulig ad: kunne utnytte de resourcer vi har i 
vo'ft lands natur er selvfølgelig et grundig kjenidskap til denne 
natur en hovedbetingelse. Dertil kræves derfor en grundig 
videnskatbelig utforskning av landets natur paa alle omraader. 
At ,sprede inden hele vort folk kundskapen om resultatene av 
denne forskning o,g at vække interesse og forstaaelse for hvad 
den betyr for vort folk er derfor en opgave av største 
rækkevidde. 

Dette var ogsaa allerede for dr. Reusch et av de formaal 
han hadde tænkt sig M »Naturen« iskulde fremme, da han for 
50 aar s1den grundla sit tidsskrift. Og for denne opgave 
har dette ogsaa altid senere faktisk i stor utstrækning, om ikke 
altid særlig maalbevidst, arbeidet gjennem de forløpne halv
hundrede aar. 

I vor tid maa denne rent nationale opgave for »Naturen« 
vistn,ok kiomme til at stille sig som en av ,dens aller vigtigste, 
som en hovedopgave. Ved siden av dens selv.følgelige for
maal som .hittil at sprede kunrdskap om naturvidenskapenes 
generelle frems:kridt og underholdende stof fra naturviden
skahelig for1skning -ogsaa uten speciel interesse for norske 
forhold, vil det derfor for ,dens fortsatte virksomhet maatte 
stille sig .som særlig bety,dningsfoldt i størst mulig utstrækning 
ogsaa at fremme interessen for al,t naturvidenskabelig forsk
ningsar;bei1de, som direkte eller ,indirekte kan bidra ogsaa til 
bedst mulig utnyttelse av vurt lands naturlige hjælpekilder. 

Ikke bare norsk videnskap, men v:ort hele folk er Bergens 
Museum .stor tak skyldig baaide for at det for 40 aar siden 
overtok utgivelsen av »Naturen« og for den udmerkede maate, 
hvorpaa dette tidsskrift i den senere henrundne menneske
alder har været redigert. 

f ,orihaabentlig vil den vanskelige tid landet nu gjennem
lever ogsaa medføre øket forstaaelse av den store betydning 
dets fo·rtsatte utgivelse, avpasset efter tidens krav, bør faa for 
,vort land. 

Os.lo, lste december 1926. 
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Relativitetsteorien og dens betydning 
for vor verdensopfatning. 

Av lektor Olaf Valeur. 

(fortsat fra side 342). 

§ 7. Einsteins al.mindelige relativitetsteori. 

Relativitetsteorien har berøvet 101S opfatningen av længde 
og tid som absolute begreper, men har til gjengjæld stillet 
naturlovene -op som det enesrle ab.siolute i verden, og dette kan 
i:kke a1ndet end tiltale den menneskelige tanke. Da alle hen
førelsessystemer bevæger sig i forho1d til de fleste andre, saa 
synes det paa forhaand litet rimelig at der findes et hov.ed
henførelsessy.stem, som staar i en speciel stilling derved at 
det gir en særlig enkel formulering av naturfovene. 

Men nu kan man .indvende at da relativiteisp['inci.ppet 
fremdeles hare gjælder for den jevne, retlinjede bevægelse, 
saa taper teorien derved den enkelhet og a·lmengy}dighet, som 
netop skuLde være ,dens styrke. Naar for ~ksernpel en · jern
banevogn forandrer sin bevæge1sesitilstand, saa kan vi hlan.dt 
andet paavise dette ved at beitragte en falidende sten, og i dette 
tilfælde skulde altsaa ikke relativitetsip,rincippet gjælde (§ 3). 
Hvis vi nu fremdeles vilde hævde at vognen var i r.o, saa 
vildie det føre ~il at tyngdeloven ikke længer gjaldt, og det 
vilde være meningsløsit. Hvis vi g.odiar et hvilketsomhelst 
henførelsessystem, ogsa.a hvlOr det dreier sig om en indbyrdes 
accelerert bevægelse, s.aa :kiommer vi a1tsaa fæieløbig til det 
resultat at natur1oi\Tene lJder forskjellig i de fornkjellige hen
førelsessystemer. Men hvis vor antagelse om art: intet hen
førelsessystem er fortrinsberettiget med hensyn til en særlig 
enkel formulering av naturLovene sikal ha nogen større værdi, 
saa maa den gjæl,d~-foi- alle henførelsessystemer, ogsaa de 
som har en gjensidig acceleration. 

Einstein var selv !<Ypmerksom paa svakiheten ved denne 
si,dste indiskræn.ikning i relativitetsprincippets gylidigihet, og 
selv Einsteins geni formaadde foreløbig ikke at bryte ned de 
skranker som endn,u hindret teorien i at træ frem s001 et 
sluttet hele. Først i 1915 foretolk: han det s1dste, avgjørende 
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skridt, idet han opstillet den almindelige relativitetsteori, hvor
efter relativitetsprincippet gjælder for alle mmige henførelses
systemer, helt uanoot deres gjensidige bevægelsestilstand, 
aHsaa iogsaa hvor det dreier sig om en ujevn hevægelse. 

Det gamle, mekaniske relativitetsip,f'indp, -som kun gjaldt 
for mekanisike fænomener og jevn, retlinjet bevægelse er alt
saa fønst gjennem den sipecielle relaitivitetsteori uitvidet til at 
gjælde alle mulige naturfænomener og endelig gjennem den 
almindelige teoTi utvidet til at gj ælde alle mulige henførelses
systemer, og derved er teoirien bHt helt almengyldig. Pro
blemet om et hovedhenførelsessystem (§ 2) er med andre ord 
uløselig, der findes ik1ke noiget sliikt system. 

Men hv·orleides kunde nu Einstein faa den almindelige 
relativitetsteori til at rime sammen med vore iagttagelser i 
en jernhanevo,gn, hvis bevægelsestilstand i forhold til j,orden 
f.orandres? Var det ikke saa at den reisende, ved for eksem" 
pel at iag.tta .at en sten .som blev sluppet løs ikke faldt ret 
ned, var nødsaget til at slutte at vognen bevæget sig? Hvis 
han betragtet vognen som hvilende, saa vilde han jo komme 
rtil det res1Ul:tat at tyngdeloven· '1kke længer gjaldt? 

Til dette indvenider Einstein at personen i v·ognen kunde 
tænke sig at der p,ludselig opstod en i:iltrækningskraf.t fra en 
av viognens vægger, a1tsaa noget i likhet med en gravitations
kr aft. Dette !kunde da være aarsak til at stenen ikke længer 
falidt ret ned mO't gulvet, og at ,den reisende blev .slynget hort 
fra ,sin pladls. Godfar vi denne forklaring, saa gjælder tyngde
loven .og træghetsloven ogsa:a med v,ognen soim henførelses.
system. 

F,orntsætn.ingen for den almindelige relativitetsteori er 
derfor at vi reviderer v·or oipfatning av gravita~ionskraf1fen. 
Vi kan becLsit anskueliggjøre o,s forholdet, hvis vi tænker os en 
per.son som er indesluttiet i en lukket kasse, der svæver i ver
den:srnmmet, saa langt fra alle himmellegemer · ait der i:kke 
virker no.gen tyngdekraft. Han svæver da sdv frit inde i 
kassen og har ingen følelse av hvad som er op og ned. 

Hvis der nu utvendig til kæsen var fæstet et langt taug, 
hvori en utenforntaaende person begyndte at hale med kon
stant kraft, saa vilde kassen faa en 1.kionsfani: acceleratioITT i 
forhold ,til ham som halte i taiuget, ,og kassebeboeren vikte 
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»fal.de ned« mot kassens »,gulv«, hvor han kunde spadsere 
frH omkring likesom praa forden. Der vikle da igjien bli et 
»·Op« og »ned.« Si,den kassen var helt lukket, vil dens behoer 
ikke ,o.pdage taiuget, som ,var fæstet utvendig, og han vil ganske 
selvfølgelig tænke sig at ka,ss-en var i w, altsaa hooytte den som 
henførelsessystem. Videre vilde ha:n anta at der eksisterte en 
tyng,dekraft, som ,d:rng ham ned mot kasserns »gulv«, ja han 
vilde rimeligvis tro ait han befandt sig i ro inde i et hus her 
paa jmden. Hvis han nu slipper løs en sten, falder den mot 
gulvet, ·og dette tilskriver han tyn~dek:r.aften eller stenens vegt. 
Men den person som haler i taugert:, hæv,der at kassen har en 
acoelerafaoITT, idet han bruker sin .standp,lads som henførelses
system, o.g han vil derfor si at naar stenen slippes løs, saa 
træffer den kassens væg fordi dr.aget i itauget ikke længer 
virker paa den. Stenen vil da paa grund av sin træghet 
fortsætte ret fr:em .medl uforr-andrnt haSitighet, mens derimot 
kassens haistighet tiltar. I forhold til kassen har al.tsaa stenen 
en lmnstant acceleration i mot.sat retning. 

