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Opdremning_ ved Tunsbergdalsbrreen 
Af J. Rekstad. 

Den 6te august sidste sommer indtraf der en stor fl.om i Tuns

bergdaJselven, en bielv til J ostedalselven fra vest. Den udspringer 

fra Tunsbeirgdalsbrreen, som er den lrengste af J ostedalsbrreens isarme. 

Elven ¢delagde under sin fl.om et stykke af J ostedalsveien og tog 

sig nyt l¢b nede ved gaarden Leirmo, hvor den forener sig med J o-ste,

dalselve.n. Ved gaa.rden Leirdal, no-get h¢ie-re oppe, tog eilven sa.m

tidig ud en bro, som havde staaet i over hundrede aar. Dette viser, 

· Fig. 1. Kartski:-1se af clet neu.re parti af Tunsbergdalsbrre. 
H. Brimkjedlen; .,St. B. Store Brimkjecllen. 

at fl.omme,n var usredvanlig star. Da der paa denne tid ikke, var nogen 

st¢rre vandmrengde end vanlig hverken i J ostedalselven eller i de 

andre elve i distriktet, formodede beboe,rne af de omliggende gaarde, 

at fl.ommen i Tuns.bergda.lselven maatte skyldes en opdremning af 

brreen. En saadan anta.gelse :finder ogsa.a st¢tte deri, at der hver af 

de forudgaaende sidste 4 somre indtraf star fl.om i Tunsbergqalselven 

i slutningen a.f juli maajie,d~ uclen at elvene i de tilst.¢de,nde · egne steg 

noget paa denne tid. Flommen s.idste sommer var imidle-rtid st¢rre 

end nogen af de forudga.ae,nde. 

Da jeg i september sidstleden bes¢gte Tunsbergdalsbrreen, tog 

"Naturen,, 6 



Fig. 2. Brimk.jedlen seet fra 0stsiden af 'l'unsbergdalsbroo. 
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je,g en tur opefter de·nne, for a.t unders¢ge, om der kunde paavises noget 

.sted, hvor en saadan opdremning skulde have foregaaet. 

Paa vests.iden af brree,n omtrent 2 km. nord for Tverdalssreter 

.er de,r en botn, Brimkj~delen kaldet, ska.aret amt.rent midt ned i 

-fjeldsiden (fig. :2). 

Omtrent 2 km. nord for denne botn ha.r man, ligeledes paa 

brmens ve,stside-, en kort botndal, store Brimkj edelen ka.ldet, som er 

· ska.aret ned i dybde med hoveddalen, ja ma~ske endog dybere - det 

, kan nemlig ikke sees sikkert, da brre drekker dalbunden pa.a begg,e 

, stede-r. 

Ind erst i store Brimkj edelen kommer fra vest en lid en brre ned, 

som forener sits med hovedbrraen. Omstaaende fotografi (fig. 3) frem

stiller denne brre. 

Brreen i store, Brimkj edelen har som alle brreer her i land et af
tage.t meget i de senere1 aa.r, saa isens. mregtighed herinde, nu er be~ 

tydelig mindre, end den var f. e1ks. for 20 a.ar siden. Dens overflade 

liggeir da ogsaa nu inde i botndalen omtrent 100 m. lavere end laveste 

punkt af hovedbrreen foran. Denne danne-r derfor en· bugtformig ud

videlse ind i de,t forreste parti af store Brimkjedelen. 

Billedet, fig. 4, som sr taget. fra samme standpunkt som _fig 3, 

viser, hvorledes hovedbrraen danner en vraldig isvold foran store Brim-

1rj edelen. 

De,t laveste punkt af isens overflade sees tilh¢ire i forgrunden 

paa fig. 3. 

Inde i store Brimkj edelen gaar der hen over brreen falrige sprrek

ker krydsende, hinanden i fl.ere forskjellige refoinger. De mest frem- · 

: trredende af disse s.prrekker kan sees paa fig. 3. Deres uregelmressige 

; forl¢b vise,r, at de, ikke kan vrere, fremsta.aede ve-d bra=iens bevregelse, 

men derimod ved en i:r;i.dsynken af ismassen. He,r kunde imidlertid 

intet ste·ds. findes merker efte.r, at vand s.kulde have staaet over isen, 

ei heller kunde der paavises nogen afl¢bskana.l ovenpaa den. Vandet 

maa derfor hav~, va=iret opdremmet under isen, som antagelig, ialfald 

for det sterke,st indsunkne partis vedkommende, ha.r flydt paa det. 

U d paa sommeren har sa.a dette opdremmt;ide vand skaffet sig afl¢b 

efte,r sprrekke,r under brreen. 

H¢ideforholdene gj¢r det indlyse,nde, at der i l¢bet af vaaren og 
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Fig. 3.· Braoeu sto1:e B1·imkjedlen. 
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sommeren vil flyde en mrengde smeltevand fra br re en omkring ned i 

store Brim.kjedelen, · og dett~· kan ikke ha.ve afl 0b n uget a.ndet steds 

end unde,r Tunsbergdalsbrreen, der, som vi har scet, lig ~ er som en 

vreldig isvold foran. Men i l¢bet af h¢sten og den lange vinter vil 

den afl.¢bskanal, som er brudt op sommeren forud under brreen, stop

pes igjen ved isens bevre_gelse og frosten, da paa denne tid kun ube

tydeligt vand presser pa.a. F¢rst noget ud paa den f¢lgende ~ommer, 

naar vandets. tryk inde fra botndalen er blevet betydeligt, sprenger 

det sig vei paany efter sprrekkerne under brreen. 

Tidligere-, da ismasserne fyldte store Brimkjedelen i h¢ide med 

Tu.11sbergdalsbrreen, kunde ikke va,ndet opdremmes som nu. Om 

brreen fremdeles skal vedblive at a.ftage som i de senere aar, maa v1 

derfor vente, at de opdremmede vandmasser inde i store Brimkje.nAl"

vil· blive, st¢rre og st¢rre. F¢lge1ig ma.a da ogsaa, den af disse rren.1-

bragte fl.om i Tunsbergdalselven antage s.t¢rre dimensioner. Efter 

et overslag er area.let a.f det ved sprrekker som indsunket markerede 

parti a.f brreen i st.ore Brimkjedelen mindst 200,000 · kva,drat-m. 

Deraf se·es, at det er betyde,Iige vandmasser, som kan opdmmmes 

herinde, men flommen i Tunsbergdalselven sidste sommer var jo ogsaa 

asredvanlig stor, og C'3t uagtet elven gjenneml¢ber det 3 km. lange· 

Tunsbergdalsvand, der virker som et reguleringsbct,ssin for va.nd

faringen. 

Man kjender fl.ere sj¢er, som opdremmes ved randen af brreer; 

bedst kjendt af disse, er vel Dremmevand og Marje1ensj¢. Den f0rste 

opdremmes aJ Rembisdalsskaaken, som kommer fra Harda.ngerj¢ke

len. Her har man maattet sprenge en tunnel gjennem fjeld for at 

skaffe Dremmevandet afl.¢b og derved hindre de skadelige oversv¢m

melser, so~ ramme,de den bebyggede Si~adal, naar Drenumevandet 

var vokset. saa.meget, at de-t br¢:d igjennem brredammen. Marjelensj¢ 

opdremmes af Gen store Aletschgletscher, som k~mmer fra .Herner

aJpe,rne i Schweiz. 

Forholdet ved Tunsbergdalsbrreen er, som vi ha.r seet, noget 

anderle,des, idet vandet her ikke opdremmes i en aa.ben sj¢, men under 

isen. Skulde imidle·rtid brreerne vedblive at aftage, som de har gjort 

i de.n .Renere tid, er det sandsynligt, at brreen i store Brimkjedelen 

over det, opdremmede va.nd vil smelte bort, mens brreda.mmen i hoved-



Fig. 4. Tunsbergdalsbra:i~n foran stcre Brimkjedlen. 
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d.alen kommer til at holde sig, da brreen her er saameget mregtigere 

og har sit udspring i hjertet af J osteda.ls,brreen. Isaafald vil 

her indtrrede en lignende tilstand som ved Rembisdalsskaakj en og 

Aletschgletscheren, idet en aaben sj¢ da vil opdremmes af Tunsberg

dalsbrreen i sidedalen. 

Aluminium som ophedningsmiddel. 
Efter prof. dr. Bamberger ved sg.*) 

Hvor store forhaabninger satte man ikke til aluminiet, "s¢lvet 

af ler", da det i 1855 lykkedes Sainte-Claire-Deville at fre.mstille i 

st¢rre mrengder det af Wohler i 1827 opdagede metal. Den h¢ie pris 

var dog en tid lang en hinclring for dets anvenclelse.**) Efterat frem .... 

stillingsmetoden var bleven forbe-dret, og srerlig efterat den billige~ 

elektrolytiske udvinding var opfunden, ¢gede& igjen forventninge,rne 

til dette metal. Desvrerre har de dog ikke ladet sig rnalisern. Det: 

er imidlertid ikke hensigten her a.t skildre aluminiets _ talrige anven-

*) Foreclrag i Verein zur Verbrritung naturwissensschaftlicher Kenntnisse 

in Wien. 

**) Statistik over alnminiets pris siden dets forste fabri~mressige frem

stillin5: 

Aar Fa.brikant 
Omtrentlig pris 

pr. kilo 

1855 .... . ...... . Deville i Glaciere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark 1000.00 

1856 ........... . 
1857 ........... . Morin i Nanterre ... . .... ....... ........ . 

