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Vore brreers oscillation. 
Af P. A. 0yen. 

At vort land eingang i tiden var fuldstrendig drekket a£ is, nemlig 

under den s.aakaldte istid, kan nu vistnok siges at vrerei paa en vis 

maa,de indgroet i de,n almendannede bevidsthed. U d tra denne kjends

gjerning har man saa uden videire trukket den slutning, at vore nuvre

rende brree•r e,r de sidste, levninger a£ dette udstrakte, drekke, hvis 

grrenser til en tid endog laa langt udenfor vo-rt eget lands. Imid

lertid har nyere unders¢gelser vist os, at vore nuvrerende brreer sand

synligvis har opstaaet i en senere tid, idet vi nemlig finder vor ege.n 

tid skilt fra den sidste istid ved en periode, med saa va,rmt klima, at 

vort land vistnok under denne har vreret omtrent isfrit. Ikke de·sto

mindre e,r forbindelsen sikkerlig meget liden mellem dannelsen af en

kelte af vore st¢rre brreer og de sagn, som giver sig udseende af at 

knytte sig dertil, s.om for eksempel med hensyn til Folgefonden. 

Men vi st¢der ogsaa paa sagn, hvortil der knytter sig st¢rre inter

esse, som for eksempel a,t J ostedalsbrreen i en tid af 30 til 60 aar gaar 

fremad, for derpaa i en anden tilsvarende periode at trrekke sig tilbage. 

Det f¢rste vi finder af nogen egentlig betydning for den her stil

lede opgavei, er en kort beretning af Sch¢ning om misvekst og endel 

uaar. Her omtales rigtignok ikke selve br~erne og deres forandrin- 

ger, men <let er de store uaar, der gjerne tre paa rad har fulgt efter 

hinanden, som har afsat sit merke i befollrningens erindring. Om vi 

sammenstiller disse uaar i vort eget land med de· perioder, Bruckner 

angiver som kolde og fugtige, og med de aarstal, som Richter for Al

perne,s vedkommende angive,r at betegne begyndelsen for paa hinanden 

folgende fremst¢d af brreerne,, faa.r vi folgende meget internssante sam-

menligningsrrekker: 

,,Naturen". 
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Kold - fugtig Brrefremrykning Uaar 
periocle begyndelse i 

(Bri.'iclrner) (Richter) Norge 

1591-1600 1592 1600---1602 
1611-1635 1630 1632-1634 
1646-1665 1675 1685-1687 
1691-1715 1712 1695-1697 
1730--1750 1735 1740-1742 

Med denner sidste periode, 17 40-17 42, e,r vi s,a,a rykket, ind i den, 

hvorfra vi har de forste sikre, e.fterretninger om brreernes fremrykning 

i vort land. Misveks:b gjorde· sig i disse aa.r gjreldende paa en saa 

efte-rtrykkelig maadei, at de se,nere fik navn a£ "gr¢naarene," . 

I dis,se aar ¢de1agdes gaarden Nigard i J ostedalen ved et sterkt 

£remst¢d a.f Nigardsbrreen. Og der gaar sagn om en tilsvarende frem

rykken a.:f Bj¢rneste,gstbrree,n og SupheUebrreen. Om end noget mere 

ubet1.temt kan vis·tnok ogs,aa en traditionel h¢i stand a.f B¢iumbrreen 

og Aabrrekkebrree,ns ¢delreggelse1 a.f en hel del dyrket og dyrkbar mark 

henlregges t,il de,tte tidspunkt. Hertzbe·rg meddeler e,n beretning om 

Folge.fo.nden, som antyder en forandring i ligne[lde retning. 

Et ¢de1reggende frems.t¢d af brreerne ved Holandsfjord tilh¢rer 

ogs1aa denne, perio,der, s,kj¢nii det indtra-adte noget tidligere, nemlig om

kring 1720. Ga.arden Storsite.n¢re,n blev ve·d denne anledning ¢delagt 

og nabogaarden Fond¢re·n, meget beskadige,t. Et tilsva.rende, fremst¢d 

af Strupenbrreen ved Lyngenfj ord synes derimod at have vreret noget 

forsinket. 