Det som kaldes stenens vegt i det ene henf.øre1sessystem, 
tydes altsaa som rtræghet i det andet, og det som kaldes 
tyngdefelt i det en.e sy:stem, tydes i det andet henførelses
system som en accelerer.t bevægelse .av det før.ste system 
(kassen) i mots.at retning av tyngdefeltet. 

Nu er massen et maal baade for legemets træghet og 
dets vekt, og idet synes paa forhaand ganske merkelig at 
disse tilsynelatende 1helt foris1kj ellige egenskaper ved et legeme 
kan maales med en og samme størrelse. Men efter den nye 
-0ipfaiining falder dette helt av sig selv, idet træghet o,g vegt 
i virkeligheten bEr to fornkj ellige uttryk for en ,o-g samme ting. 
Paa samme maaite bhr altsaa en accelereri: bevægelse jevngod 
med en tyng,dekraift. Om vi skal oipfatte ,saken paa , -den ene 
eller den .anden maate avhæinger alene av hvilket henførelseg;. 
system vi vælger. 

Einstein er naturligvis klar ·over at for eksempel j.or<lens 
tyngdefelt ikke kan skyldes .en lignende aarsak som i eksperi
mentet med kaissen. Men han antM allikevel ogsaa omvendrt 
at ethvert gravitationsf elt i enhver hens,eende er jevngodt eller 
ekvivalent med en .accelerert bevægel.se av henførelsessystemei 
i motsaf retning. Dette ka1des ekvivalensprincippet og er alt-
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saa en nødvendig forurtsætning for den almindelige relativ·i·· 
teisteori. Alle naiurfænomener som ·siker under indflydelse av 
et tyngdefelt maa efter dette foregaa paa ganske samme maate 
om feltet tænkes ersitattet med en accelerert bevægelse av hen
føre1sessiystemet i motsat retning. 

Sik.al beha111dlingen av <lien almindelige relativitetsteori 
være fuldsitændig, maa vi ·ogisaa unders.Øike forholdet under en 
r·ofahonisbevægelsie. Dette fører til en del merkelige konse
kvenser, hvorunder ·o<gsaa ekvivalensiprindppet kounmer til an
vendelse. 

I fig,. 5 er A en slk:ive som rn,fierer om en akse i forhold 
til skiven B, der er fast forbundet med j,orden. Paa den rote-. 

Fig. 5. 

renide skiven ligger en liten kule a, som paa grund av rota
tionen vil ·drives ut fra aksen. En i.agiita.ger der benytter B 
som hernførelsessy:srtem, vil si at kulen fjerner sig fra aksen 
paa grund aiv trægheten ( eller centrifatgalkraften, som det 
ofte kaldes med et litt misvisende 111tfryk). 

Men for en iag1tfager der benytter A som henføre1ses
sy1sæm, er skiven A i ro, -0,g han kan derfor ikke godfa denne 
forklaring. Hvis han er -relativist, vil han derimot iiy<le fæno
menet som virkningen av et tyngdefelt, der søker at trække 
kulen ut fra skivens cenrt:rum. Hvis han ikke er overbevist 
relativist, saa vil han kanslæ triumferende si at da det efter 
reJ.ativitetsteoo:ien kun er den relativie bevægelse det kommer 
an p,a.a, saa skulde kulen a .o,gsaa :slynges ut fra aksen hvis 
ski.ven A »virkelig« sfod stillie (i forhold til j:o·rden), ·og B 
ro~erte den moitsaite vei. Men da dette ikilre .sker, maa det 
være berettiget a:t si at is!kiven A i første tilfælde roterte absolut 
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sett, ·og at den i andet tilfælde stod stille. Al:tsaa, sier han, 
er relativitclsteoiriein gal. 

Men hertil svarer relativisten at i første tilfæ1de roterer 
A Hd<:e alene i forho.ld til B, men ogsaa i forhold {il jorden 
og hele fi:ksstjernehimmelen. Man maaH:e derfor gi ikike alene 
skiven B, men hele universet en rotation i moisat retning, 
hvis fo11ho<ldet .silrulde hli .det samme som i første tilfælde. 
Og hvis dette lot sig gjøre, saa var der paa foa-haand ingen 
grund til at tro at ikke kulen ,ogsaa da vilde fjerne sig fra 
aksen. Relativi-tetsiteorien kan derfor li:ke godt være rigtig, og 
det er ingen inkonsekvens naar vi i andet tilfælde (med A 
som henførelsess.ysiem) tyder kulens JJevægelse ut fra aksen 
:som virkningen aiv et tyngdefelt. 

[ 
Fig. 6. 

For en iagttaiger der ;benytter B som henførelsesisystem, 
har alle punkter .piaa A en bevægelse i retning lodret paa 
radien, og derfo1" bHr længden forko-rtet i denne retning (§ 5J. 
Da der ikke er no,gen bevægelse i reining av radjen (radiene 
staar loidret paa bevægelsesretningen), saa vil længden her 
bli ufora:ndrnt. Hv,orvidi: skiven virkelig kan frækJke sig sam
men i retning av periferien uten samtidig at forandre længde 
i retning av radien, er et andet epørsmaal. Det er kanske 
rimeligere at anta at der i platten vil o,pstaa spændinger, som 
motvirker sammentræikningen. Men en liten maalesiav, som 
e.r lagt langs periferien, kan i alle fald træikke sig sammen. 

Benyttes A som henførelsessystem, maa sammentræknin
gen tydes som virkningen av et tyngidefelt, og vi kommer alt
saa til det resuHat at i et gravitationsf elt vil længden for
kortes i retning lodret paa feltet. 

En maalestav, som for eksempel hefind~r sig i jordens 
tyngdefelt, maa derfor ogsaa trække sig sammen. Men da 
tyngdefeltet er sierikere j,o nærmere man kommer jordens 
centrum, maa sammenitrækningen være støirst for de nederste 
deler av maalestaven. Alle gjenstander f aar derved en svak 
krumning ind mot den kl.ode som frembringer feltet (fig. 6). 
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Disse betrag.fninger synes at lede til at vme vanlige plan
geometriske sætninger (Euklids geometri) kun kan betragtes 
som tilnærmelser til det rigtige. 

for en iagttager der benytter B som henffilelsessystem 
(fig. 5) maa iiktkie alene længden forkortes i retning av peri
ferien, men tiden p.aa skiven maa des.uten hli forøket, og det 
desto mer jo nærmere vi er skivens rand, hvor hastigheten 
er størsit (formel 8, § 5). Efter ekvivalensprindppet maa da 
,ogsaa tiden forøkes i et gravitationsfelt. 

§ 8. Prøver paa relativitetsteoriens rigtighet. 

Den specielle rdativiitets~eori er bygget paa Michelsons 
eksperimernt ,og dren almindelige teori desuten paa ekvivalens
iprincip~et, der sitrnikls fortoner sig iSO!IIl en meige~ ddstig. 
hypotese. Det er derfor klart at videnskapen ikke kan godta 
relativitetisteorien uten beviser. Nu er selve temien av den art 
at dens kionsekvenser ofte skjules for iag:ttageren, eller ·ogsaa 
er i praksis avvikelsene fra den gamle opfaining saa smaa at 
voTe maaleinstrumenter .ikke er fuldkiomne nok til at paavise 
dem. Men en del prøver har man dog kunnet foreta, og vi 
skal i det følgende omtale de vigtigste. Om man vil kalde 
di1S1Se prØIVer for beviser, olir nærmest en smaikssalk. Man har 
jo nok av eksempler p:aa at en fysisk fo,v, som var anset fo:r 
bevist senere er konstaf.er,t at være feilagtig, o,g relaitivi.tets
teorien vil naturligvis akiTig kunne bevises i ordets egentlige 
betydning. Det eneste 1som kan rt:ænkes at bli virkelig bevist 
er at den er gal. I dette tilfæl.de maa imidlertid prøvene til
lægges en særlig vegt derved at de har bekræftet et par 
menkelige fænomener, som man tidligere var heH: uvidende 
om; men som nu fiølger av relativitetsteorien. 