1857-86 ..... .. . Merle & Co., Salindres .................. . 

1886 ........... . Hemelingen .. : '. ........................ . 

1888 ..... , ..... . Alliance Al. Co ......................... . 

1890, februar .... . Neuhausen 

1890, september .. 
1891, februar ... . 
1891, juli .. ... .. . 
1891, november . . . ........................... . 
1892 ........................... · ....... . .................. . 
1893 ..................................................... . 
1894 .................... ·; ............................... . 
1895 ...................................................... · 
1896 ..................................................... . 
1898 ..................................................... . 

:1 

Jl 

)1 

" 
" 

300.00 
240.00 
100.00 

70.00 
47.50 
27.60 
15.20. 
12.00 

8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.60 
2.34 
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de.Iser/'t) men kun hvorledes det benyttes for at opnaa meget h0ie 
. varmegrader. 

N aar aluminium ophedes. med j erno·xyd, for binder dettes surstof 

sig med aluminiet, og . man faar meta.llisk jern. Dette kan udtrykkes 

efter folgende kemiske formel : 

Fe203 + Al2 Fe2 -t- A1203 
J ernoxyd + aluminium = jern + almniniumoxyd (slagge). 

Ve,d denne· proces tiltrrekker det metalliske aluminium surstoffet; 

det virke,r altsaa som et re,duktionsmiddel. Denne de,ts anvendelse 

er ikke, ny, den har vreret benytte,t af forske,re som Deville, br0drene 

Tissier, Wohler og dennes elev Michel samt Beketoff. I den seneste 

tid har Leon Franck benyttet aluminium som et reduktionsmiddel 

for at fremstille fosfor a.f fosforsyre. 

Alle disse forskere har kun arbeidet med smaa mrengder af blan

dingen og med smaa kar, som blev ophe,det udenfra.. Herved opstod 

som oftest mege.t heftige, . eksplosionsa.gtige reaktioner, idet store 

varmemrengder· blev frigivne. Ophedningskarret blev de,rfor som regel 

¢de1agt. Her har imidlertid H. Goldschmidt indlagt s,ig stor for

tj eneste ved at have anordnet processen, saa at den er teknisk mulig. 

Resultatet a.f Goldschmidts arbeider var, at, det er ganske over

fl0digt at ophede blandinge,n af aluminiet og oxydet fuldstrendigt. 

Man faar ganske samme resultat, naar man ant.render blandinge,n 

paa samme maade, som man antrender ethveirt andet brrendbart legeme. 

Man peh0ver da kun at ophe,de, e,t punkt, hvorefter blandinge,n vil 

brrende videre og trrekke ogsaa det senere tilf 01·te materiale ind i 
reaktionen. 

Ved, der er antrendt me,d en fyrstikke, bringer kul, som de,rpaa. 

kastes ind i ovnen, til at brmnde. Ga.nske paa samme maaed bringes 

ovennrevnte, blanding i brand, kun maa man he·:rtil bruge, e,n sreregen 

fyrstikke · eller fyrsa.ts. En saadan fyrs_ats laves af aluminiumpulver 

og et stof, som let afgive_r surstof, saasom baryumsnperoxyd Ba02 • 

D9nne blanding formes ved hjrelp af et bindemiddel til smaa kugler} 

hvori der indstikkes et magnesiumbaand, der kan antrende,s af en fyr

stikke, hvorpa.a blandingen blir bragt til reaktion. Istedetfor deinne 

fyrsats kan ma,n- for0vrigt godt bruge stormstikker. 

Istede-tfor baryumsupero~yd ka.n man ogsa.a anvende andre stoffe, 

*) Som et' kuriosum kan anfores at i Chicago der er bygget et hus af 
aluminium. Det er 64 m. h0it og har 17 etager. 
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som let afgiver surstof, saasom overmangansurt kali, klorsurt kali, 

salpe,ter, blyoxyd. En blanding af aluminiumpulve-r og natriumsuper

oxyd, Na2 0 3 , bar en meget lav antamdelsestemperatur. Tilsrettes 

nogle draa.ber vand, vil blandingen straks antrendes. Skal denne 

yders,t farlige blanding fremstilles, ma.a der imidlertid udvises stor 

forsigtighed, de,n maa derfor kun tilberedes i smaa. mrengder . 

. Efter Goldschmidts metode opnaar man: 

1) a.t den ved reduktionsprocesse,n udviklede varmemrengde kan ud
nytte·s; 

2) udvinding af rene, metaller og legering·er ; 

.3) fremstilling af kunstig korund. 

Fig. 1. 

fyrsats 

antrendelsesblanding 

papfrhylster 

jernnagle 

tra-beholder 

o:phedningsmasse 

sand 

For at opnaa det under 1 anforte blir a.luminie,t blandet med 

billige metaller, saasom jerno,xyd; hertil tilsrettes indifferente stoffe, 

saasom magne,s,ia, kalk, sand, for at te'mper~t.uren ikke ' ska.I blive for 

h¢i, saa at de-t le,geme, som skaf ophedes, smelter, eller sa,a at mebllet 

udskiller sig regulint. Man faar herved ogsaa en slagge, som ganske 

omhyller de,t legeme, som ophedes. En saadan blanding kaldes op

hedningsmasse~. Man har heraf to blandinger, s.om under merket 

E og M f¢reis i hande1en. 

Hosst.aaende figur viser bedst fremgangsmaaden. En tre kilo 

tung jernnagle-, saadan som blir brugt ve·d brobygning, indlregges i en 

st¢rre mrengde ophedningsmasse. Herpa,a lregges der et tyndt lag 
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antrendelsesblanding,*) hvori der stikkes nogle fyrsatse . Disse antren

des nu, og naar reaktionen er kommein igang, srettes det hele i en trre

beholder, de,r e,r fyldt med sand. 
Efter 15-20 minuters forl¢b vreltes trrebeholderen. N aa.r slag-

gen, som omgive•r jernna.glen, er slaaet· af, vil denne vise sig at vrere 

hvidgl¢dende·. 
Efter denne Goldschmidts me.tode er det meget let at fremstille 

kemisk rene metalle·r, som chrom, mangan, jern o. s. v . 

Det er muligt a,t rendre og regulere reaktionens intensitet ved at 

benytte oxyder med h¢iere, eller lavere surstofgehalt til fremstilling 

af metallet, eller ved at bruge en blanding af oxyderne. Brunsten, 

Mn0
2 

reagerer s:aaledes meget heftigere med aluminium end mangan

oxyduloxyd, Mn3 0 4 , eller mang anoxydul, MnO. 

Fig. 2. 

magnesiumbaand 

• lerdigel 

magnesiandforing 

fyrsats 

antrendelses blanding 

chrom oxyd og aluminium 

Blandingen kan sa.mmensrettes efter ligningen : 

R203 + Al2 = Ab03 + R,z. 
For at faa me,talle,t aluminiumfrit er det n¢dvendigt at tilsrette 

et overskud af oxyd, saa at aluminiet ganske oxyderes. 

Skal rent chrom udvindes, blandes chromoxyd og aluminium

pulver me,d antrendelsesblandinge,n, hvo:rpa.a he,le massen st~mpes fast. 

i en ildfast le,rdigel, der er udforet me,d magnesia. I bunden har 

digelen en aabning, hvorigjennem metalle,t ka.n t¢mmes, _ og oppe· e·n . 

for s1aggen. Reaktionen indledes ve,d at fyrsa-tsen antrendes, de,nne

trender igjen antrendelse,sblandingen, hvorpa.a det hele kommer i brand~ 

Tilsi:ettes mere af den f¢rstnrevnte blanding, vil i l¢bet af ganske, kort 

tid he,le dige1en vi:ere fyldt med en letflydende, masse·; slaggen flyder 

*) Antrendelsesblandingen er en blanding af aluminiumpulver og et exyd'r 

som let afgiver sit surstof. 
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ovenpaa det smeltede chrom. Da digelen har to afl¢bsaabninger, kan 

proce·ssen fortsrettes uafbrudt. I en middelstor ·aigel kan 1-2 kilo, 

aluminium blive o:X:yderet i l¢bet af et minut. 

Rent chrom har en s¢lvglinsende, · farve og et me,get holdbart i 

luften. I • fl ere henseender ligner det et redelt metal. Dets smelte

punkt er adskillig h¢iere end platinae,ts. Smeltet chrom er ligesom 

kviks¢lv en let bevregelig vredske. Ophe,det i en knaldgasflamme 

brrender chrom med en glimrende spruten af funker. Kastes et stykke, 

cbrom i en beholder1 hvori der er smeltet klorsurt kali, sker der en 

me get heftig reaktion. Under en st.raalende ildglans sv¢mmer chro

met omkring paa denne vredske, ganske som kalium · paa vand. 

Mang.an kan fremstilles paa ganske samme maade som chrom. 

Dette stof ligner i udseende, vismut og er temme1ig holdbart mod luf-

tens fugtighed. Det mangan, man tidligere fremstillede; indeholdt 

mege,t karbid og smuldrede i luft~n meget snart . op til et pulver. 

Som chr~m og mangan kan ogs·aa jern uqvinde·s af et af dets. 

oxyder ved hjrelp af aluminiummetoden. 

En stor fordel ved Goldschmidts metode er, at det ikke· er n!Zld

vendigt at ophede udenfra reaktionsbeholderen, hvad der er saa meget 

mere vigtigt, da der ikke findes noget digelmateriale, der kan taale 

samtidig udenfra og indenfra en sa.a h¢i ophedning. 