Det e·r imidlertid ikke blot den kj endsgj erning, at man i mid ten 

af det attende aarhundre:de staar ligeovedor en aJ.mindelig ~g sterk 

fremrykken a.:f vore. brree,r, ·som er a,£ bertydelig inte,resse; me'll deit er 

ert klimatologisk frenomen af s.tor betydniing og i s,rerlig grad egnet til 

a.t paakalde opme•rks,omhHd, at dette fremst¢d ha.r fundet sted i umid

deilba.r fortsretteilse af en pe,riode, hvori vistnok vore brreer har ind

t~gert en s,aa tilbage,trukken stilling, at endog vo·re nuvrerende brreer 

ma.a betragtes som kjrempe,r sammenligne.t med hin periodes - en 

vres,etn.itlig st¢tte for be,d0mmelse,n af det.te, forhold har vi i den paa 

fleire s.teder indtrufne !Zlde1re,ggelse af men.nesikelige boliger. En be

retnip..g om Berseithrre,ens fremrykken giver antydning om, at dette 

minimum i brres,tand ialfald e,r at s¢ge forud for aaret 1675. 

Vi e,r nrermest. henviste til a.t betragte brresta.nden i vort la.nd som 
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vresentlig stationrer, me<l nogen aftage,n, under hele den · sidste ha.lv

part af det atte.nde aarhundrede, og det er ikke for i be,gyndelsen af 

meste, at vi st0de,r' paa beretninger om en sikker variation. 

Bondhusbrreen skred saaledes i 1807 frem, men alleirede fem aar 

efteT var den i tilbagegang. Ved sammenlignende studie·r af brreerne, 

i J otunheimen har jeg fundet, at den ytre a.f de to skuvrander, man 

der som regel s,t0der paa, .bliver at henfore til begyndelsen af det nit-

te,n,de aarhundre:de j om den saa der bet.egne,r en mere· udprreget frem

rykning elleT om vreseintlig kun en stagnation, er endnu ikke helt af

gjort, skj0nt det sidste, s,ynes det mest sandsynlige. I denne, forbin

delse er det af in.teresse, at erindre, at Bruckner angiver en kold og 

fugtig pe,riode 1806-20. 

Efte·r en forholdsvis. h0i brrestand i be,gyndelsen aJ aarhundredet 

folger s·aa, en periode, med udprreget tilbagega.ng af brreerne. Allerede 

forud for de,n ovenfor omtalte, aftage·n af Bondhusbrreen finder vi 

Vargas. Bedemar om.tale, en tilbage,gang af brreerne ve,d Holandsfj ord. 

Og i 1813 st0der vi s!a,a paa. den f0rste be,retning om et udbrud af 

Dremmevand - nok et tegn paa en begyndende, afta.gen af brreerne. 

BiS1ko-p Neumann meddelte 1819 nogle oplysninger om brreerne 

i Fjrerland, og endskj0nt de ikke· netop udmerker sig ved nogen stor 

n!Zliagtighed, vis1er de, dog en meget be•tydelig tilbagegang af samtlige 

brre.er siden . den store· fremrykning i de-t foregaaerude aarhundre-de. 

Aarert, 1820 berette,r Neumann om en betydeEg 0delreggelse i Vesle

fj o,rdsdalen j de111ne 0de,lreggelse· fora.arsa,gedes· ved et st!Zlrre, udbrud a.f 

Skade-vandet, s.aaledes1 fuldstrendig e-t sidestykke, til det nogle faa aar 

iforveiien indt,rufne ud.brud af Dremmevandet. 

Som et eksem.peJ. pa.a denne pe-riodes brreaftagen kan vi folge 

Nigards,brreens forandringer. Bohr angav 1820 afsta~den fra "gr!2ln

a.a.renoo" morre.ne til brreens· ne•dre, ende, at vrere 542 me,ter, og sa.m

tidig viste, de· bare omgiveJ.s1e,r en aftagen i mregtighed af 63 met er. 

Kun et par· aar se.nere a.n.gav Neumann a:fstanden mellem ovennrevnte 

morrene og brreenden til a.t vrere for0ge,t med nok hundrede meter. 

Efter de-nne periode, med en udprrege,t tilbage,gang af brree,r-1.rn fol

ger derpaai_ ogsaa for vort lands, ve,dkomme,nde et fremst0d i temmelig 

n¢ie ove,rensstemme,lse med den af Bruckner paaviste kolde og fugtige 

peiriode 1831-55 og det tilsvare,nde af Richter angivne• brrefremst!Zld 

1835, ide·t en beretning om Nigards.brreen fortreller, at denne brre i 

:aa.rene nrermest f!2lr 1839 rykke,dei frem, me,dens, den i sids.tnrevnt-e a,ar 
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s,yntes nrermest at vise en s.ta,tionrer brrestand. Efter dette fremst0d 

synes imidlertid den tidligere aftagen at have forts at; thi ide,t Forbes 

1851 for Nigardsbrreens vedkommende omtaler de af Bohr og Neu

mann anf0rte afatande mellem den nrevnte endemorrene og isbrreens 

nedre ende., tilfoie.r han, at denne afstand vistnok nu er endda st0rre. 