Det første er at lysstraalene har vegt. Da vi vet at lys
straalene er elekimmagnetiske bølger, s,y.nes det paa forhaand 
urimelig at de kan ha vegi:, og man hadde heller ikike før 
Einstein ku_rrmet .paavis,e noiget fænomen sorrn tydet paa def:te. 
Efter ekviva:lensiprindppet stiller saken sig anderledes.. La 
os igjen tænke os kassen, siom i forhold til en utenforstaaende 
person har en jevnt acce.lerer,t bevægelse .gjennem verdens
rummet (§ 7). Ojennem et litet hul i en a·v væ.ggene slipper 
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der ind en lysstraale i en retning para:llel med »gulvet«, 
altsaa fodret paa kassens bevægelsesretning. I den ti<l lys
straalen bruker paa at naa fra den ene væggen til den andre, 
har kassen hevæget sig et litet stJkke fremover, og da kassens 
acceleration ikke overføres til lys~i;raalen, v:il den aMsaa træffe 
den m0itsaitte væg htt »lavere« end der hvor den kom ind. 

I forhold til kassen har altsaa ly.sst.ra.alen »faldt ned mot 
gulvet« li:kesom en sten, den har beskrevet en parabelbane. 
Paa ,grund av lysets sto['e hastighet vil krumningen gamke 
vi.sit være uhyre liten; men ved nøiagtige maalinger er det 
ikike umulig at personen i kassen kun:de paavise avbøin1ngen. 
Hvorledes vil han da tyde denne opdagelse? Loiven om lysets 
retlinjede ,ga,ng gjælder aJ.tsaa ikike, naar kassen betragtes 
som hvilende, ;o,g -man ~ænker sig ait den befinder sig i et 
tyngdefelt. Hvis det nu ikke er en almindelig naturlov at 
lys9traalene krummes ind mot ethvert tyngdefelt, saa gjælder 
ik1foe ekvivalensprr:indpipet og den almindelige relaitiviitetsteori, 
og personen i kassen er da i:kke berettiget til at betr agte sig 
som hvilende. Einstein trems-atte derfor den :dristige paastand 
at lysstraalene virkelig avbøies i ethvert tyngdefelt, og han 
foresfog ait prøve dette ved lysstiraaler, som sendes ut fra en 
stjerne Ogi passerer ,solens tyngdefelt. Men sifraalene maa 
passere tæt forbi solenis ·oiverflate for at tyngdefeltet skal være 
sterkt nok til ait frembringe en maail1bar avbøining. Stjernen 
maa alts:aa sta.a ganske »nær« solen. Men da .overstraales 
,den i a:lmindeHghet av det blændende sollys, .·og vi kan der
for iooke se den uten under en total solformørrikelse. 

Nu kan man -paa, forhaand beregne den nøiagtige iplads 
for de .stjerner som under en slilk solf.ormøiikelse vil befinde 
sig i nærheten av solen. Den forutsatte a:vbøining av lyset 
fra stjernen: maa bevirke at denne synes forslkjøvet i retning 
ut fra solens centrum ( fra S ,til S i f1ig. 7). Einstein beregnet 
nu hvor sfor forskyvningene skulde hli under fo solformør
kelser, den ene i 1919, d~n anden i 1922, og -ohservaHonene 
stemte fu.ldsrrænd-ig med beregningene. Det er dermed g,odt
gjort at lysstraa.lene avlbøies ii et tyng,defeH, og ·denne op
dagelse er al:tsaa en 'frng:t av relativHetsreo,rien. 

Vi saa i § 7 ait ifølge relativiietsteoa.-ien maa tiden for
økes i et tyngdefelt. For 1ys som u~sendes eller absorberes 
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ved ,overflaiLen av en !klode med et sterkt gravitatioæfelt, vil 
al.tsaa svingetiden bli større end vanhg, og da lysets svinge
tid er prroportional med bølgelængiden, maa ogsaa hølgelæng
den forøkes. Nu vet vi at det er svingetid og bølgelængde 
som bestemmer de forskjellige lyssorters brytbanhet, idet 
fiolet lys har mi11dst og rndt lys størst svingetid og bølge
længde. Hvis vi i spektro1S1k0ipet undersøker lyset fra en klode 
med sterkt gravifation:sfelt, skulde alfa.aa ,spektrallinjene vise 
sig forskjøvet mot den røde ende av s,pektret. 

Denne følge av relativitetsteorien lar sig vanskelig iprrøve 
ved lys fra soJen, da forskyvningen er ydffst liten, ·og des
uten vil de ustadige forhold i solens atmosfære fremblfinge 
forstyrrelser av samme størrelsesorden som den relativistiske 
effekt. 

:I~--
1 --- --
*J 

Fig. 7. 

Man har derimnt kunnet prnve teorien paa lyset fra 
fiksstjernen Sir.ius. D~n ha[" en lyssva1k ledsager, d'er kredser 
om hovedstjernen efiter ,de samme lover som besitemmer pfa
netenes gang rundt solen. Begge stjerners masser er bestemt 
ved utmaaling av ,omløpstid ,og baneradius -0g anvendelse av 
Kepilers lover. Overflatene er bestemt ved undersøkelse av 
lysstyrken og spektret, sammenh.o,ldt med ,stjernenes avstand. 
Naar vi kjender o:verflatene, kan v,i derav beregne stjernenes 
radius og deres volum. Da vi desuten kjender massene, kan 
vi viidere bestemme stjernenes gjennemsnitlige tæthet og den 
omtrentlige størrelse av grnvi.itafi.mnen paa begge stjerners 
overflafor. 

Det Viiser sig nu det merkelige at .uagtet ledsagerens 
masse er ca. Vs av hovedstj emen,s, saa er dens r aidius abnormt 
lit.en., hvorved tætheten blir uhyre stor, ca. 53 000. (Tempera
turen ·er cai. 8000°). Paa ledsagerens overflate er derfor tyng
den usedvanlig stor, :0g den omtalte relativistiske effekt bHr 
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efter beregningene ganske betydelig, mens den for hoved
s1j-ernen er forholdsvis liten. 

Nu indgaar der ganske vist i sipektrallinjenes forskyv
ning .ogsaa en komponent, som skyldes Dopplereffekten, og 
som ikke direkte kan beregnes, da vi ikke kjenåer stjernesyste
mets ha1stighet i forhold til jorden. (Na.ar lyslci1den nærmer 
sig iagHageren, vil ,bølgene komme 1'il at ligge tættere sam
men, hv,orved bølgelængden hlir mindre. Hvis lyskilden fjer
ner sig, finder derimot det omvendte sied). Men ved at 
sammenhoMe spektrene for begge stj,erner, kan Dopplereffek
ten elimineres ho-rt, hvorved man faar den relativistiske for
skyvning alene.1) 

Maalingene, som Mev wiført i 1925, viste at der virkelig 
blev tilhake en foQ"skyvning av spektrallinjene mot rødt av 
netop den :sitørrel.se man hadde beregnet. Denne opdagelse 
er ogsaa en frugt av rrelativitetsteocien og taler derfor sterkt 
til gunst for den. 

Ef.ter Einsteins teoQ"i hlir Newtons gravitaitioinslov ,kun 
en tilnærmelse mot sandheten. Avvikelsen er imidlerti.d saa 
liien at den i næsten aUe tilfælde,r hlir umerkelig. Kun for 
Merkur, der er den planet .som er næirmest solen og derfor 
befinder sig i det kraftigste rtyngidefeH, er avvikelsen saa stor 
at den kam. ·oibiserveres. Astronomene har .i vir,keligheten længe 
kjendt til en 1iten uregelmæssighet i Merkurs bevægelse, idet 
baneellipsens store akse ( eller stjernens perihel) utfører en 
uforklarlig dreining p,a.a ca. 42 bu1erekunder i et aarhundred. 
Denne uregelmæissighet kunde Urke utledes av Newtons gravi
t,3:tionslov, men fmklares ful,dstændig ut fra relativitetsteorien, 
i.det beregningene gir som resulfat en aksedreining av netop 
den størrelse a&tronomene allerede haidde observert. 

Efter di:sse gI.imrernde bev.iser paa relativitetsteorien kom 
det nærmesi >>ubeleilig« for videnskapen, da den amerikanske 
professor M i 11 e r meddelte at han i aarene 1921- 25 hadde 
gjentat Michelsons forsøk med et forbedret apparat og virkelig 
fundet at inierferenssifri,pene flyttet sig., _naar apparatet blev 
dreiet rundt. Miller _ ipaa:sfaar .altsaa at ha paavist jor,dens 

Den som ønsker en nærmere utredning henvises til Lous: ,,En 
merkelig fiksstjerne". ,,Naturen" 1926, nr. 1. 
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bevægel:se i fo11h0Id til æteren. Han har utført maalingene i 
forskj eHig . lJøkle ,o_ver havet og fund et at j,oridens hastighet 
gjennem æteren eller »ætervind!en« er ganske liten ved havets 
overflate, men at den it:iltar rasikt i hø.iden. 