De almindelige ildfaste digler egner sig ikke til disse sme1tefors¢g. 

Den kemiske termoindustri i Essen fabrikerer imidle,rtid sreregne tiI 

dette brug bestemte digler og kar, der er udforede med et lag af mag

nesia eller kunstig korund. 

Den smeltede aluminiumoxyd virker samtidig som en glasur, der 

. betydelig for¢ger dige,lens, modstandsevne. 

Paa sam.me maade som he-r e•r omtalt for udvinding af chrom, jern 

og manga.n, kan ogsaa mange andre· metaller, saasom nikkel, kobolt, 

zink, kobber, molybdren, wolfram, tin, bly og cer udvindes. Lige1edes 

kan nogle metalloider isolere-s.. En undtagelse gj ¢r dog magnesium

oxyd, MgO. Det er hidtil ikke lykkedes at reducere dette stof*). 

Beryllium, titan, bor, siliciurn, cer og thorium udskilles ikke re-

*) Moisson er kommen til clet resultat, at Magnesia ikke lader sig redu

cere i den elektriske ovn ved hjrelp af -kul. Borchers foler sig imidlert.id over

bevist om, at der ikke finde~ det metaloxyd, som ikke blir reduceret ved hjrelp, 
af kul, hvis man blot kan skaffe tilstrrekkelig h0i temperatur, 
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gulint,, men fint fordelt i s.Iaggen. Det e,r derfor fordelagtigere at 

fremstille legeringer af dem. Af saa.danne er fremstillet : 

Titanjern (ferrotitan) 80 pct. jern med 20 pct. titan. 

Borje,rn (ferrobor) 80 pct. jern med 20 pct. bor. 

Der er ligeledes fremstillet en legering af chrom meed kobber. 

Denne har kobbere.ts farve, men er adskillig ha.ardere end dette. 

Det maa bemerkes, at det ikke er lykkedes Goldschmidt at redu

cere vanadinsyren til metallet, men kun til vanadinoxydu1, V d2 0. 

Denne forbindelse troede, han dog var metallet vanadin, indtil han 

gjennem Hittdorf blev gjort opmerksom paa sin fei l. Oxydet har for

¢vrigt ogsaa vrerct tage,t for meta.net. 

Af niob og tantal er kun smaa mrengder fremstilled~. Ogsaa 

calcium, baryum og natrium kan udvindes ved hj relp a£ reduktion. 

Men da de eir lettere end slaggen, legeres de som oftest med et tungt 

metal, saasom bly. Blybaryum med 25-30 pct. baryum spalter vand. 

Isoleringen af nat~ium fra et af dets surstofforbindel_ser ve.d hjrelp 

af aluminium har srerlig inte,resse, da tidligere aluminium udvandtes 

a£ dets klorid ved hj relp a£ natrium. 

Istedetfor at blande oxyderne med aluminiumpulver ka.n man 

mangen .ga.ng med fordel bruge sul:fider. Reaktionen forl¢ber da under 

en lavere temperatur, end om oxyderne var anvendt, og slaggen (svovl

aluminium) smelter lette·re; det er derfor lettere at udskille den fra 

metallet. Surstofsalte kan ligesom oxyder og sulfider reduceres af 

a.luminium. Dog angribes, efter hvad Deville har pa.avist, nitrater 

meget lidet. 

Meget energiske er aluminiets virkninger paa sulfater som gibs 

og glaubersalt. Da Tissier ophedede i en digel noget af sidstnrevnte 

salt sammen med aluminiumpulver, var reaktionen saa sterk, at dige

len sprang istykker. 
Den ved me,t.allets fremstilling dannede sla,gge besta,ar, hvis man 

har benyttet surstofforbindelser, af smeltet lerjord, korund (Al203). 

Hera£ kan igj en udvindes aluminium, som derpaa a.tte,r kan bruges 

til fremstilling af meta.Iler, elle-r det kan benyttes som slibe- og pole·r

midde-1. I f¢rs.tnrevnte tilfrelde har vi en fuldstrendig kredsproces. 

Slaggen er saa haard, at den ikke engang kan ridses af diamant. 

I moids;;etning til den naturlige smergel, ko~und, er den ganske va.nd

fri. Incle i slaggen finder man ~maa gjennemsigtige farvel¢se eHer 

forskjelligfarvede krysta1ler, saaledes indeholder chromslaggen inde 
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sine hulrum meget vakre, naalformede · krystaller, der maa ansees 
:som rubine·r. 

Det aluminium, som benyttes ved den Goldschmidt'ske metode, 

er ganske finmalet. Vil man fremstille kemisk rene metaller, maa man 

naturligvis ogsa.a bruge rent aluminium. Skal man · derimod kun be

nytte det til ophedning, kan godt anvendes ca. 50 pct. raaaluminium, 

som koste-r ca. 90 0re kiloet. Goldschmidt-s metode ha.r i den senere 

_tid fundet ikke liden a.nvendelse, i den praktiske teknik. I Essen 

fremstilles nu efter denne metode i stor maalestok rene kulfrie me

talle,r i digelformede ovne, som er byggede af ildfast materiale, og som 

indeholder nogle hundrede kilo metal. Chrom anve-ndes hovedsagelig 

til fremstilling af chromstaa1, ma.ngan til £rems.tilling a£ en ren, jern

fri mangankobberlegering, som indeholder ca. 50, 30 og 20 pct. 
mangan. 

N a.ar man vil foretage e·n delvis ophedning og forandring af alle

rede oparbe-idede og monterede sa-ger, har man i aluminiumsme.toden 

en udmerket hjrelp. En saadan partiel ophedning var tidligere ikke 

mulig. Skal saaledes en smedejernsplade paa et eller a.ndet sted gj0res 

gl0dende, afgrrenses vedkommende sted ved teglstene og formsand. 

Det herved da.nnede rum fyldes med ophedningsmasse, som derpaa 

bestr0es med antrendelsesblandingen, hvorpaa det hele, ant,rendes ~d 

hjrelp af e·n fyrsats. Pa.a lignende maade kan der smeltes hul i en 

je-rnplade. Endvidere kan der efter denne metode hrerdes og aJhrerdes, 

saaledes kan lange staalknive- hurtigt og let blive hrerdede, endvidere 

kan mindre partier, saasom enderne af hrerdede staalbolter, igjen blive 

bl¢de. Paa lignende maade kan Goldschmidts metode benyttes til 

udbedring af feilfulde smedejernsarbeider af enhver art., f. eks . til paar 

smeltning af en afbrudt tand i et tandhjul o. s. v. Efter denne metode 

kan lig,e-led~s let en "lunker" - huller i st0bestaalsgJens.tanden - blive 

fyldt med smedejern. Ska"l_ man foretage en saadan reparation, pudses 

forst vedkommende beskadigede sted blankt. De7'})aa omgives det med 

blik og formsand, hvorpaa der gydes i den herved dannede hulning 

smedejern, som er udvundet i en digel af ophedningsmassen " tliermit 
R" (fig. 3). 

Vil man anve·nde Goldschmidts metode til haardlodning, lregges 

haardloddet meUem de to metalstykker, som skaJ forbindes, hvorpa.a 

de,t hele omgives med ophedningsmasse. Rea.ktionen indledes derpaa 

Yed antrending af fyrsatsen. Lo,dningsmassen smelter ved den sterke 
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hede, der udvikles, og begge stykkerne blir fa.st forbundne . Til lod

ning af et, en-toms jernr¢r udkrreve·s ca. 100 gram aluminium, og den 

hele proces vil kun koste ca. 35 ¢re. 
Smedejernsr¢r kan sammensveises saa udmerket, at de kan ud

holde et tryk af 400. atmosfrerer. Denne· metode kan ogsaa anvendes 

til sammensveisning af sporvognsskinner. . Denne operation udf¢res 

paa folgende maade : Begge skinnerne blir ved hj relp af et klemme

.apparat pressede fast sammen, efterat ber¢ringspladerne f¢rst er bla.nk

pudS'ede, og der er lagt et stykke blik mellem dem. Omkring det sted, 

Fig. 3. U dbedring af en feilfuld staaldigel. 

hvor de ska.l sammensveises, lregges derpa.a en form af j ernblik, som 

.forste,rkes ved formsand. J ern, som er bleven smeltet a.f ophednings

massen - thermit - i en digel, gydes nu oveT det hele. 

N aar j eTne,t gydes over s,kinneTne, rind er for st den smeltede ler

jord ud. Denne stivner straks og overtrrekker de jerndele, som skal 

forbindes, med et beskyttende oxydla.g. J ernet, som derpaa rind er 

ud, kan herved ikke angribe sammensveisningsstede·rne. Ved den 

.sterke varme, som udvikles ved deinne proces, sammensveises ganske 

..skinneenderne. Sammensveisningen er sa,a sterk, at den ka,n taale et 

-tryk af .over 40 000 kilo. Paa skinner, som en sammens.veisede pa.a 

-<lenne, maade, kan der kj¢res uden nogen rystning. Saada.nne skinner 
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egner s.ig ogsaa godt til tilbagef¢ring af den ele.ktriske str¢m, naar 
denne er drivkraften. 