H vis vi kan stole paa de af Bohr 1820 og Duroche•r 1845 for Lodals

brreen og de af Duroche,r 1845 og Forbes, 1851 for Bersetbrreen angivne 

tal, har ogsaa disse to brreer i de respektive tidsrum trukket sig ikke 

saa ganske ubetydelig tilbage,. Imidlertid st0der vi og.saa her paa et 

srereget undtagelsestilfrelde, idet Neumann i tyveaarene og senere For

bes i femtierne ved Trrengedalsbrreen ikke fandt nogetsomhels,t te,gn 

paa en aftage,n, et frenomen, som forresten allere,de Forbe,s tilskrev 

ganske lokale1 aa.rsager. 

Ved Folge.fonden fandt ogsaa en aftagen ste,d i dette tidsrum, idet 

Bondhusbrreen 1845 var traadt betydeEg tilbage. 

I J otunheimen viseT' forskjeUige beretninger, at sne- og isforhol

dene maa have vreret me,re ugunstige omkring midten af forrige aar

hundrede, end de var saavel i den nrermest forudgaaende pe,riode som 

i de·t noge,t senere f0lgende tidsrum. Det er s,aa.ledes· i h¢i grad sand

synlig, at den indre af de to hovedskuvrander, som man saa hyppig 

gjenfi.nder foran brreerne i J otunheimen, netop bliver at henf0re til 

en forholdsvis h¢i brrestand i midten af aarhundredet. Ved Snehretten 

paa Dovre gj orde ogsaa de ugunstige sneforhold sig sterkt gj reldende 

netop paia denne tid. 

Sexe, meddeler 1864 om Buerbrreen, at den har tiltaget i den sidste 

manneskealder og skudt sig frem henimod en ottendedel mil og der

ved "la.gt under sig en ikke ubetydelig strrekning beitesmark for smaaf re. 

Og en forholdsvis h¢i brrestand har i dette tidsrum vistnok ogsa-a gjort 

sig gjreldendei paa forskjellige a-ndre steder, som beretninger om 

Holmaisen ved Folgefon, J ostefon syd for J ostedalsbrreen og Raudals

brreen i nord ved samme antyder. 

Efter at have lagt den forholdsvis h¢ie brrestand i aarhundredets. 

midte bag os, trrede,r vi saa ind i en ny periode me,d gunstigere klimat 

og svindende, brreer. Det er mege,t vanskelig at nrevne et bestemt aars

tal, der skulde angive, omslaget, og det vil vistnok i ethvert fald blive 

temmelig usikkert - dog kommer man det sikker~ig ganske, nrer ved 

at antage 1855. 

Det f!Zlrste tegn paa en begyndende· brreaftagen er et voldsomt ud-
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brud af Mj¢lkedalsrvandet i J otunheiimen 1855 eller 1856. Nogle, 

ganske faa aar sene,re. har vi sikke•r efte-rretning om brreernes, tilbage

gang inden denne egnj thi da jeg sommeren 1891 begyndte mine stu

dier af J otunheimens sne,- og isbrreer, meddelte lokalkjendte folk mig, 

at brree,rne indeDJ denne h¢ifj eldsegn havde vreret i stadig aftagen i 

<le sidste tredive aar. Endvidere b¢r i de,nne forbindelse merkes det 

intere,s,sante forhold, som Tveraabrreen og Sveljenaasibrreen viser pa.a 

<le udgivne, amts- og rektangelkarter, idet disse to brreer paa det fors.t

mevnte l¢be-r sammen i en frelles, brretunge, me-dens de pa.a det sidst

nrevnte ikke naar hinande,n, men danner to helt adskilte brreer. Om

trent samtidig miste-de, ogsaa GaJdh¢tinde,n den tidligere sammenhre:n

gende kappe, af sl!le, og is., nemlig i aarene 1864-68. At Juvandet 

sommeren 1864 var fuldstrendig islagt, men sommeren 1868 aabent, er 

et f renomen a£ ligTuende art. Blytt meiddelte i sekstiaare,ne, at man i 

J otunheimens vest,lige del og i egnene omkring de indre grene af Sogne

fj orden s•aave.l af de e,fteirla.dte morrene,r som af vegetationen pa,a dis,se 

kunde se, a.t brreerne, havde trukket sig betydelig tilha,ge i den, nrermest 

forudgaae,nde tid. Og i 1864 medde,ler Doughty om Nigards,brree.n, 

Faabe:rgst¢ls.brree,n, LodaJsibrreen og TrangedaJsbrre,en, at disse hrreer 

har minket betyde1ig i den sene;re, tid og er 81Ildnu i afta.gende,. 