Efter dette skulde altsaa æteren virkelig eksistere, .og de 
lag av den isQm ligger nærmest jorden maa antages at bli 
fastholdt paa lignende maate som luftlaget, slik a,t de kom
mer til at delta i jm-dens bevægelse. »Ætervinden« nærmest 
j,01rdo1VeTflaten blev derfor saa svak at Michelsorn med si,t 
mindre f.uldkomne apparat ikke ,Jrunde paavise den. 

Viiden·skapen har endnu ikke kunnet ta standpunkt til 
M:illers meddeleLser, som naturligvis maa underkastes en 
·omhyggelig kontrnl. Skulde det vise sig at hclillS resultater er 
r.igtige, saa maa relativitetsteo:rien tagies oip til fornyet under
søkelse. Men det er klMt at en teori som har ført til saa 
mange nye ,oipdagelser og saa Slfilukt har for.maadd at ind
p~e sig i den fysiske vide11Slkaip, den falder iiklke for det 
første sooud. At teocien ind:ehoMer en dybde av sandhet, maa 
ansees bevist; men om den indeholder den hele sandhet, er 
jo et andet spørsmaal. Det er derfor godt mulig at den som 
saa mange andre teor.ier kan bli gjenstand for en revisioo 
eller en videre utvckling. 

Det maa ogs,aa erindres at relativHetsteor.ien ikke hare 
er bygget paa Michelson.s ek,speriment. Ren~ t.ankemæssig set 
er den bygget op paa den antagelse at relativitetsprincippet 
er almengyldig, at aHsaa .alle henførelsessystemer er like
værdige til foI"mulering av naturlovene, eller anderledes ut
tryM, at naturlovene er det eneste absolute. Naar man først 
er bli,t f:ortrolig med teorien, vil denne antagelse ,og&aa falde 
helt naturlig. 

§ 9. Relativitetsteoriens betydning for vor verdensopfatning. 

N aM der tales ,e>m relativitetsteoriens betydning fo~ vor 
verdensopfatning, saa kommer straks de personlige følelser 
med i spmet. Da forfatteren <lesuten ikke er filosof av fag, er 
det ikke uten betænkeligheter at j.eg til slutning forsøker at 

. antyde hvad jeg mener at relativitetsteorien kan gi os i 
denne henseende. For fiaturfor!Slkeren ligger der en stor til-

24 
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fredsstillelse allerede i de o,pdagelser ·og den nærmere kjend
skap til naturlo1vene, som teorien har medført. Men da .kanske 
enkelte har arbeidet sig møisommelig igjennem denne lange 
utredning alene i paavente av den filosofiske klimaks, som 
var .stillet i utsigt i indledningen, saa faar jeg ialfald forsøke 
ikke at skuffe læseren. 

Vore forestillinger om aUe ting 0tg begivenheter i verden 
er :bygget paa vr0re sanseindtryik. Det er en kjendt sak at 
opfatningen avhænger av ø~nene som ser og ørene som hører, 
eller om man heller vil, av det standpunkt hvorfra man gjøT 
sine iagtiagelser. Eksemplet ed den reisende i jernhane
vognen (§ 2) er baæ et av de mange som viser dette. Vi 
skulde derfor paa forhaand være fortrolig med den forestil
ling a,t alle ting er relative. De sees i virkeligheten aHi,d paa 
bakgrund av eller i forholid til noget andet. Det skulde da 
falde naturlig at betragte ,ogsaa tiden o,g længden som rela
tive begreper. 

Derved trær ,ogsaa spørsmaalet ·om tidens og rummets 
uendelighet frem i en ny b:elysning. Hvis verden en gang 
var opistaat av intet, maatte dette skaperøieblik betegne tidens 
begyindelse, -og hvis den nogen gang tilintetgjøres, saa maaitte 
denne katastrofe betegne tidens a\Tislutnin:g, for naar der 
,ingen verden er, kan intet ske, og der hvor intet sker, der 
kan tiden hverken maales eller dærrkes. Der er ingen Hd uten 
rum og intet rum uten tid; men det er rum og tid tilsam
men, :som bestemmer oo. begivenhet. Naar vi til daglig op
fatter tid ·01g rum som helt .adskilte begreper, saa sikyldes det 
mangler i vor forestillingsevne ,og kinger ·OS til at erkjende 
vor menneskelige skrøpelighet. Det er i virkeligheten et »itid
rum « vi lever i, og det er dette man o-fite uttrykker ved at 
betegne tiden som »den fjerde dimensjon.« Det har ,ogsaa 
lykkes M i n k ,o w s k i art: hygge op en firdimensjonal geo
metri, hvor tiden indgaar som en »fjerde d'.imensjon« i de 
matematiske formler p:aa Egnende maate som de tre rum
koordinaii:er i den almindelige rumgeometri. 

Nu er vi ikke helt istand 1i1 at forestille os evighets
begrepet; men det er like saa umulig at tænke sig at verden 
er o.pstaat av initet -i et bestemt øiehlilk i en fjern fortid, eller 
at verden og tiden en gang skal ophøre at bestaa. Paa lig-
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nende maa1e stiller det sig med sipørsmaalet om verdens uen
delige u.tstræik:ning". Det er umulig arl: tænke sig at rummet 
er begrænset, for der maatte ,og,saa være et ru:m utenfor 
grænsen. Men vi er heller ,ik1ke istand til at forestille os 
avstandenes uendelighet. 

Ef.ter relativitetsteorien er tid og rum nøie sammenknyttet, 
de tilhører e1 ,og samme begrep,, er grener av ei: og samme rtræ. 
Problemene om tidens uendelighet -0,g verdensrummets uende
lige ui:strækning er derfo1 ikke længer fo problemer, men ett 
- det er spørsimaalet om iidrummets væsen det gjælder. 
Men nu er tid og rum eller selve ,tidrumsbegrepet et relativt 
begrep, og derved b:o,ri:falder ·ogsaa den konflikt som opstaar 
ved at vi ikh kan fatt:e den absolute uendelighet eller den 
absolu.te avslutning. Selve uendelighetsbegTepet maa nemlig 
ogsaa være et rdativt begrep. Fysikerne er allerede tidligere 
k,ommet til det merkelige resulitat ai verden i:kike kan være 
uendelig. Efter relativitetstem.ien er den p,aa en gang braade 
endelig ·og ubegrænset, den l0iper tilbake i Siig selv p,aa en · 
maaite, som \ni ikke helt ut kan forestille os. 

For dog ait gi en slags illustrntion av dette bruker man 
a,t sammenligne med forholdet paa en u:hyre stor .kuleflate, 
hvor man tænker sig at der lever en slags sm.aa fodimensJonale 
væsener, altsaa væsener ·som helt ut lever i kuleflaten og som 
derfor ikke er ·istand .Ul ait forestille sig nogen rumlig utstræk
ning. Da en liten del av kuleflaten med stor tilnærmelse kan 
betragtes .som plan, vil de todimensjonale kuleflatebeboere 
tw at de lever i et plan. Deres kuleflai:everden er endelig, 
men dog ubegrænset, den løper tilhaike i sig selv. Dette kan 
imi,dlertid kulefla,teheboerne ikke ~orstaa, da de tror de lever 
i et plan, ·Og ·et plan kan ikke løpe Hlbake i sig selv som en 
kuleflate. En kule kan de derimot ikke forestille sig, da de 
selv er todiimens:j,onc;\le. 

Kuleflatebeboerne vil paa kuleflaten utvikle en række plan
geo:metriske sætninger; men da flarten i virkeligheten er krum, 
blir disse særlninger kun tilnærmet ri.gi:ige. Ved omhyggelige 
maalinger opdager de uover·ensstemme1seff; men de vil aldrig. 
helt -ut kunne forstaa sammenhængen. 

Paa lignende maate mener Einstein at vo1: firidlimensjooale 
tidrnms:verden løper iilhake i sig selv; men da vi er tredimen-
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sj,onale, kan vi iJklke forestille os denne krumning av tidrnmmet. 
I et senere· liv vil vi muligens gjennem andre sanser og en 
anden forestillingsevne b1i istand til at fatte tidrummets 
væsen. Som mennesker er vi smaa og j,ordbundne og vet litet 
om verdens srtruktur. Over os srlaar noget stort -og mægtig, 
det eneste hele ,tidrummet gjennem1rængende o,g allestedsnær
værende, det absolute som er naturlovene eller Oud selv. 