Fig. 4 viser en sammensveisning af skinner. Man seT de to 

mand, som udkneves~ hertil, materialet og verkt¢iet, d. v. s. klemme

apparat, dige,l med trenger, hvorved de t.o mrend kan t¢mme den, boks 

med ophedningsmasse - therm.it, - der er tilstrrekkelig til 10-12 
sammensveisninger. 

I den s·Emes,te tid er de.t ogsaa lykkede,s at fremstille calciumcar

bid, da der ved Goldschmidt-s metode udvikle,s en me.get h¢i tempera-

Fig. 4. Sammensveisning af skinner. 

tur. Hidtil har man kun ku.nne.t fremstille dette stof en elektrisk 
ovn. 

De her nrevnte fors¢g og eksperimenter vis er, at vi ved hj relp af 

aluminium i l¢bet af ko,rt tid og inden et ganske lidet rum kan faa 

udviklet en uhyre mrengde varme. Dette metal tjener derfor som et 
varmemagazin. 

Den tempera~ur, som udvikles ved aluminiummetoden, l¢ber op 

til ca.. 2900----:'-3000 gr. C.*) ifolge bestemmelser, som Wyborgh har ud-

*) I et for kort tid siden i Leipzig udkommet arbeide om solens straaling 
og temperatur anslaar J. Schreiner denne sidste til h0ist 5400- 6200° C., medens 
den tidligere har vreret ansJaaet til ca. 10 millioner grader. 

If0lge v. Kovesliget.hy skal overfladet~mperaturen paa dP- hvide, gule og 
rnde fixstjerner v~re henholdsvis 6400, · 5400 og 4300°. 
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fort med thermaphonen.*) I clen elektriske ovn kan man faa tempe

raturer, der er over 3500 gr. C. 
If¢1ge Hochmann beror den ved oxydationen af a.luminiet udvik

lede h¢ie temperatur ikke saa meget paa, dets store forbrrendingsvarme 

(7140 kalo,rier), som paa, at dette ophedningsstof forbrrender med en 

meget h¢i nyttee,ff ekt. 
Paa et m¢de, som det tyske elektrokemiske selskab holdt i april 

1898 i Leipzig, kalder Ostwald Goldschmidts metode for "en smedje,-

ild og en h¢iovn · i vestelommen". 

teriserer denne udtalelse met.eden. 

Paa en prregnant ma.ade karak

Go] dschmidt siger selv : Det, 

som i virkeligheden udmerker denne metode, er den store energi

trethed, som man pa.a en simpel maade kan opnaa med den. Aluminiet 

viser sig som en meget kraftig varmeaccumulator. De i den paa der

til e,gnede industricentrnr nedlagte store krrefter kan igjen udl¢ses 

pa.a hvilketsomhelst sted, man ¢nsker det, og gj¢re tjeneste paa de 

mest mangfoldige maa.der." 
Aluminiets kemiske egenskaber, srerlig <lets store· re,duktionsevne, 

vil i fremtiden sikre det en meget st¢rre anvendelse end de.ts fysikal

ske, saasom dets vakre udseende, ringe specifi.ke vegt o. s. v., var istand 

til. Den elektriske ovn har beriget kemikerne med et stort antal nye 

opdagelse.r. Paa samme, ma.ade vil sikkerlig de her omtalte alumi

niumsmet.oder virke befrugtende, paa videnskaben og industrien. Den 

anorganiske kemi, der saa henge har vreret kemikernes stedbarn, kan 

med stolthed se paa denne eiendom, som den har tilkjrempet sig i de 

sidste aar. 

Bergverksdrift og stenbrydning 
Af Amund Helland. 

(Slutn.) 

1.farmor. 

Norge. 

Allerede i middelaJ.deren anvendtes marmor . ved bygningen af 

Trondhjems domkirke, og denne marmor er taget paa Almenning¢en 

samt fra Sparbu. 

*) For at faa testemt h0ie temper:-1turer brug1:n- Wyborgh smaa lercylindre 
hvis lrnlrum indeholder knaldkviks0lvtrendhretter. · Jo h0iere den temperatur er, 
som skal maales, · desto hurtigere exploderer disse knaldhretter. Paa en tabel 

fi.ndes anfort den til den me<lgaaet1e tid svaren<le tempe1·atur. 
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Af de af de danske konger udstedte privilegier sees,, at man i 

begyndelsen af det 18de aarhundrede bar brudt marmor. 

Saaledes gav Fred.rik IV 28de august 1704 og 13de april 1706 

oberstl¢itnant Lillienskjold privilegium paa marmorbrud paa. Moster

havn som f¢rste finde,r, hvilket privilegium sikrede eneret paa sten

brud paa 12 miles• omkre,ds. 

3die august 17 44 og 13de december 17 45 fik hofbygme-ster Fortlin 

eneret til at bryde marmor og sa.ndste-n i Akershus len i 25 aar, og 

lignende privilegium fik oberstl¢itnant Eigtvedt 4de de,cember 17 4 7-

i 30 aar for Kristia,nssands stift. 

Marmor til Marmorkirken i Kj¢benhavn er brudt i midten af 

forrige aarhundrede ved Gjellebrek i Lier og paa Kommers¢en i Sande. 

Pig. 18. 

Marmor e,r brudt ved Hop ved Bergen, hvis marmor er af . ringe 

mregtighe,d; videre forekommer ma.rmor paa Moster¢en, paa Salir 

hellen i M¢gster og fl.ere steder. 

I Romsdals amt optrreder marmor Grundfjeldet, og ligesaa er 

der marmor i de trondhjemske skifere. 

U den sammenligning de st¢rste marmorforekomster optrreder i 

N ordlands amt, og enkelte af forekomsterne her er kolossale. 

Det vigtigste marmorfelt er Fa.us,keidets marmorfolt fra Skjrer

stadfjorden til S¢rfo1denfjorden i nord, 14 eller 15 km. langt og med 

hundreder meters mregtighed. 

Fig. 18 viser marmorbrud fra Fauskeidet. 

Marmoren er af forskjellig farve og beskaffenhed. 

,,Naturen". 3 
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De nordlandske marmorer har hidindtil kun vreret lidet benyttet, 

men i de senere aa.r har der vreret en st0rre drift af e.t stort v~sentlig 

da.nsk selskab. 

De f¢rste brud kom igang i midt.en af 1880-aarene ved Tveraa, 

Tortenli og L0vgaflen i Fauske og ved Selj eli i S¢rranen; sen ere blev 

paabegyndt fors0gsbrud, spredt over forskjellige dele af Nordland 

samt i den indre del af Trondhjemsfjorden; i de aller sidste aar har 

driften foregaaet ved Furuli og L0vgaflen i Fauske ; desuden er drevet 

fors¢gsbrud i VeHjorden. 

Fjg. 19. 

Fig. 19 viser et marmorbrud fra Furuli i Fauske. 

Fig. 20 er fra marmorlastepladsen ved Fa.uskeidet. 

En del af den nordlandske marmor har den slemme egenskab, 

at den bl ir hvad fra.nskmrendene kalder drrebt (tue) ved slag, saaledes 

at kornerie gaar fra hverandre som l0st sukker omkring det punkt, 

hvor stenen trreffes af slaget. 

Marmoren i Nordland og Troms¢ amter er for en del dolomit

marmor. 

Om de norske marmorers farver hidsrettes e.fter J. Vogt: 

Foruden hvid marmor forekommer forskjellige slags farvede mar-
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morsorter. Y derst sjelden, som f. eks. ved Hegge og Rugaasnes i 

Velfjorden forekommer snehvid marmo,r; hvid med yderst svag blaalig 

tone er Hekke,lstrandmarmoren fra Ofoten og Granaasmarmoren fra. 

Vefsen; hvid me,d gullig tone fra Tortenli~Furuli paa Fauskeidet; 

hvid med graalig tone fra Remmen ved Mosj¢en. "Elfenbenmarmor" 

- tret som elfenben - findes ved Gotvasli i V rerran, Indherred. 

OrG.ngegul kalkspatmarmor forekommer i Leifsetmarmoren, 

Fauske og Ofoten. 

Fig. 20. 

R¢d, ren rosenr¢d eller morgenr¢d marmor paa talrige steder 

SkjrerstB.d, i Ofoten, i Gildeska.al og Steige·n. 

Himmelblaa marmor :fi.ndes ved Vedaa, Hemnes, . S¢rra.nen og 

ved Aspaas, i V elf j or den. 

Blaaliggraa marmor e_r almindelig ved Balangen i Ofoten, ved 

K vandal i Skj rersta.d, S_¢rreisen o. s. v. 

Mi2Srkegraa med blaalig · tone er nogenlunde hyppig. Graasort 

marmor, de·r som poleret er sort, :fi.ndes ved Saksenvik i Saltda.len, 

Dalsbugten og andre ste,der i Eidanger nrer Brevik. 

Flerfarve,t marmor forekommer. Den r¢d-hvid-brogede L¢vgafl-
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marmor ( "breche rubane" elle,r "breche rose"), bestaaende aJ r0d 

kalkspat, hvid dolomitspat med gr¢n gli;mme,r, fi.ndes ved L0vgaflen 

i Fauske. Talrige marmorsorter har gra.a eller sorte, scha.tteringer 

paa hvid bund eller hvide, schatteringer paa graa bund. 

"Antique vene" elle,r "antique" er en hvid marmor med talrige 

graa eller m0rke schatteringer. 

"Antique verdatre" optrreder ved Furuli i Fauske, med nogen 

tilblanding af gr0nt, har lysegraa schatteringer paa svag lysegul bund ; 

fi.ndes £. eks. ved Hammarfald og Dypvik, S0rfolden. 