I analogi he.rmed finder vi, at ogsaa Buerbrre.en var gaaet no,get 

tilbage i aarene nrermest f¢r 1864. Sa.mtidig havde Fo,lge.fonden se,lv 

vreret udsat for en betydelig afsme,ltning. Engabrre·en, ved Svartisen, 

vise·r lignende forhold, idet den fra femtiaaren.e op til s.ommere,n. 1865 

havde trukket sig s1aa me,gert tilbage, at en lide.n brresj!11 blev la.gt ha;r 

foran den. 

I denna ved en almindelig aftagen af vore brreer karakterisereide 

perio,de er det i 1868 og 1869 af De Se,ue an.givne frems.t¢d ved fl.ere 

a£ J oste,dalshrreens; arme, egnet til at vrekke o.pmerks,omhed. For de 

:fles,ta angivne brreers vedkommende har rimeligvis dette fremst¢d vreret 

af mindre· betydning og af kort var,ighed j do,g ved vi, at de tre brreer 

inde i Olden s.kred frem indtil 1873. Af sitar inte,resse er, at en i tid 

tilsivarende tempo,rre,r for¢g·efae i Buerbrree:ns, fremst¢dshastighed ka.n 

sipore,s. 

Dette fremst¢d ve,d fl.e,re, af vore vestlige brn,e,r er temmelig paa

fa.ldende, naar vi sa.m.menligner det med de i tid tilsivarende forho,ld 

inde,n vor centraJe, brreegn, J otunhe.imen, hvorfra vi har en rrekke ud

talelser om uafbrudt tilhagegang af brree·rne helt fra. sekstierne. Aar-
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sagen til de·nne forskj el kan vi s¢ge, dels i rent mekaniske for hold og 

vel dels de,ri, at forandringen i de klimatiske forhold ikke har vreret 

gimske den samme in.den vor centrale h¢ifjeldsegn som inde,n vore 
vestlige brreegne. 

Buerbrreen, der sikred voldsomt frem omkring midten af aarhun

dredet, havde~ i 1860 aJlerede i nogle faa aar vreret i afta,gende og fort

satte dermed indtil 1868. Fra dette aa.r helt op til 1893 fandt imidler

tid. en frems-kriden sted. Denne frem.rykken synes ikke at have 

foregaaet ganske jevnt, meDJ i et par kortere periode,r, 1870-72 og 

1878-79, at have vreret betydelig raske.re end ellers. Fra og med 

1894 har denne brre s.tadig afta,get til og med 1900 om end noget ujevnt. 

Bondhusbrreen var i aaret 1845 i aftagende. Seks· aar senere der

imod meldes om et mindre fremst¢d. Derpaa maa den vistnok igjen 

have vreret i aftagende,; thi 1897 angaves, a.t de·n tiltrods for de senere 

aars stadige tilbagegang dog ikke var naaet til saa liden brrestand, 

som reldre folk kunde mindes fra tidligere tid. I det store1 og he1e 

har ve,l forandringen her vreret omtrent ensl¢bende med Buerbrreens, · 

ialfaJd finder vi i overensst,emme1se med denne anta,ge,lse, at Bondhus

brreen var i fremrykken 1879. Kun nogle fa.a a,a.r senere siges imid

lertid denne brre at vrere i tilbagegang, ide·t den helt fra 1883 har af

taget op til vor egeu tid. 

B¢iumbrre,en sige,s af indvaanerne i Fjrerland at have afta.get om

kring 1350 meter i l¢bet a£ dei sidste sytti aar. I sJutningen af sebti

aareine havde. den alle,rede i lang tid vreret i tilbagegang, men denne 

afbr¢des s,aa a.f et mindre fremst¢d i aarene 1868 og 1869. Derefter 

f¢lger igjen en lignende aftagen som for helt op til slutningen af o,tti

aiarene, da igj en et mindre fremst¢d synes at have gj ort sig gj reldende 

ve1d brreerne i Fjrerla.nd. Efter dette frems.t-¢d fulgte saa en aftagen, 

der vedvarede til og med aaret 1899. Sidste, aar, 1900, har B¢ium

brreen gaae·t lidt frem, men merkelig nok paa samme tid skru.m pe,t lidt 

ind langSJ s,iderne. 