Likesom de todimensjonale kuleflatebeboere ved geo
metiriske maalinger kan konstatere eksistensen av en ,tredje 
dimensjon o,g 1."umhegrepet, saa kan vi mennesike:r gjennem 
rela,tivitetstemien konstatere en fjerde dimensjon og t1drums
begrepet; men helt ut fatte det kan vi ikke, for.di vor mang
lende forestillingsevne nefop angaar begrepene længde og tid, 
hvorav hele verden eller tidrummet er op,bygget. Men vi tør 
si at relaitivitetsteorien fører ,c)'s frem like til gifæn:sen av vor 
fatteevne, og samtidig som den her uibønhørlig viser o:S den 
menneskelige tankes begrænsning, saa tillater den os at skue 
ind mo•t det ukjen,d,te ,og gaatefulde som ligger hinsides og 
er selve .tidrnmmets væsen. 

Orientens folkeernæring. 
Av dr. Sopp. 

Ill. 

I to t1dligere smaa avhandHnger1
) har jeg meddelt 

»Naturen«s læsere litt ·Om fremstilli_ng av nydelsesmidler og 
næringsmi,dler i Orienten - især i Japan. 

Jeg har i .dagspressen skrevet et par artikler om »Orien
·tens Mat«, hvor jeg citerer et par kinesisk forfattere, lærere 
ved De biologiske depa1'tement ved S.oochow universitet. Hove,d
forfatteren er Shih Chi Yien. Hans medarbeider heter N. 
Ohist Oee. En liten avhandling indledes med følgende ord 
av si.dstnævnte: 

»Det kinesiske folk har meget at belære den øvrige del 
av ver,den om, naar det gjælder økonomi i bruk av nærings-

1) Se "Naturen" 1923, s. 182 og 1924, s. 37. 
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midler. Kineserne bruker hverken melk eller smør, som euro
pæeme gjør, ,og ·det vilde i virkeligheten være vanskelig at 
skaiffe kjøt til hele befolkningen, selv om de hadde raad til at 
kjøpe det. Og tiltmds derfor har kineserne skaffet sig en 
aldeles udmerket bafansert ernæring til en meget rimelig pris, 
ved bruk av bønner og andre leguminoser. De maater de 
anvender disse pa.a, er talrike og meget forskjellige. Der er 
ingen tv.il ,om, at mange av disse produkter kunde europæerne 
ha bruk for, hvis de kjend1e dem.« 

Heri har han utvilsomt ret. De raaipmdukter, som Orien
ten anvender, og mange av de fremgangsmaater, som de 
behandler dem paa, kunde i en litt foran ret form nok finde 
anvendelse ogsaa her i Vesten. Jeg har i mange aar studert 
dem ·Og skriver som sagt et lærd verk om dette. Men mange 
av dem vilde vel ogsaa interessere det store publikum, hvor
for j.eg a.gter at meddele oo del av dem i nogen ti,dsskrifter. 

Jeg vil idag begynde en .serie med oplysninger om en hel 
del fremgangsmaater, som især anvendes ved retter for barn. 
Man maa altsaa huske paa, at man der har hverken kjøt eller 
melk at gi barna. I denne artikel vil jeg meddele litt om nogen 
kinesiske retter - rent ut sagt »godter« for barn, vistnok 
sundere end mange av -de :Slikkerier v,i gir vore. De er frem
stillet av mmt. 

Det er ikke ,saa let at sitte 1her paa Kapp og skrive om, 
hvad de lever av i Kinas indre. Ikke er stort skrevet derom, 
og litet forstaaelig er ofte det skrevne, da de som skriver om 
det, ofte har liten greie paa fremgangsmaaten selv. Men jeg 
har gode hjælpere. Gjennem vmt u~enriks.dep,artement og 
især gjennem vor .sendemand, min.i.ster Michelet i Peking, har 
jeg faat, ikke alene udmerkede præparater, men ogsaa lii:eratur. 

I en kinesisk økonomisk revue (The Chi.nese Economic 
Mon1ihly - skrevet paa engelsk med kinesiske vedrføiel.ser) for 
desember 1925 nr. 15 finder jeg nogen studier ,over den »kine
siske ølmnomiske bofanik« - som ogsaa gaar gjennem mange 
numre - et kapitel om 

Ching-tong, 

som er grundsfoffet for en række næringsmidler og »godi:er« 
for barn. Det .fremstilles især i pmvinsen Kiang-su, som Hg-
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ger nord for Yangse-kiang, nord for Nan-Kin - altsaa den 
midterste del av Kina, ut mort kysten. Det merke1ige ved dette 
emne er, at der anvendes det samme princip for forsukring 
av stivelse, som Vesten har .anvendt fra sumerernes og de 
gamle ægypteres tid og til nu, især av bryggerne - at an
vende det ved '.kornets spiring dannede for-sukrende enzym -
diastase. Overalt .i Orienten anvendes ellers mugsoppenes, 
især aspergillusartenes ,og mucor-artenes <liasfatiske evne, og 
jeg har hittil anset dette for at være den eneste fremgangs
maate. Men nu finder jeg i beskrivelsen av »Ching-tong«, at 
ogsaa spiret byg - aHsaa grønmalt, er anvendt. Det er det 
eneste sted jeg har fundet no en antydning dertil, og det er 
derfor av stor betydning. Her er altsaa ikke hare enten/eller, 
men baade/og. Det er ,ikke saa let at se det, naar man ikke 
specielt leter efter det. 

Forfatteren av arHkelen sier like ut, at man vet svært 
litet om fremstillingsmaatens og brukens historie, bare at 
produktet er meget sterkt brukt i Kiiang-su (»Very exten.sively 
used«) og anvendes tH en række matemneT, hvorav nogen 
beskrives. 

Fremstillingsmaaten av Ohing-tong er følgende: 
Bygget bløtes i koldt vand 3-4 døgn, til det spirer, og 

groene er en halv tomme lange, alitsaa er blii til grønmalt. 
Saa males dette sammen med litt vand, saa man faar en tyk, 
jevn velling - en »melkeagtig, tyk, hvit væske«, sier for
fatteren. 

Risen bløtes godt ut i ko:J.dt vand og vaskes meget omhyg
gelig i rikelig koldt vand, kokes i store kjeler i tre timer, om
trent som naar den skal spises, heldes saa i en stor træstamp 
eller et trækar. Man regner 133 pund ( altsaa omkring 60 
kilo) ris til 11 pund, altsaa ,omtrent 5 ki1o byg. N aar ris
grøten er ·Htt avkjølet, heldes bygvellingen opi (temperatur 
meddeles ikke) og røres meget ,omhyggelig med en svær, lang
ska.f.tet rører. Naar det hele er rørt godt om og vel blandet, 
helides massen op i et nyt trækar, som har et hul med en 
tomme tyk tap litt over bunden. Dette kar dæ!lrkes godt til 
med et trælaag, tulles ind i baade matter og tepper, saa var
men holder sig, og »ferme111tarticm« kan foregaa. Denne »&er-
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mentation« er nok en ren »tykmæskning«. Den foregaar 
omtrent 8 timer. 

Naar denne »tykmæskning« er færdtig, heldes varmt vand 
(hv,or varmt oplyses ikke), omtrent 100 kilo over massen og 
røres godt ved den samme temperatur, og lar man saa massen 
staa rolig i 4-5 timer. I denne tid bundfældes alt det tykke 
og lægger sig paa bunden. 

(Dette er jo den rent regelrette mæskning, som Vestens 
bryggere har anvendt i tusener av aar). 

Saa tappes det klare ut gjennem tappehullet, idet der 
sørges for at bundfaldet ikke blir med - det anvendes til 
grisefor. 

Den klare væske kokes nu ind i en stor, vid kjel, som 
regel til det blir sirup eller rettere sagt ekstrakt av samme 
vegt som den anvendte ris - 60 kilo. Mere end 100 kilo vand 
dampes væk. !øvrig retter tykkelsen sig efter bruken. 

Med andre ord: Ching-tong er den mest regulære malt
ekstrakt, fremstillet av ris, diastasert ved grønmalt, som er 
fint opmalert:. Av den fremstilles altsaa en række nærings
midler. At disse er god barnemat; betviles ikke. Og den er 
billig. Gjængs pris er Pund 5.80 for 60 ki1o, altsaa omtrent 
24 kroner - 40t.__50 øre pr. kilo. 