I de sidste aar er der tilvirket noget over 2000 ton marmor . 

. H vis det lykkes at' bringe den norske marmor ind paa verdens

markedet, kan produktionen af denne bergart blive meget betydelig. 

Om byernes forsyning med sten. 

Byernes forbrug af sten er fornemmelig brolregningssten, heller 

til fortoge og kantsten. 

Over kommunernes forbrug af sten er sa..mlet nogle opga.ver. 

Kristiania kommune benytter til gadesten dels graa granit fra 

Smaalenene, de,ls gr¢nste~ fra Asker og dels sandsten fra J e1¢en og 

Holmestrand. Graniten fra Smaalenene kommer fra Fredrikshald, 

Fredrikstad og Sarpsborg og betales med kr. 4.25 til 4. 70 pr. kvadrat

meter forste sort. Stenen slide,s ved brugen rund. 

Den bedste og seigeste sten til gadesten er gr¢nsten, som komme·r 

fra N ersnes i Asker. Den slides jevnt og betales h¢iere end graniten, 

kr. 5.25 pr. kvadratmeter. 

· Ogsaa sandsten slides jevnt, men den synes 

mindre modstandsdygtig end de andre gadestene. 

de,t hele at vrere 

Kantstenen i Kristiania er granit fra Smaalenene. 

Til helle,r over fortoge bruges lidt a.f sandsten fra Ringerike, men 

mest 1.25 meter bre.de stene af granit, som betales med kr. 6.25 pr. 

kvadratmeter. 
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Kristiania brolcegningsnesens forbrug af materialier. 

Huggen brolceg- Heller for fortoge 
Kantsten 

ningssten og overgange 
Aar (m 2) (10b. m.) (]0b. m.) 

Forbrugt Forbrugt Forbrugt 

1887 6 776 7 921 6 700 

1888 5 469 2 199 4 398 

1889 13 160 6 311 7 230 

1890 8 562 2 272 5 544 

1891 5 691 2 014,5 6 171 

1892 18 499 4 141 9 268 

1893 7 100,43 3 163\ 8 796,89 
1894 17 532 5 325 8 575 

1895 22 423 8 978,43 7 650 

1896 26 546,6 4 503 8 888 

Kristiania bys forbrug af sand og singels er betydelig, saaledes 

Sand: 

1896 1897 
Kj¢bt .......... 158083 hl. 145000 hl. 

Solgt .......... 27344 - 24000 -

Byens forbrug 130742 hl. 121000 bl. 

Sanden kom.mer dels fra morrenen ved · Svelvik, dels er det sand 

fra Drammen, de,r mudres eller ta.ges ved stranden. 

Den betaJes med 0.21 til 0.28 kr. pr. hl. 

Af singels bruges en ten graa sing els fra fj orde,n ell er r0d singels 

fra Rau¢. 

Den forste be,tales med 0.27, den anden med 0.40 kr. pr. hl. 

Sin gels: 

1896 
Kj0bt . . . . . . . . . . . . 66889 . hl. 

Solgt . . . . . . . . . . . . 11335 -

Byens forbrug 55554 hl. 

1897 
51856 hl. 
11273 -

40583 hl. 

Kristiania kommune bruger · saaledes henimod 50 000 kroner om . 

&aret, i sand og singels. 
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Bergens by faar sm gadesten fra Sta.mnes og omgivelser, fra 

Masfj orden og tidligere fra V axdal. 

Pris kr. 3.95 m. 2 f¢rste sort. 

" 
,, 2.85 ,, anden ,, 

Bergarten er gneis med udprrege,t stribning. Videre faaes fra 

Rubbe,stadnes paa B¢mme,1¢en granit. Stenen fra Stamnes er den 

bedste, den anden tilrundes hurtigere. 

Af og til er der komm~t gadesten fra Fredrikshald, men den er · 

dyr.ere, indtil kr. 6.00 pr. kvadratmeter. 

Kantsten er tilde1s kommet fra Sta.mnes, gneis, 6 tommer bred, 

12 tommer dyb, til en pris aJ kr. 3.00 pr. l¢bende meter. Kantsten 

komme,r nu fra Fre.drikshald og beitales med kr. 2.75 og kr. 3.00 pr. 

l¢bende me,ter, 8 tommer tyk_ og 12 tommer dyb. 

HeHerne komme;:r fra Jondal og koster fra kr. 5.20 til kr. 7.50 

pr. kvadratfavn. 

Forbrug af Bergens: ve.i- og havnevresen i 

1889 brosten 5910 
1890 
1891 

6460 
3800 

1n. 2 

" 
" 

heller 2100 m. 2 

1330 ,, 
1070 ,, 

kantsten 800 1. m. 

840 
980 -

Til byggeste,n er de.n inden selve Bergens bys grrenser forekom

mende skifor ve1 tjenlig; det bedste brud kan imidleirlid ikke lrengere 

benyttes, fo.rdi grunden he,r er optage-t (ved Dr-agefje-ldets skole). 

I de se,nere aar beny.1.tes til byggesten en stribet gneis fra gaarden 

Skreien nrer V axdals station ; dette, e-r den bedste byggesten i Ber gens 

omegn; den kan skydes ud i fl.ere meters lrengde, saaledes e,r den be

nyttet i blokke 3.20 m. lang ved udstillingsbygningen i Bergen. 

Mursand kommer fra Stamne; og fra Dale med Vosseba.nen. 

· Trondhjems bys forsyning med stein. 

Gadesten i Trondhjem kommer fra gaarden Almli i Gjeitestran

den i Orkedalen, hvor der brydes gade-sten og heller. Sten fra Horg, 

Hovinstandsten, anvendes til trapper og ga.desten, ogs,aa til bygge

sten, sa~ledes til sparebanken. Videre er hovedpillarerne i Trond

hj ems domkirke gjort af denne sten. 

Sten fra Stj¢rdal~,n er anvendt til bygningen aJ I1e.r1 kirke. 

For gadesten betales for en kubikme,ter, de,r regnes for 4 kva

dratmeter: for f¢rste s.o.rt 21 kr. = kr. 5.25 pr. kvadratmeter, for 
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anden sorJ. 15 kr. = kr. 4.25 pr. kvadratmeter. For heller betales 

3 kr. pr. kvadratmeter for st~ne af middels st0rrelse, det vil sige af 

! meters bredde og l! til 2 meters lrengde. 

Fortogene i Trondhjem er private. 

Trondhjem har mangel paa granit, som let lader sig bearbeids. 

Til kantsten anvendes granit fra Fredrikshald. Graniten fra Ilsviken 

ved H0vringen er haard og vanskelig at tildanne. Ogsaa granit fra 

Hestdalen, Hinderheim, er benytte,t i Trondhjem. Sten til grund

mure i bygninger er taget fra Rose,nborg stenbrud. Til brolregning 

paa siderne aJ gaderne er anvendt kuppelsten. 

Trondhjems by har fcrbrugt i aarene 1891-94: 

1891 1892 1893 1894 Pris 

Brosten no. 1 *). 412 m. 3 246 m. 3 128 m. 3 158 m 3 kr. 21.00 pr. m. 3 

II II II 

2 .. 181 -
II 128 - 35 2 - 15.00 -- ,, 

" 
3 .. 13 85 -

II 9.00 
" ,, 

Rabatsten**) .... 391 m. 37 m. 97 m. Om. 
" 

3.40 pr. lib. m 

Stenheller***) ... 2872 l1 703 l1 1235 ,, 1083 ,, ca. ,, 1.48 

Prisen paa stenhellerne, ca. kr. 1.48, gjreldei pr. l0bende mete-r 

med en bredde pa.a ! m. 

I Stavanger er forbrugt: 

a£ kantsten af bros ten a£ heller 

1890 ... 420 m. a kr. · 1.20 583 m. 2 a kr. 3.00 1000 m. 2 a kr. 1.10 

250 " 
1.75 

1891. .. 179 - -
" 

1.20 43 - ,, 3.50 . 834 -
" 

1.25 

340 - - ,, 1.75 

1892 ... 115 - -
l1 1.50 86 - " 

4.00 553 -
" 

1.50 

324 - -
" 

1.75 

1893 ... 467 - - l1 1.50 156 - " 
4.00 500 -

" 
1.50 

32 
" 

2.00 

1894 ... 326 - -
" 

1.40 275 -
" 

3.80 550 - ,, 1.40 

De norske byers forbrug af gade,sten, brolregningssten, er an-

tagelig 200 000 kroner aarlig. 

*) 1 m.3 no. 1 er 4 m.2. 1 m. 3 no. 2 er 4.8 m.2
• 

*·:' ) 25 tommer h0i, 6 tommer bred . 
. ***) bredde fra 12 tommer til over 1 meter. 
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Viben (vanellus cristatus). 
0 . J. Lie-Petters8n. 

Det er tidlig i a.pril, men solen va.rmer allerede; det glitrer og 

blinker i myrpytter og smaa.tjern, og insekterne summer hvligt over 

sumpene, hvorfra den lette, gjennemsigt-ige vanddamp stiger sitrende 

og b¢lge,nde op gjennem luften. I solba.kkerne er der kommen et svagt 

. gr¢nligt skjrer af det groende grres, og de tidligst,e vaarplanter har 

alle-rede udfoldet sine blomster. Men lyngene staa.r endnu graabrune 

og visne med resteT efter den forga.ngne sommers l~N og giver den ¢de 

myrstrre-kning et goldt, •monotont prreg. 