Briksdalshrreen befandt s·ig omkring midten af aarhundredet i 

tilbagegang. Det samme var ogsaa tilfre1dert med de t.o andre brreer 

i Olden, nemlig Melkevoldsbrreen o,g Aabrrekkebrreen. I 1869 be

gyndte dis:s:e tre brreer at skride, frem og fortsatte dermed indtil 1873. 

I de f¢lgende tyve, aar har imidle,rtid de n::evnte brreer uden a£brydels:e 

aftagert. Mein i 1895 meddeltes om Briksdalsbrreen, at den i l¢bet af 

sidste aa,r havde skudt frem omtren,t fomten meter; de to andre brre.er 
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i Olden havde ogsaa vokset noget, men ikke sa.a me,get som Briksdals

brreen. Dette fremst¢d vedvarede ogsaa i 1896, men med 1897 ind

traadte igjen en aftage,n, der saa siden ha,r vedvaret. 

Nigardsbrreens forandringer- fulgte vi i det foregaa.ende op til aaret 

1851. Sommeren 1864 angaves denne brre som a.fta.gende, men kun 

fire aar senere, som fremadskridende. Endskj¢nt de tal, der angives 

for at betegne a.fstanden fra morrenen af 17 48 til brreens nedre ende 

i aarene 1874 og 1878, nemlig he,nholdsvis 1600 og 1000 meter, ikke 

stemmer overens paa en saadan maade, at man trygt kan betra.gte dem 

s1om nogenlunde n¢iagtige, viser de dog, at der har fundet sted en gan

ske betydelig tilhage,gang, der ogsaa senere har fortsat, idet nemlig i 

1899 den tilsva,rende, afstand angaves til ikke mindre end 2100 meter. 

Sommeren 1900 angives imidlertid brrestanden i J ost,eda1en at have 

vreret stationrer. 

Hardange-rj¢kelens isbrreer viste sig s,ommeren 1893 i tilba,gegang. 

Se,nere har vi beretning om, at Rembesdalsskaaken i aarene 1897, 98 

og 99 holdt sig omtrent uforandre,t. Me,n sommeren 1900 var igje1n 

Hardangerj ¢ke,lens brreer i mege,t ster kt aftagende. 

De endnu meget lidet kjendte brreer, Aalfotbrre og Gjegnabrre, 

har ogsaa taget meget af i de s,idste femten aar. 

V ender vi os saa til den nordlige del af vort land, saa finder vi 

ved Engabrreen i 1865 a.ntydning til et ganske svagt fremsi:,¢d, vistnok 

i analogi med, hvad der nogle faa aar senere, iagttoge·s1 ved J ostedals

brreen. Senere, siges1 Engabrreen a.t have aftaget; imidlertid angive·s 

samme brrestand i 1883 og 189L Fra 1889 til 1898 har denne brre 

aftaget 60-80 meter. Ved sydsiden aJ Svartisen har den brre, de.r 

gaar n,ed til Svartisvandet, ligeledes trukket sig betydelig tilbave· i 

aarhundredets sidste halvdel. Brreen i J ¢kelfj orcl har ogsaa afta.get 

i den s1enere tid. 

Sammenstillet giver endel af iagttagelse,rne med hensyn til brre

standen i vort lands nordlig·e de:l folgende tabel, hvis betydning er, a,t 

totalforandringen i de anf¢.rte tids,rum har vreret en aftagen, hvorimod 

intet er udta,lt om det mere. specielle for1¢b af denne forandring inden 

de nrevnte, aarstalsgrre,nser : 

Bergsfj o-rdbrreen 

Tverdalsbrreen 

Strupenbrreen 

Fonddalsbrreen 

1876-1898 

1871-1881 

1885-1895 

1883-1891 
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1882-1890 

1873-1890 
Me,n vi ha.r ogsaa inden sa.mme tidsrum eksempler paa e,n s.ted

funden fremadskriden, s•aale,de..s : 

Et par brreer ved Okstinde·rne 

En gren af Frostisen 
1876-1883 · 

1879-1882 

Vi skal saai til slut igjen gj!1'lre en tur ind i J otunheimen, de,nne 

vort land.s, mest sito,rslagne, fjelde,gn. Ovenfor standsede vi her ved 

betragtningen af de tilbage1skridende, brreer i sekstiaarene. Eftersom 

denne egns brreverden gjennem aarenes I0b er ble,vet mere og mere 

kjendt, er imidle,rtid ogsaa bere,tningerne om den fortsatte aftagen af 

brreerne, ble,vet fl.ere o,g fl.ere. Indimellem findes dog enkelte iagttagel

ser, der viser noget afvigende, forhold. Saaledes ha,r man beretning 

om et udbrud af !1'lvre Mj0lkedalsvand i 1878 eller 1879. 