Denne beskrivel,se av Ching-tong er i gjæringsfysiologisk 
henseende meget intere.~sant, idet den viser, at kineserne fra 
Arilds tid ogsaa har kjendt fremgangsm.aaten at forsukre 
stivelse ved hjælp av grønmalt. Kiang-su ligger i det midtre 
K·ina, saa det er litet sandsynlig, at kunsten her er kommet 
utenfra - men har været praktisert der fra den graa oldtid. 
Det er iøvrig som sagt det eneste sted jeg har fondet beviser 
for at de har kjendt denne fremgangsmaate. Det viser bare, 
at jo mer man leter -i Kina, jo mere finder man av beviser for 
at de i meget har været forut for os. 

Ching-t,ong anvendes meget i mat; men især laves den 
-Hl k<mfekt, (sukkertøi) gele o. s. v. Fremgangsmaaten er 
,ifølge Shih Chi Yien følgende: 

1. Tong-pin. »Ekstrakten kokes et par timer længer end 
naar den skal brukes som ren ekstrakt. Den blir da saa tyk, 
at den kan h~andteres. Den løftes av ovnen og røres til den 
blir hvit. Et glat bord overdrysses med litt rismel, og Ching-
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tong ekstrakoten ruHes i melet ved hjæ1p av et kjevle, deles 
saa op i smaa runde kaker, ( omtrent 2 tommer i diameter og 
en halv tomme tykke), som .dannes med haanden. Prisen er 
10 cash pr. srtykke,« (altsaa omtrent 2 øre). 

Hr. Shih-Chi-Y•ien meddeler ,intet om den videre præ
paration. 

2. Tzu.-mo-tong »laves av den rørte konfekt. Den lægges 
paa et glait bord, fugtet med bønne- eller rapsfrøolje. De 
rulles ,saa til tynde stænger, tre forumer tykke og nogen fot 
lange. Pressede msenblade og sukker rulles ind i konfekten. 
Brunede sesamfrø lægges utover bordet, Jmnifekten rulles i 
disse, saa a,t ,den ,dækkes av frøene. Derpaa skjæres de i smaa 
sty~ker, ,omtrent 3 tommer lange og 1 tomme i diameter. 
Prisen er 10 cash« = 2 øre pr. stykke. 

3. Hvis k,onfekten røres Hitt længer, blir den hv.it som 
sne. Der tilsættes litt mere rosenblade, nogen olivenMomsi:er, 
plommesarft og smult, og a:H rulles sammen. De skjæres saa i 
pyramidefo["mede stykkeu:-, omtrent 11/z -romme lange. De kaldes 
Wu-hsiang-4onig. Prisen er 5-10 cash pr. stykke (1 a 2 øre). 

Kineserne kandiserer sine frugter med denne malt
ekstrakt. Saaledes ved 

4. T ong-shan-cha -og T ong-chin.-chu. Fem eller seks 
appelsiner (smaa) stikkes iind paa et tynidt bambusrør og 
holdes ned i den kokende ekstrakt nogen minutter. Kjøles saa. 
Prisen er fra 30-70 cash pr. stang ( 5 cash = I øre). P aa 
hver stang er 5-6 appelsiner. 

Der fremstilles o,g1saa j,or.dnøt-konfekt, som sælges i smaa 
stykker, præparert paa samme maate som Tong-shan-cha. 

Naar . jeg indleder mine artikler med denne fremgang.s
maiaie, .som væsentlig handler .om slikkerier, saa er det kun 
fordi at der her anvendes og rimeligvis har været anvendt fra 
Arilds t.id av maltsukker i.stedetfor rørsukker. Her hos os, i 
Vesten har vi nok fremstillet ba.ade malt og ekstrakten av det, 
vørter - men maltekstrakt tror jeg først er fremstillet fabrik
mæssig i .forrige aarhundrede, og dens anvendelse til kandi
sering av frugter har været ukjendt hos os. Før vi fik rør
sukker fra lnidioo, anvendtes hos os, som jeg har skrevet om i 
en liten bok - væsentlig honning. Jeg har for disse faa ret-
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ters vedkommende holdt mig noksaa strengt til den kinesiske 
forfatters egne uttryk. 

I næste artikel skal jeg meddele om de tailrige retter basert 
paa spirede bønner, en fremgangsmaate som jo reddet den 
engelske arme ved Kut-Amarna under verdenskrigen - · en 
urgammel orienta1sk fremgangsmaate. 

Smaastykker. 

Lemænnotiser. Høifjeldspartierne omkring Folgefonden 
huser likesom Hardangervidden en Iemænbestand. Sterkt sønder
revet som · Folgefondshalvøen er, gj -1 r denne bestand sig dog 
som oftest !idet gjældende. Selv i aar som 1909, da der vrim
let med lemæn over hele Hardangervidden og omkring Hamle
grøvatnet, paatræffes i fjeldene ovenfor Jondal og Thorsnes kun 
faa lemæn. Anderledes i forløpne sommer. Overalt paa Folge
fondshalvøen paatræffer man i aar denne lille gnaver og det ikke 
alene i fjeldene men ogsaa helt nede ved fjorden, saaledes ved 
Utne, Herand, Jondal, Thorsnes, Mauranger, Rosendal, Dim
melsvik og Sande. 

Ved J onda} skal i de sidste 40 aar ikke være iagttat saa 
talrike lemænflokke som iaar. I august bestod bestanden av fire 
generationer, store ældre fuldt utvoksede individer; yngre noget 
mindre voksne individer, hvoriblandt fandtes nogen hunner med 
fostre; halvvoksne unger og smaa unger. I begyndelsen av 
september 1894 fandt jeg ved Hamlegrø endnu en generation, 
nyfødte unger. Skjønt jeg undersøkte adskillige reder ogsaa i 
forløpne sommer, lykkedes det mig ikke at paavise nyfødte 
unger ved Jon dal. 

Længere syd i Søndhordland, ved Skaanevik og Etne op
traadte likeledes lemæn. De var dog sparsomme, men ogsaa her 
var de trængt helt ned til fjorden. Ved Skaanevik var de svøm
met over til en liten holme ute paa bugten. Vandringen fra 
Søndhordlandsfjeldene strakte sig helt ut til Haugesund. 

Paa Kvamskogen og omkring Hamlegrøvatnet var der stort 
lemænaar og ogsaa her var lemænen vandret helt ned til 
fjorden. Den blev saaledes paatruffen ved Øistesø, Norheimsund 
og Vikør. Saavidt jeg kunde se var dog flokkene som her 
hadde naaet ned til sjøen færre end paa den anden side av 
fjorden, ved Herand, Jondal og Thorsnes. Paa Voss var lemænen 
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trængt ned til Vangen og Evanger. Paa Vangsvatnet fløt talrike 
døde lemæn omkring. Paa fjeldene mellem Sognefjorden og 
Mas- og Osterfjorden er der likeledes stort lemænaar. Det samme 
er tilfældet omkring Førde, Jølster, Hyen, Sandene og Utviken. 
Saavel i Søndfjord som Nordfjord optraadte lemænen talrik baade 
tilfjelds og nede ved sjøen. 

I den senere tid er lemæn paavist i Bergens nærmeste 
omegn. Fra Samnangerfjeldene vandret lemænen over til Oul
fjeldet og omliggende fjelde, hvor den i august og september 
optraadte i store masser. En del av masserne drog sydover 
gjennem Hauglandsdalen til Rødlien, Lønnindalen og Heglands
dalen, hvor nogen individer er blit dræbt paa gaardene Eik og 
Øvreeide (Olaf Hanssen). I midten av september paatraf skole
inspektør Melkild lemæn ved Nestun. Omtrent samtidig blev 
nogen døde individer fundne paa Tveiteraas, Landaas og Hauke
land. I de sidste dage av september saa og hørte agent Blytt 
nogen .individer paa Ulrikken. 14de oktober dræbtes en lemæn 
paa Tonningsnesset (bygartner Rosenkilde). Disse fund av lemæn 
paa Bergenshalvøen er saa meget mere interessante, da den tid
ligere ikke vites paavist her. 

Det er ikke liten skade lemænen gjør i sine vandringsaar 
ved at avgnave græsset og ved at lave veier rundt om i marken. 
De faar som i sommer var paa beite paa Hardangervidden var 
i mindre godt hold end sedvanligt, naar de kommer fra fjeldet, 
da beitemarken var blit ødelagt av lemæner. Paa en fjeldslaatte 
i Vasdalen ovenfor Jondal, hvor der normalt faaes 3-4 læs høi, 
blev utbyttet iaar knapt et læs. Lemænen er forøvrig ikke alene 
om skaden, ogsaa markmusen bidrar hertil. Lemænaar og mark
musaar falder nemlig som oftest sammen. Den markmus som 
fortrinsvis optraadte omkring Jondal var klatremusen (Euotomys 
glareolus). Jeg paatraf dog ogsaa den almindelige markmus 
(Microtus agrestis) og skogmusen (Mus sylvaticus). 