N ede ved tjernets for mennesker nresten utilgjrengelige bredder 

sidder viben og haJvsover i midda,gssole.n. Den er allerede ankommet 

for fl.ere dage siden i selskab med strerene og har nu slaaet sig ne·d 

herude paa den store myr i sit gamle jagtre.vier. Til dette landska.b 

f¢ler den sig knyttet heH fra sin indtrredelse i verden. Her sprrengte 

den en solvarni maidag sin eggeskal for sammen med sine forreldre 

a,t l¢be omkring i de sortebrune toryegra.ve for at s¢ge efter regnorme 

og insektlarver, og hertil har den nu siden aar efter aar vendt tilbage, 

har klrekket sine, egne eg og fostret sine egne unger, som iaa,r ha! fulgt 

den tilbage for at fors¢ge, at ·sla.a sig _igj ennem pa.a myren paa egen 

haand. Men i den solvarme middagsstund er det ikke deres tid at 

frerdes, derfor ligger myre,n nu saa stille og tilsyneladende ¢de, a.t vi 

nresten skulde tro, der ikke var andre, levende vrese,ner e•nd insekterne 

og saa padderne, som stikke,r sine hoveder op af sumpene for at slikke 

lidt solskin. Kun i ka.nten af myren, hvor older- og birkekrattet 

voks,er langs foden af de- steile bakker, h¢re,s en enlig gulspurvs me

lankolske· vaarsang, mens viberne iagttager en ta.ushed og ro, som vi 

kun paa denne• tid a.f d¢gne,t har a.nledning til at se hos disse fugle. 

Viben er en ganske smuk og statelig fugl. Halsen o,g forbrys,tet 

er s•ort, bugen og den indre ha.Jvdel af halen · er sne,hvid; vingerne er 

ligesom ha.Jens ytre halvdel sortagtig, hos hunnen mere graalig og om 

vaaren og paa forsommeren srerlig hos hannen s.terkt kobberglinsende, 

hos hunne.n noge,t mattere med blaaligt glinsende anstr¢g. Paa ho

vedet bre-rer den en prregtig af srriale tilspidsede, fjer sammensat nakke

top, som hos hannen kan blive op til 4 tommer, mens· hunnens s·red

vanlig kun opnaar halvparten af denne, lrengde. Denne to·p breres, 

saa.le,de,s. som det vil sees· aJ figuren, noge-t opadb¢iet, men kan reises 

og lregges og er isrer struttende, na.a.r fuglen af en eller a.nden 
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grund kommer i affekt, eller dens opmerksomhed i srerlig grad bliver 

vakt, for e,ksempel naar en formentlig eller virkelig fiende viser sig i 

·dens nrerhed. 

I tidlige aar indtrreffer vibetrrekket hos os allerede. i marts, men 

som regel kommer de ia,ltfald saa langt nord som ved Bergen ikke f!Zlr 

i begyndelsen af ap;il, og flokkene holder sig endnu n ogle- dage efter 

.ankomsten s-amlet for senere eft.erhaanden a.t spred_e sig parvis ud over 

de st!Zlrre myrskrekninger eUer i lyngmarken1e. 

Allerede i slutningen af april eller i de f121rste dage, af mai, mens 

-de j21vrige trrekfuglska,rer holde·r sit indtog, finder vi de, f¢rste vibeeg. 

Ved Bergen har saaledes forfatteren. af n·rervrerende artikel fundet 

vibereder med fuldt,allige eg den 6te mai. 

Viben (vanellus cristatus). 

(Sin ruge,plads· vrelger den ikke gj erne i den umiddelbare, nrerhed 

:af menneske-rs1 boliger eUer ved be.frera.ede veie. Den har nemlig en 

medf¢dt skrrek for menneskets, firbenede ledsa.gere, katten og hunden, 

som, isrer mens ungerne1 endnu e·r smaa, kan komme til at gj¢re den 

,adskillig fortrmd. Derfor holde,r de.n sig srerlig til de mere a.fsides 

·steder, og derfor maa den, som vil s,tifte bekjendtskab med denne ele

_gante fugl, ikke holde sig til de sredvanlige frer-dselsveie, men styre sin 

_gang o,ver myrer og lyn.gmarker. 

V ed anlreg af sin rede er viben ikke, saa n¢ie i sit valg. En torv 

.eller tue midt i selve. bl¢dmyren, en lyngtue ude i kanten a.£ sumpen 

,eHer e,ndog selve den brune myrjord tjener den lige godt som underlag 
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for eggene. Thi om nogen virkelig redebygning er der ikke egentlig 

tale. Viben kradser eller tryklrnr kun en liden fordybning i jordbun

den, ders,om den ikke finder en liden naturlig srenkning i grrestorven, 

so,m den a.nser for brugbar i dette ¢iemed, og den gj¢r sig i regelen 

ingensomhelst uleilighed med udforingen, uden forsaavidt den lige i 

redens umiddelbare nrerhe,d skulde finde nogle visne grresstraa eller 

fine r¢dder, som den rugende, hun kan naa med nebbet, o,g som de,p_ da 

anbringer omkring kanterne, hvorfra de efterhaanden £alder ned paa 

bunden a,£ fordybningen. Her ka.n der tilsidst ligge et forho ldsvis 

tyndt og l¢st lag af disse, materialer samt en og anden fjer fra fuglens. 

eget hryst. J eg har dog flere ga.nge fundet eggene liggende i den bare 

fordybning paa selve myrjorden, uden at der fandtes et eneste straa. 

som underlag. 

Eggene,: som er a.ldeles prereformede, har hos os sredvanlig en mid

lere lrengde, a,£ ca. 45 mm., og dere,s st¢rste bredde er gjennemsnitlig 

ca. 36 mm. Farven, som er noget varierende, er sredvanlig oEvengul 

til brunlig med st¢rre, eller mindre sorte eller sortehrune pletter, som 

ofte er trettest samlede omkring den brede ende. Deres udseende er 

i almindelighed saa lig underlaget eller omgivelserne, at man, idet 

man kommer hoppende fra den ene torv til den anden ude i bl¢d

myren, maa se, sig temmelig. godt for, om ma.11 ikke skal komme· til at 

trrede lige op i dem. I denne, lighed ser vi en tydelig tilpasning e.fter· 

de ydre forholde, hvilken har til hensigt at beskyt.te. eggene, mod for-· 

skje.Uige r¢vere, srerlig kraakerne, som altid s¢ge,r a.t pas,se sit snit, 

naar de rugende fugle1 for e,n kort stund er n(2ldt til at forlade rederne 

for at sf2Jge nrering og bevregelse. 

Sredvanlig finder man i en rede 4 eg, der altid er saalede,s ord

nede, at deres spidse ender vender ind mod redens midtpunkt. Her-

ved kommer de, nemlig til at indtage den mindst mulige pla,ds, og fug

len har da letteist for at kunne drekke dem under rugningen. 

Ungerne klrekkes i slutningen a,£ mai eller i de f¢rste dage a.f juni. 

De er allerede, naar de kommer a.f egget, helt dunklredte og tager sig· 

overordentlig nyddige ud, naar de sammen med moderen l¢ber om

kring mellem torv og tuer, hvormed deres gulbrune farveklredning 

stemmer i den grad over.ens, at det bliver ove.rordentlig vanskeligt bare-· 

at fa.a ¢ie paa dem~ srerlig om de ikke er i bevregelse. 

Somme.ren 1897 havde jeg en a.f de. forste junida,ge anledning tif 
at iagttage et kuld nyklre.kkede vibeunger paa myrerne ved Skjold,. 

ca. 1 mil syd for Bergen. Det var e·n hed dag, da j eg med mit insekt-
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net s!1Sgte, at nrerme mig bredderne af et lidet tje,rn omgivet ai gyn

gende bl!1Sd hrengemyr, hvori kun en og anden torv og tue, lo,d sig be

trrede. J agte,n gj al<;lt de flygtige libeller, som her i mrengdevis fl.¢i 

over vandspeilet drivende sin flueja,gt langs bredden eller hvilende sig 

paa siv- og r¢rstenglerne eller paa den bl¢de mos i vandkanten. 