Sommeren 1891 fandte-s Langedals,brreen stationre·r. SteindaJs

brreen (nmr Tve,raadalskirken) var i 1893 aftagende; men forholdeine 

nrer brre.kanten tydede hen paa, at der i de nrermest forudgaaende aar 

maiatte have fundeL, sted et frems,t0d. Og somme.ren 1894 skal der 

vrere f_oregaaet et udbrud af j1'lvre, Mj0lkedalsva.nd, leds,aget af den al

minde.lige oversvj1'lmmelS1e,skatastrofe. Fra endnu senere aar berettes 

o,gs:aa om tilsyneladend_e a.normale, forhold, idet Sp0rtegbrreen i 1897 

var sagt at vokse,, medens brreerne·s, aftagen ellers kanske. den sommer 

var s,terke,re end nogensinde. 

Aaret 1898 S1ynes at have bragt en forandring. I den vestlige del 

af J otunheimen Slkred brree•rne no get frem den sommer, medens de 

aaret efte,r nrermest maa betragtes som stationrere. Somme,ren 1900 

var de de·rimod igjen i aftageJJ.de. I den nordligei del synes saavel 

somme-ren 1899 s·om isrer 1898 at have vreret mege,t snerige. I de mere 

centralei dele synes brre-sstanden i disse to aar at have vreret stationre,r, 

og flere af de smaa fjeldsj1'le,r b.eholdt delvis sit isdrekke, hele s1ommere,n 

1gJennem. Som.me,ren 1900 de,rimod bragte igjen isfri fjelds¢er og 

tilbageskridende hrreeT. 

I egnene om vore to h¢ieste tinder, Galdh¢tind og Glitretind, 

synes de,rimod brreerneis aftagen at vrere foregaaet me,re kon.tinuerlig. 

Merkes b!1'lr imidle,rtid ogsaa her, at J uvandet sommeren 1898 he.it 

igjB<nnem beholdt sit is·drekke. Men isrer ha.r de t,o sidste aar, 1899 

og 1900, udmerket sig ved en us-a:,dvanlig rask tilbag-e,gang af brreerne. 
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idet de to forudgaaende· vintre, har vrere,t usredvanlig fattige· paa s,ne, 

og s,omre,ne selv har vre.ret usredvanlig varme,. 

Derr e,r i det foregaaende fremstillet enkelte korte1 trrek af vore 

brree,re forandringer. De,, som maatte interessere sig for mere, detalje

rede oplysninge,r om s 1amme, henvises til en mere udf¢rlig fremstilling 

af nrervrerende1 forfatte,r i "N yt Magazin for N aturvidenskabeirne1", 

b. 37, pag. 73-229. 

Aarsagen til dis,se forandringer i brreernes stand maa s.¢ges, i til

sva.re,nde, klimatvariationer, men diss'e· sidstes aarnag e,r endnu indhyl

let i dunkeTt s1l¢r. For om mulig at bidrage til at l¢fte, dette tilside 

s¢ge·r man at indhente oplysninge,r om brreeTnes, variation for at lrere 

detta frenomen be,dre at kjende. I den hensigt at s¢ge dette fremmeit 

paa en mere e·ffektiv maade blev der paa den internationale geolo,g

kongres i Zurich 1894 _stiftet en "Commission Internationale des 

Glacie,rs". Det er s1om medlem for N o·rge i nrevnte kommission, at 

nrervreren,de forfatte,r herve,d he1nvende,r sig til alle. dem, som paa en 

eller ainde,n maade maatte have. anledning til at gj ¢re iagttage1ser o,ve,r 

vore brreers sta,nd, me:d anmo.dning om at inds:ende, en bere,tning om 

samme unde,r adre,sse : U n.ivers,itetet, Kristiania. Saadanne ind

sendte be·retninger vil da kunne, tilgodegj¢res ved udarbeidelse1n af 

aarsbere.tningen for o,vennrevnte kommission. 