Naar lemænen under sin vandring kommer til et vatn, læg
ger den paa svøm over det og blir herunder et let bytte for den 
større ørret. I vatnene paa Kvamsskogen blev saaledes i sommer 
fanget nogen ørret, som hadde slukt lemæn. Ogsaa fra tidligere 
lemænaar foreligger lignende beretninger. Professor Collett om
taler saaledes at i lemænaaret 1895 blev i et fjeldvatn i Numedal 
fanget en ørret, som hadde fire lemæn · i mavesækken og i 
»Norges Pattedyr « skriver han at i 1909 fraadset ørreten i alle 
fjeldvatn i Hallingdal i lemæn og saagodtsom enhver fisk med 
en vegt av 11/4 kilo eller derover kunde paa enkelte dager ha 
saadanne (undertiden 3-4 stykker) i sin mavesæk. Undertiden 
blev lemæn anvendt som agn. 

]. Grieg. 
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Blomstringsiagttagelser 1924 og 1925. Veiret lot i I 924 
adskillig tilbake at ønske. Vinter og vaar var kolde. Omkring 
midten av mars viste termometeret indtil --;- 14 grader; den sidste 
i samme maaned naaddes dog + 10. April gik til ende uten 
høiere varme end 12 gr., 20de mai notertes 18 gr. forsommeren 
blev allikevel i det hele kold, naar undtages en varmetid av en 
ukes varighet efter midten av juni (med maksimum 26 gr.). Midt 
i juli indtraf atter en kort varmeperiode, der dog ikke naadde 
høiden av den i juni. Paa solskin var sommeren fattig, og be
tydeligere varme blev høsten til del først i begyndelsen av oktober 
(19.5 gr.) Nedbøren gav for aarets veksttid et overskud av 101 
mm. for liten væte fik kun mars og april. 

ftBR. APR. MAI JUN. JUL. AUG. SEPT. 
' TEMPER-AT.• 
!: AFVIGC.LSE 

+.30 
I 
I 
I 
I 

·+z 

+I 

-lo 

Avvikel,se i blomstring og temperatur i veksttiden 1924 og 25. 

Vinteren 1924-25 var saa godt som frost- og snefri; dens 
temperatur betegnedes ogsaa som enestaaende i de sidste halvandet 
hundrede aar. Midt i februar 1925 notertes indtil + 9.5 gr., 
henimot midten av april 17 gr. i tredje uke av mai indtil 22 gr. 
I de første dage av juni viste termometeret 24 gr., i begyndelsen 
av juli 25,5 og henimot slutningen indtil 32 gr. Sjøvandet 
holdt i august gjennem flere uker mere end 20 gr. Nedbør i 
aarets vt ksttid 81 mm. for meget. Underskud kun i mars og 
i juni. 

A vvigelser i aarstidernes varmegrad stiller sig for de to 
aar som gjengit i hosfølgende tabel, hvor plus og minus betegner 
over- og underskud: 

1924 
Vinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ·2.8 
Vaar..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Sommer........................... 0.7 
Høst ............................. + 4.5 

1925 

+ 9.8 
+ 2.5 
+ 3.3 

3.3 
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Daarlige har de tre vektsperioder fra 1 922 været, og med en 
forsinkelse i blomstring pr. maaned av henholdsvis 5.8, 3.8 og 
7.9 døgn, mens 1925 naar foran middeltid med 5.6 døgn. 

Stillingen i de to vekstperioder 1924 og 25 vil fremgaa av 
nedenstaaende opgave over blomstringsiagttagelsernes anta} samt 
avvigelser i flortid og temperatur. 

Antal iagtta- Avvigelse i Avvigelse i 

Maaned gelser blomstring temperatur 

1924 i 1925 1924 I 1925 1924 I 1925 

Mars . ... ... . 11 14 7 16.3 + 15.4 1.2 . 0.1 
April. . .. . ... 58 61 7 10.6 + 3.2 1.0 + 0.9 
Mai ......... 128 167 6.0 + 3.3 1.0 + 1.7 
Juni . . . ..... 192 186 . 8.3 , + 6.8 1.2 . 0.4 
Juli ......... 200 119 7.2 + 8.4 0.3 + 3.3 
August ...... 74 21 2.8 + 6.7 + 0.8 + 0.4 
September .... 22 11 4.4 4.6 + 0.6 0.1 

I vekstperiode 685 579 + 55.6 + 39.2 3.3 + 4.8 
pr. maaned 98 83 -. 7.9 + 5:6 0.5 + 0.7 

Ulikheterne og motsætningen mellem de to vekstperioder 
trær skarpt frem i den grafiske opsætning av temperatur og flor, 
hvilken sidste sees at tale det tydeligste sprog til aarenes bedøm
melse. Diagrammets linjer for flor og temperatur viser adskillig 
overensstemmelse. Som det oftest sker, fremtrær ogsaa her virk
ningen efter avvigelsen i en maaneds temperatur mest iøinefaldende 
i den følgendes blomstrings-kurve. 

Veksling i tiden for blomstring lar sig som bekjendt ikke 
udelukkende forklare ut fra forskjellighet i varmemængde. Man 
har regnet med summer av varme fra veksttidens begyndelse til 
en plantes begyndende flor som avgjørende for blomstringens' ind
træffen. At denne, som nævnt, ikke alene kan være bestemmende, 
tør blandt andet fremgaa av det merkelige forhold, at klokkelyng 
(Erica tetralix) og røslyng (Calluna vulgaris) paa de Britiske Øer 
nøies med samme varmesum og blomstrer samtidig (sidst i juli), 
mens den første her som middeltid har 30te juni, den anden 
4de august. Røslyng skulde efter dette i vort lands atlantiske 
strøk kræve mere end fire uker længere sommervarme end den 
første for at naa i blomst. Om gul og hvit vandlilje (Nupha r 
luteum og Nymphæa alba) gjælder naget lignende. Nordbritanniens 
eksemplarer aapner sig midt i juli, samtidig, vore i de første 
dage av anden uke i juni, omtrent til samme tid ; de synes hos 
os at kræve fire sommerukers mindre varme. 
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Overfor foreteelser som disse vil ventefig en sammenligning 
av dagslysets varighet og av solmængden for de to steder maaske 
vise, at disse eller andre faktorer veier betydelig ved siden av 
varmens sum. 

Eiendommelige synes blomstringstiderne i mars 1924. Un
derskuddet i temperatur utgjør for denne maaned 1.2 gr.; ogsaa 
mars i 1925 har underskud, 0.1 gr., men til denne svarer merkelig 
nok en to uker paaskyndet flor. Det kan ligge nær at søke en 
medvirkende aarsak i februars temperatur. Avvigelserne utgjør 
dog kun + 0.5 og + 2.8, men medtages alle tre vintermaaneder 
har 1924 underskud av 2.8 gr., 1925 et overskud paa 9.8 gr., som 
vel forklarer den gunstige stilling i dette aar 

Av blomstrende planter i mars i de nævnte aar er meget 
faa fælles for begge. 

I 1924 forekommer følgende av
vigelse (i døgn): 

10. Eranthis cilisica . . . . . . + 23 
Galanthus nivalis. . . . . 7 

11. Eranthis hiemalis. . . . . + 3 
Pulmonaria rubra .... + 16 

14. Galanthus nivalisfl.pl. + 19 
17. Helleborus niger . ..... + 51 

Primula vulgaris var.. .- 12 
22. Alnus incana. . . . . . . . . + 52 
25. CoryLus avellana cf .. .- 15 
30. Bulbocodium vernum .. + 12 

Adonis amurensis .... 
Galanthus caucasicus. 

31. Crocus bij!orus ...... + 11 
Galanthus Elwesii . . . -+- 29 

I 1925 begynder blomstring til 
følgende tid og med saadan av
vigelse: 

1. Daphne mezereum . . . . + 12 
2. Eranthis hiemalis. . . . . + 8 

Galanthus caucasicus. + 3 
Corylus avellana ~ 

3. Galanthus latifolius .. + 4 
Crocus vernus ........ + 18 

4. Primula officinalis .... + 52 
Primula vulgaris . . . . . + 1 

13. Leucojum vernum. . . . . 1 
18. Vinca minor ......... + 40 
20. Petasites albus . . . . . . . O 
29. Scopolia carnio!ica .... + 14 
31. Erythronium Dms-canis + 10 

Luzula vernalis 7 
Anemone hepat ca .... + 13 
Primula denticulata . . . 