J e-g var neto·p ifrerd med at gj¢re et slag me·d nettet efter en stor,. 

prregtig libelle, da en vibe med et gjennemtrrengende kiii-vitt fl.¢i op 

lige i min umiddelhare nrerhe.d fra nogle, vidjebuske og lyngtuer, der 

voksede lige ude ved tjernets kant. Her havde de,n i middagstiden 

holdt sig skjult med sine unger, og da jeg de,n he1e tid ha.vde bevreget 

mig stille o,g va.rsomt, var den sandsynligvis ikke bleven o,pmerksom 

paa mig, f¢r jeg nu svingede nettet til slag; maaske har den ogsaa 

ment, at den fo.rdregtige hrengemyr med sin svigtende grund skulde yde 

den tilstrrekkelig beskyttelse. Med pilsnare vendinger og iltre skrig,. 

der satte hele myrens vibeselskab i bevregelse, svingede den sig om

kring mi,g lige over mit hoved, styrtede re;t som det var med lynets

hast lige ne,d mod mig, saa at jeg uvilkaarlig dukkede mig ned for at 

undgaa sammenst¢det. Men i det samme b¢iede den raskt a.f, ste,g 

atter lidt i h¢iden for med end mere rasende fart at gjentage sine an

fald. Disse blev des to mere nrergaaende, j o mere j eg nrermede· mig 

videkjrerret, hvor jeg ventede at finde ungerne. Dette sa,a. dog til en 

begyndelse ikke ud til at skulle lykkes mig; thi uagtet jeg syntes, jeg 

ledte meget omhyggelig, saa jeg i f¢rstningen ikke andet end vidjer, 

lyng og mo-se. Da fik jeg med et ¢ie pa.a noget, som bevregede ·sig 

ganske svagt, det var den ene af ungerne, som dreie,de sit dunede hoved 

mod mig og saa paa mig meid sine vakre ¢ine. Den havde trykket sig 

belt ind mellem en lyngbusk og var nu, da den laa eller sad ganske 

stille, saa forhausende lig omgive,lserne·, at uagte,t en stor del af bag

kroppen var tydeilig synlig, havde jeg .hidtil ganske overseet de,n. J eg 

kunde heller ikke, lade vrere at smile, da jeg ved at se. n¢iere efter 

straks efter ogsaa fandt dens tre andre s¢skende trykke,nde paa samme 

ma.ad~ lige i nrerheden og paa steder, som jeg mente at have afs¢gt 

omhyggelig. Aldrig for havde jeg troet det muligt, at farveklrednin

gen skulde kunne yde dyr en saa fuidstrendig beskyttelse, og aldrig 

har jeg ha.vt en saa sterk f¢lelse af, at de,n saakaldte "beskyttelseslig

hed" er en fuldt videnskabe,Iig kjendsgjerning. 

Men lige saa beundringsvrerdig som farveligheden var ungernes 

merkelige ins,tinkt til at skjule sig, trykke og forho1de sig ald.e1es ro

lige, ja saagodtsom ur¢rlige i sit skjul. Dette er naturligvis af den 
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:al1erst0rste vigtighed, for at de for¢nskede virkninger skaJ kunne op

naaes, da et dyr, som be,vrege·r sig, temmelig let r¢ber sin nrervrerelse 

selv i den bedste forklredning. Derfor find.er vi gjerne, dette instinkt 

udvikle,t hos de fleste af de arter, der har en mere eller mindre illude

rende farveklredning. Det er saaledes almindelig bekjendt, a.t kyllin

gerne til vore vilde, h¢nsefugle brerer sig ad paa. lignende maade, naar 

moderen o,pskrremt ser sig n¢dsaget til a,t gribe, til vingerne. Disse 

kyllinger eT da istand til at skjule, sig saa godt iblandt lyngen, at man 

endog efter fle,re timers ihrerdig s¢gning ser sig n0dsaget til a,t maa.tte 

opgive at finde spor aJ dem, og det trods man ka.n h¢re dem pibe om

kring sig til alle s,ider. Pa.a Ask¢en ved Bergen saa jeg ogsaa i juni 

1898 ungeTnE? til den almindelige r¢dbenede sneppe (to tan us ca-

1 :i. d r is) skjule, sig paa samme ma.a.de mellem stene, og illusionen var 

her nreste'U endnu me,re· fuldstrendig. 

Imidlertid blev vibeparrets stadig dristigere anfald efterhaanden 

saa plagsomme, at jeg fandt det klogest at fje·me· mig lidt fra ungerne, 

hvad der va.r sa,a mege,t ste.rkere opfordring til, som. de. smaa., na.ar de 

saaledes er overladt til sig selv, sandsynligvis f¢Jer sig meget rengste

lige. Dette, fremgaar dog ingenlunde tydelig af deres udseende. De 

sidder tvertimod rolig og ser paa iagttageren ined klare, runde ¢ine, 

og den sammenhugede. stilling er. ganske vist rent instinktiv. 

Oveirfor firbenede fiende·r f. eks. hunde, og katte og tildels ogsaa 

overfor menneske,r fors¢geT viben ved forskje1lige man¢vrer a.t henlede 

opmerksomheden paa sig og derved at bortlede den fra ungerne. Saa

ledes slaa,r de'Il. sig ofte ned paa marken og tumle,r a.fsted med hren

gende vinger o,g me,d de snurrigste bevregelser, som om de,n var saaret 

elle·r havde, faaet vinge-skade. Hunden eller katten l¢ber da gjerne til 

i den tro, at fugle,n vil vrere le,t a.t fa.a ta.g i. Men vips skynder viben 

sig foran fienden, lokkende den lre,ngern og lre·ngere bort fra ungernes 

skjules·ted, for saa med et raskt sving og e.t skaupt kiii-vitt at srette til

veirs og flyve tilbage til sine forladte smaa. Disse man0vrer foreta.ges 

ofte med en forbausende virtuositet og er ganske interessante at iagttage. 

N aar ungerne hen i juli er bleven voksne, ligner· de i flere hen

seender mest sin mode,r. Baa.de. er nakketoppen betydelig kOTtere end 

ho,s den voksne han, o,g fa.1:"V'en er mattere og mere overensst,emmende 

med de YOksnes vinterdragt, srerlig derved at overkrol)pens drekfjrer 

er kantede med gul ei brremmer. Det er de.rfor let at kj ende de om 

sommeren klrekkede fugle fra de reldre, med hvilke de paa eftersom

meTen o,g om h¢sten f rerdes sammen i st¢rre eller mindre flokke. 
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Vistnok ikke pa.a. noget a,ndet sted i vort land m¢der vi viberne

i slige, mrengder som pa,a J rederen, hvor de sammen med lerkerne giver 

land$ka.bet s,it karakterprreg, hvad fugleverdenen angaar. Her kan 

man om sommeren m¢de dem overalt, hvor man frerdes, paa myrer og 

marker, i ager og eng, j a e,ndog i havarne. N aar larmen af de klir

rende og skramlendei slaamaskiner langt hen pa.a aJtanen har lagt sig,. 

og store s.trrekninger af bugnende eng ligger ne,dmeiet, indfinder vi

berne sig i stqre, flokke, l¢ber i skaarene, hvor grre·sset ligger kastet 

tilside i rngeJmressige, rader for hvert skaarskifte, tripper, plukker og 

fraads.er i _inse,kter og regnorme, som i den dugfriske, nat kommer frem 

mellem de afhuggede grresstubber, hvor de er lett,e at se og god at faa, 

tag i. 

Vandrer man en saadan sommernat henover J rederens engmarker, 

flyver vibe,rne op nres-ten for hvert tiende. skridt, skj rere.r me-d de il

somste ve,ndinge,r gjennem luften over ens hoved, s.aa den dirre,nde 

skarpe, 1yd af vinge-slagene s,user, ligesom naar man svinger en tynd 

stok lynsnart gjennem luften. Med skarpe, gje.nnemtrrengende kiii-

vitt ! farer de som rovfugle lige ned i ens, ansigt, saa man ser si.g n ¢d

sage·t ,til at bruge s,in stok for at holde sig dem fra livet. Men de. la.der 

sig ikke saa let skrremme j i steile skraanende buer kommer de pa,any

fareinde, slrenger .sit skarpe skrig lige ind i ens ¢rer for hurtig a,t svinge

s,ig undaf, opad og til siden, idet man rask vend er sig for at svinge sin 

stok efter dei nrergaae-nde plagea,ander. I be,gynde-lsen kan man blive· 

ordentlig nerv¢s af al denne staahei o-g denne uoph¢rlige forf¢lgelse, 

som man e·r gjenstand for, lige til man stiger ind igjennem husd¢ren .. 

Men har man forst vrennet sig til alt dette, maa ma.n beundre den rask

hed og livlighe,d og den elegante t,umlende flugt, som er karakteristisk 

for disse smukke, fugle- j man la,der dem rolig svinge og bo.ltre sig i den 

vilde leg over mark og he,i. 

Lrengere hen paa efteraaret, naar de afh¢stede, marker ikke lren

gere kan yde dem den tilstrrekkelige nrering, trrekker viberne ligesom. 

de fleste andre vadefugle sig lrengere ud mod havet for i selskab med 

en mrengde af s:ine la.ngbenede slegtninge at s¢ge omkring i fjreren efter

alt, hvad brrendingen kaster ind over stranden af spiselige smaadyr, 

indtil andelig frosten indfi.nder sig, og flokkene l¢fter sine vinger for 

at seile afsted over ha.vet til fje,rne, fremmede kyster. Sent forlader

de os, og aller~de for va.arso,len har faaet rigtig ma.gt, vender de a.tter-

tilba.ge. 
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Vibe·rne har mange £.ender, katte., hunde· og rovfugle, ligger stadig 

paa jagt efter dem og deres yngel, og kraakerne farer je•vnlig og kred

.ser om deres rugepla~se for at rane deres- eg. Men o,gsaa menneskene 

rydder paa mange steder alvorlig op i deres rrekker, r¢ver deres ve1-

:smagende eg o,g skyder og fange.r de unge fugle, hvi.s kj0d skal vrere 

.en yndet lrekke.rbisken selv for me-get forvrente ganer. Men i vort 

land vil jagten pa.a dem eft.er de nye fre,dningsbestemmelser blive be

tydelig indskrrenket, ja . nrer sagt umulig, da fuglene efteT jagttidens 

indtrre-d,en alle,re,de- har samle,t sig i st0rre flokke, og de da er meget 

vare og forsigtige og vanske1ige at komme paa skud. Og egsamlingen, 

som for eksempel paa Jrederen har vreret drevet i ikke ringe· maalestok, 

har i den senere tid aftaget og vil sandsynligvis yderligere aftage, 

Bfterhvert som skolerne og "dyrebeskytteisen" s0ger at bringe b¢r

nernes natursans ind i .et bedre spor. 