Af iagtta.ge,lse·r af intere·ss·e i, nrervrerende. tilfrelde kan nrevne,s sa.ar 

da.nne, de·r vedr¢rer fjeJdenes snemrengde, vinter som s·ommer, iagtta

geilsie af sommertemperaturen ligesom ogsa,a a.f regnmrengdein, iagt

tagelse,r over brreernes afsmeltning, dere,s fremadskriden, s.tille.staaen 

elle·r tilbagegang og endelig iagttageJsei aJ de forskj e,llige. arter mo

rrene,r, i dette tilfrelde me·re specie,lt endemorrene,r. Ende1ig har det 

sin store interes·se at kjendei forholde.rue med hensyn til vore fje1lds¢e:rs 

og botntjerns isbelregning og vore. isdremmede s.¢ers udbrudska.tas.tro

fer. Glemmes, b¢r he1le.r ikke den anledning, som gives til at erholde 

oplysninger om brreernes forandringe1r ad me,re traditionel vei. 

Poulsens telefonograf. 
Af Joh. H. West i ,,Prometheus'-', oversat af 

R. Harmann cand. real. 

Kommende, slegte.r vil ud001 tvil kalde, vor tid "Teknikens gyldne 

tidsa.lder" ; thi alt hvad videnskabsmrend med Ian.gt arbeide har lrert 

a.t kjende· om naturkrrefterne, s¢ger nutidens· teknikere at anvende i 
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de,t praktiske liv, og merd ringe1 m¢ie har ofte teknikeren h¢stet. rige 

resultater af videnskaibsmandens• tunge arbeide. Trods de umaadeilige 

fr emskridt, som tekniken har gjort i de sidste aar, fin.des der endnu 

mange fysikalske kjendsgjerninge•r, som ikke er gjort anvendelige i 

de,t praktiske liv. Man har et eksempel herpaa i telefonografen, som 

nylig er opfunden a£ den danske ingeni¢r Poulsen. Han var an.sat 

som ingeni!Zlr ved Kj¢benhavns telefonselskab, i hvis laboratorium han 

havde rig anledning til indgaaende at stude,re telefonens egenskaber. 

Dnder sit arbeide her kom ingeni¢r Poulsen paa den ta.nke at 

lade overf¢re eller rettere s1agt nedskrive, paa en magnetiserba-r staal

traad de forandringer, som unde,r en samtale foregaar i en teleions 

elek:tromagnet. Dette vilde han opnaa ve1d at lade h¢retelefonens 

elektromag~et passeres aJ staaltraad, sori::t under samtalen skulde mag

netiseres. Det visrte sig at vrere forbunden med mange vanskeligheder 

at faa denne ide udfszsrt, og de forste fors¢g, s'Om vare-de gj enneim maa

neider, mis1lykkedes fuldstrendig. F¢rst efter to aars, forlszsb lykkedes 

det ingeni¢r Poulsen at konstruere, et apparat, som virkeliggjorde op 

£.nderens, ide. 

En gamme,l kjendsgjerning ligger til grund for Poulsens opfin 

de.lse. Enhver ved, at man magnetiserer et stykke staal ved at stryge 

det med en magnetstav. Stryges staalstykket fl.ere gange med samme 

magnetpol o,g i samme retning, saa tiltager magnetismen til en vis 

grrense med strszsgenes, antal. Stryger marn staalstykket f¢rst m~d 

magnetens ene pol og saa i, samme, retning med magnetens an.den pol, 

vil de-n ene pol udviske de. magnetiske forandringer, som den an.den 

pol har frembragt. 

Skriver man med den ene ende af en magnet paa, en staalpla.de, 

som er j evnt magnetiseret, saa vil pladens magne-tisrue forandres' paa 

de beskrevne steide,r. 

Magnetismen, som afhrenger af magnetens bevregelsesretning, vil 

pa.a enkeltei sfoder vokse, og paa andre aftage. Disse- usynlige mag 

netiske, forandringer gj ¢res s,ynlige ved at str¢ forsigtig over pladen 

noget £.nt j ernstszsv. Dette vi.I ordne, sig saale,des, at det ligger trettest, 

hvor pla.den er ste,rkt magnetisk, og tyndest,,. hvor den er svagt. 

Man har lrenge kjendt de,tte eksperiment, og det har ofte vreret 

ud:f¢rt under forelresninge·r ved unive,rsiteter og tekniske, h¢iskoler. 