Man vil lægge merke til at mars i disse aar mestendels 
møter med forskjellige vekster. For en del skyldes dette, at 1925 
allerede i januar fik frilandsflor, rigtignok kun hos to buskvekster, 
den sibiriske Rhododendron dahuricum og den nordamerikanske 
Pieris floribunda, mens februar tillot følgende planter at begynde 
sin blomstring: Erica carnea alba (alpe-vaarlyng), Corylus avel
lana cf' (Hassel), Galanthus nivalis (sneklokke) og dens fyldte 
varietet, Helleborus hybridus (brogede juleroser), Eranthis cilisica 
(vinterblomme), Pulmonaria rubra (rød lungeurt), Leucojum ver
num (Dorothea-lilje), Hacquetia epipactis (en lav, gulblomstret 
skjærmplante) og Helleborus niger (almindelig julerose). 

I 1924 blomstret i februar kun Helleborus abchasicus, en 
mørkpurpur julerose, som i vanlige vintre tilhører december 
og januar, samt en hybrid Pulmonaria (ru bra?) (lungeurt). 
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Paafaldende synes det, at et daarlig aar som 1924 kan opvise 
det største antal blomstrende planter, godt og vel et hundrede 
mere end den ypperlige vekstperiode i 1925, samt at tiden juli
september i det første aar har 296 vekster i flor, mens det sidste 
for samme avsnit kun mønstrer 151, en forskjel saa betragtelig, 
at havefolk ifjor undrende blev høstens blomsterfattigdom var, 
men uten at ane muligheten av et saa merkelig misiorhold. 

Asche Moe. 

Ruggesteinarne i Andafjord, Færøyarne. I Noreg hev 
me ymse stader på landjordi dei saakalla rokke~steinar (rugge
steinar). Paa vestlandet er fleire og surne hev vore nemnd i 
»Naturen«. -

Rinkusteinen - Andafjord. 

Men meir sjeldsynt er det vel, at slike steinar kann staa langt 
ute i sjøen. 

I bygdi Anda/jord på Eysterøy, færøyarne, er der likevel 
tvo slike jamsides kvarandre. færingane kaller dei Rinkusteinarne. 

Den eine av deim stend altid og ruggar. Høgdi yver sjøen 
(flodmål) er 3 m. Den er 8 m. lang og største breidde 6 m. 
Djupni utanfyre er 10 m. ved flodmål. Den stend 2 m. frå 
næraste berg. 

Steinarne er nemnd av og til i literaturen over færøyarne. 
Soleis i Trap: færø amt s. 867. Daniel Bruun: Turistruter på 
færøerne B. Il, s. 76, men greidast hev Jørgen Land t, som ei 
tid var sokneprest til Kvi vik på f ærøyarne - skrive um dei i 
boki si: ;,,forsøg til en Beskrivelse over færøerne«. (Kjøbenhavn 
1800.) s. 46-47. Han skriv dette um Andafjord: 
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» Som en Mærkverdighed ved dette Sted, maae jeg anføre 
"Rinkesteenen" ~: en Steen, som bestandig rokker, den ligger i 
Vandet 2 Alen fra Landet ved Bøens sydlige Ende, og paa en 
skraa Helle ud mod Havet, hvorfore den mod Landsiden stikker 
2 Favne dybt, men paa de andre Sider fra 3- 5 Favne; Læng
den over for Vandskorpen er 4 og Bredden 3 Favne, Høiden 
over Vandet er, eftersom det er Flod eller Ebbe, fra 1 til 2 
Favne. Denne Steen er et virkeligt perpetuum mobile; thi endog, 
naar Havet er mest roligt, kan man ved at berøre den med Enden 
af en Mede eller Anglestang erfare dens Bevægelse, og naar 
Brændingen er sterk skal den vakle en 1/4 alen frem og tilbage, 
undertiden giver den en skrydende Lyd, hvoraf man spaaer, 
snart kommende ondt Vejr, hvilket ikke er urimeligt; thi Havets 
Bevægelse udenfor maae komme til Landet, førend Uvejret selv. 
I Nærheden af denne Steen ligger endnu en anden meget større, 
som og skal bevæge sig, men dens Bevægelse er mindre kjen
delig. Ligesom den første bevæger sig til Siderne, saaledes be
væger den anden sig paa langs eller vipper med Enderne op og 
ned. Naar man vil eftertænke, hvad der kan være Aarsagen til 
disse svære Steenes uafladelige Bevægelse kan man vel ikke 
falde paa nogen anden end denne : at der lige under deres Tyngsels 
Middelpunkt maae være en fremstaaende Kant, som de hvile paa, 
saa at endog en liden Trykning af Havet som heller aldrig er 
ganske stille, kan frembringe deres Rokken. Ligesom man og af 
den idelige Bevægelse, som disse Steene i. flere Sekler, og Gud 
veed hvormange, har fortsat og endnu fortsætter, rimee!igen maae 
slutte at saavel denne Kant, som den Grund, de hviler paa, maae 
være overmaade haard, eftersom de ved denne evige Bevægelse 
dog ikke slides eller afrundes, men de Steder som Steenene ved deres 
Bevægelse støde an imod, kunne muligens og lide nogen Afslid
ning. Det er muligt at disse Steene før kunne have lagi · i en 
Leer, og da den blev bortskyllet av Havet, ere de bievne hængende 
paa 2 V derligheder i Skæret. « 

Noko meir og betre kann ikkje segjast um deim. 

Olaf Hanssen. 

Fondet "Nationalgaven til Chr. Michelsen". Ren
tene av dette fond - som er grundlagt ved frivillige gaver fra 
det norske folk til Chr. Michelsen 1907 - skal anvendes til 
fremme av videnskabelige eller for næringslivet produktive formaal 
ved et eller flere stipendier paa mindst kr. 5 000.00 og høist kr. 
15 000.00 til unge fremragende norske mænd eller kvinder for 
at sætte dem istand til hjemme eller ute at ofre sig for bestemte 
samfundsgavnlige opgaver. Stipendiene skal som regel benyttes 
til selvstændig arbeide for positive formaal. Stipend aterne skal 
ved stipendiets tiltrædelse helst ikke være under 20 aar og ikke 
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over 35 aar. Stipendiet utdeles for et aar ad gangen, men 
kan ydes samme stipendiat indtil 5 aar efter hverandre. Hvis 
stipendierne eller andre bidrag av fondet ydes til saadanne arbeider, 
som har økonomiske formaal og kan ventes at gi mottageren 
større økonomiske fordele, kan stipendiet ydes som laan, der 
efter styrets nærmere bestemmelse blir at tilbakebetale til fondet 
med eller uten andel i gevinsten, naar saadan er opnaadd. 

Ansøkninger om bidrag av fondet rettes til styret (adres~e 
Bergen), og skal være indlevert til dette inden 15de mars. Ut
delingen finder sted 7de juni. Ansøkningerne maa skrives paa 
skemaer, som faaes tilsendt ved henvendelse til styret. 

Bidrag av fondet blir at utbetale i terminer efter styrets nær
mere bestemmelse. 

Stipendiaterne er forpligtet til at avgi en aarlig beretning 
om sin virksomhet. En saadan beretning maa ledsage ansøkning 
om fornyet bidrag. 

Temperatur og nedbør i Norge. 
(Meddelt ved l(r. Irgens, meteorolog ved Det meteorologiske institut). 

Oktober 1926. 

Temperatur Nedbør 
Statio-

Mid I Avv-i- I I I I Avvrvv· 1 I ~ ner 
del n~~~- Max. Dag Min. Dag Sum fra fra Max. Å 

norm. norm. 

, c. [ , c. \ , c. [ 
\ 

o C. mm .\ mm. 0/o mm. 

Bodø ...... 1.0 1- 3.1 11 8 - 7 30 124! + 25 + 26 16 2 
Tr.hjem 1.4 - 3.7 1 18 9 -10 27 60 - 28 32 18 9 
Bergen .. 4.5 - 2.8 15 7 - 3 31 2451 + 18 + 8 61 8 
Oksø .. .. 5.9 - 2.4 ! 15 3 - 2 23 47 i - 79 62 13 10 
Dalen .. .. l.4 - 3.3 115 3 - 8 31 82i - 22 21 22 ~4 
Oslo ...... 3.0 - 2.5 6 4 - 6 31 39,- 28 42 10 10 
Lille-
hammer 0.2 - 3.4 1 13 4 -12 1 25 30 - 32 - 52 7 9 
Dovre .... -3.0 - 3.8 12 8 -17 27 14 - 16 - 53 6 9 

Rettelse: I tabellen for mars 1926: 
Oslo temperatur middel angivet......... - 0.1, skal være + 1.3. 

,, avvik. fra norm. angivet + 1.3, + 2.7. 
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