Boganmeldelser. 

Dr. August Sch u 1 z, Uber die Entwick.lungsgeschichte der gegen

-wartigen Phanerogamen Flora und. Pflanzendecke der skandinavischen 

Halbinsel und der benachbarten schwedischen Inseln. (Sonderabdruck 

.a. d. Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. B. XXII.) 

::Stuttgart J 900. 

Da den skandinaviske halv0 i en, geologisk talt, forholdsvis nrer 

tid har vreret drekket af en mregtig indla.ndsis, som strakte sig over 

Bn stor del af N ordeuropa., herlt ned _ til Mellemtyskla.nd og over Nord

s0en til England, er det klart, a.t den nuvre,rende flora. maa vrere ind

vandret til Skandinavien siden istiden. Selv om man anta.ger, hva.d 

<ler dog ikke fo.religger spor af bevis for, at enkelte planter pa.a isfria. 

nunatakke·r har holdt sig fra f¢r istidens begyndelse, vilde dette dog 

ikke s,pille nogen nre,vnevrerdig rolle. 

H vorledes . den skandinaviske fl.om ha,r ind.vandret siden istiden 

·og hvo,rledes de,n har faaet sin nuvrerende udbredelse og sa.mmensret

Jling er inte.ressante problemer, som maa virke h0ist tillokkende for 

spekulative plantegeog~aier. 

I 1864 paaviste F.· W. 0. Arlschoug, at der i Skandinaviens flora. 

indgik 3 skilte elemen,.e-r, som h~n e.fter deres formodede hjemsted 

kaldte : 1) den nordsibiriske flora, 2) Altai-flora.en, 3) Kaukasus

::Middelhavsflorae·n. Eftera,t A. G. N athorst 1870 i Skaane havde, fun-
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de;t subfossile· levninger af saadanne h¢ia.rktiske planter som: dry as 

o ct ope ta 1 a., s a 1 ix po 1 a r i. s m. fl., trrengte· den opfatning sig 

frem, at de.r eft.er istiden {¢rst havde indvandret en arktisk ·flora til 

Skandinavien, men at denne senere, eft.ersom klimatet blev va.rm.ere, 

var bleven decimeret og tilbagetrrengt mod nord og de h¢iere fj e1de 

af senere indvandrere. 

I 1875 fre_msatte, A. Blytt sin bekjendte teori om den norske floras 

indvandring under 6 vekslende t¢rre og fugtige klima.tperioder siden 

istiden. Han st¢ttede dette paa flora.ens nuvrerende udbredning i 

Norge, sa,mmenstillet med foreikomsten a.f stubbelag i torvmyrene. 

I 1896 ga.v Gunnar Andersso·n en sa.mmenhrengende fremstilling 

af sine tidligere unders0gelser og fra andre forskere temmelig afvi

gende opfatning af s,rerlig den svenske .floras historie, st0ttet paa hans 

vidtl0ftige studier over de i torvmyrene og ellers opbevarede subfossile 

plan televninger. 

N aar nu en tysk docent i botanik fremtrreder med en ny fremstil

ling af den skandinaviske floras udvikling, skulde man naturligvis 

vente, at dette ligesom forgj renge,rnes st¢ttede sig til srer lige, af ham 

anstille,de, unders¢gelser. Men dette kan ikke se,e,s at vrere tilfreldet; 

han syn.es aldrig at have vreret i de skandinaviske lande. Han bygger 

saaledes sine ans.kuelser om indva.ndringen af Skandinaviens flora ude

lukkende paa littera,turstudier og studier over Mellemtysklands flora 

i naturen. Den af Gunnar Andersson indf0rte omhyggelige og n¢k

terne, men besvrerlige unders¢gelse af de subfossile rester, for deraf 

a.t udlede tiden for pla.nt,earternes indvandring, £alder naturligvis ikke 

i forf. smag, mens han derimod lregger hovedvegten pa,a. de biologiske 

forholde, som kan t0ies og tolkes, efter som det passer for bans 

hypo.teser. 

Angaae,nde Ska.ndinavie,ns geologiske forholde under kvartrertiden 

er forf. lidet kritisk, idet han deTs har fulgt de tyske geologers reisul

tater fra Alperne, som slet ikke passe,r hos os, dels har ha,n a.£ de mange 

skandinaviske hypoteser udvalgt saadant, som ha,n synfos kunde passe 

for sig, e,nten det bar vreret vel begrundet eller ikke. Da ban som en 

uomtvistelig sandhed gaar ud fra dogmet om planternes skridtvise 

va,ndring, maa ban selvf0lgelig lade landstrrekninger hre·ve og srenke 

sig paa den merkeligste maade, saaJe.de·s £. eks. naar han antager, at 

store dele · af 0sters0en og N ol"<ls0en siden istiden bar vreret t¢rlagte 

og bedrekke•de me-d skove. 

Det er ganske rigtigt, at en teori o~ den ska.ndina.viske floras 
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indvandring maa vrere baseret paa. resultaterne af de kva.rtrergeologiske 

unders0ge1ser, men det gjrelder da, at disse ·er pa.alidelige, og det er 

langtfra tilfreldet med alle. Professor Br0gger har under trykning 

et s~ort arbeide, omfattende, hans ileraa.rige, grundige, studier over 

N orges kvartrergeologi, med ma.nge nye og delvis h0ist overra.skende 

resultate,r . F0rst naar dette arbeide fore ligger, vil man ha.ve et brug

bart geologisk grundlag for unders0gelser over den nor.ske floras ind

vandring siden istiden. Hva,d dr. Schulz derimod har ha.vt at st0tte 

sig ti.I, for N orges vedkommende idetminds'-e, er efter min mening 

aldele,s ubrugeligt til derpaa at bygge den hypotese om gjentagende 

vekslinger aJ kolde og varme perioder, som han frems.rett.er. 

Det tyske. sprog egner sig som bekjendt til lange, indviklede sret

ninger, men a.f alt, hvad jeg hidtil har seet, slaa~ denne, for£. dog re

korden. Allerede t.itelen giver en forsmag, og sretninger paa omkring 

! side h0rer ingenlunde ~il sjeldenhe,derne; betegnende for fremstil

lingen er det, a.t af bogens 316 sider er ikke mindre end 169 sider ude

lukkende optagne af anmerknin.ger. 

Man ser, at forf . med stor samvittighe,dsfuldhed og vist.nok med 

meget arbeide har s0gt at srette, sig ind i Skandinaviens geologiske og 

plantege,ografiske littera.tur, og ma,n ma.a derfor saa. meget mere be

klage, at han har ofret al dennei m0ie til liden nytte. Forf. har paa 

andre af botanikens omra.a.der udf0rt fortj e;nstfulde unders0gelser, og 

hans arbeide om den skandina.viske, floras indvandring indeholder 

maaske ogsaa nogle brugba.re enkeltheder, men som helhed betragtet 

kan det neppe tage,s alvoriigt a.f nogen skandinavisk plantegeograf. 

N. Wille. 

Temperatur og nedb¢r januar 1901. 
(MeddP-lt ved Kr. Irgem, assistent ved det meteoro1ogiske institut.) 

Stationer 
Mid. 

temp. 

Afv. 
fra 

nonn. 

I oc. oo. 
Bocl0... . . . '>.4 + 4.0 [ 
Trondhjem. - . 4.1 - 1.5 ( 
:Bergen . . . . 1.5 + 0.3 ! 
Ox0 ....... - 0.2 - 0.4 1 
Dalen ..... - 4.8 -:- 0.7 1 
Kristiani1t .. -- 5.7! - 1.3 I 
Hama.r .... - 10.31- 2 .4 
Dovre ..... - 11.0 - 2.5 I 

Max. 

oc. I oc. 
7 15 \ - 8 
7 22 I - rn 
8 22 1 -10 
7 ( :d3 -10 
8 I 22 - 19 

. ~ ~ 22 i -18 

. 5 1 22 11 -26 
2 22 -29 

mm] mm. 9/ 0 I mm.( 
29 ~051 + 128 + lo6, 50 4 
29 361- 158 - 62 12 21 
30 1381- 44 - 24 19 21 
31 491- 30 - 081 20 19 

1 59 - 3 - 5 14- 19 
1 23 - 8 - 26 8 19 

30 li'i :- 18 1' - 55[ 9 l 20 
28 27 - 4 - 181 21 22 



, I 

Dr. J. Brunchorst: 

Om arternes oprindelse. 
En populrer fremstilling. 

- Aschehou..g & Co_ -

(159 pag. - pris 2 kr.) 

Morgenbladet: Fremstillingen er udmerket, klar og behagelig 

og der er gode billeder . . . . . I ethvert tilfrelde er vi taknemlig 

ligeoverfor Bergens Museums direkt0r for den velformede, lrererige, 

i bedste forstand populrere bog, han bar givet os. R. 

Dagbladet: Nogen greiere og mere letlmrt fremstilling af udvik

lingsherens hovedtrrek findes neppe paa vort sprog. Dr. Brunchorsts 

bog kan anbefales enhver, der 0nsker korrekt og letfattelig besked 

om den theori, som mere end nogen anden har vreret med paa at 

forme det 19de aarhundredes tankeliv. P. E. 

Nye abonnenter 
kan faa begyndelsen af Hellands artikel ved 

henvendelse til ekspeditionen. 
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