Ingeniszsr Poulsen er imidfartid d8lll fszsrste,, som prak:tisk har forsta.ae,t 

at drage nytte, deraf. Han be.nyttede sig aJ eksperimentet paa f¢1-

gende ma.,ade1: 
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En tynd staaJ.traad DD (fig. 1) f¢res mellem polerne paa elektro

magne-ten EE, gjennem hvis traadvindinger deir gaar en elektrisk 

str¢m. De magnetiske, kraftlinier, som paa figuren er fremstille,t ved 

1) D 

Fig. 1. 

smaa pile, magnetiserer traaden under dens bevregelse, paa tvers af dens 

lamgde,retning. Beholder st.r¢mmen den samme styrke, saa vil traaden 

blive jevnt magnetiseret. Forandrer derimod str¢mmen sin styrke, 

saa elektromagneten E snart bliver sterkere, snart svagere, saa bliver 

I tttttt tt t f t t ttttffit Ht t ~ltt t I / 
n, n n 7z-

Fig. 2. 

staaltraaden ujevnt magnetiseret. Paa fig. 2 er den ujevne fordeling 

aJ magnetismern. i traaden DD anskue.liggjort ved pile, som ligger 

trettere og mindre tre·t sa.mmen Forandrer str¢mmen under traadens, be~ 

vmge~e baade styrke1 og retning, saa vil magnetismen i staaltraaden 

ikke alene have forskjellig styrke, men ogsaa skifte retning. 

1fil111111rrn111m1111111®11 
n · n. 

Fig. 

I fig. 3 er dette anskueliggjort ved pile,, som s-kifter retni.ng og 

er _ujevnt fordelt over traaden DD. 

Af det ovenstaaende vil det fremgaa, at man ve·d et magnetisk 

aftryk kan skrive ne-d paa. staaltraaden endog den svageste forandring 

af str¢mmen gjennem en elektromagnet og f¢lgelig ogsa.a de magne

tiske forandringer, som finder sted i en telefo.n unde,r en sarntale. 

Vil man aflmse en samtaJe, som err· nedsikre,ve,t magnetisk paa Em 

staaltraad, saa f¢res denne, mellem polerne pa.a en elektromagnet, hvis 
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traadvindinger e•r str¢ml¢se. Staaltraaden meddele•r under sin be

vrege.Ise sin ma,gnetisme til elektromagneiten, s·om herved bliver veks,... 

lende sterkerei og svaige•re magnetisk. Dissei magnetiske forandl'inger 

fremkalder elektriske sitr¢mme i elektromagnete,ns traadvindinger, og 

forbinder man disse me-d en telefon, vil man i denne kunne h¢re den 

samtale, som med magnetisk skrift stod skrevet pa,a staaltraaden. 

De,t fysiske grundlag for Poulsens telefonograf har lamge vreret 

kjendt, men man er i h¢i grad bleven o,verras1ket over, hvor godt de 

magnetiske forandringe•r holder sig i staaltraaden, og a.t de er sterke 

Fig. 4. 

nok t,il at. frembringe e1ektriske str¢mme, s,om er h¢rbare• i tele.fone,n. 

De forskjeUige pa.te.ntkontorer betvilede rigtighede,n af Poulsens ide, 

og han maatte selv forarbeide, e,t apparat for at levere bevis for, a.t ha.ns 

ide var rigtig. 

Nu air der dannet et dansk-tysk a.ktie,s-elskab under ledels•e af Mi,x 

et Genest i Berlin til udnytte1se af Poulsens opfindeilse. Fig. 4 og 

fig. 5 viser to telefonografer, *) s,om er forarbeide,de i dette. firmas verk

sted. Fig. 4 er en traadtelefonograf. En staaltraad af 0.6-1 mm. 

diameter er paaviklet· valsen, s,om bevreges af en _elektromoto-r. Langs 

stangcn, som er anbragt over valse,n, glider under valsens. be,vreg·els-e 

*) Begge fig. efter fotografi.er, som velvillig er tilsendte red. fra Mi.x og 
Genest. 
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en slrede,, som brerer en elektromagnet. Denne viser sig pa:,i fig. 4 

som en prop. Elektromagnetens, to poler vender nedad og griber om. 

traaden. Dreies valsen, s·aa forskyver traade,n elektromagne•ten og 

slreden til venstre henover glidestangen. Er s1lreden gleden· hen til 

vinke,lstangen, som s.ees anbragt tilvens.tre paa figuren, saa trreffer ein 

arm, som er anbragt paa s,lreden, et skraaplan paa vinkelhrevstangen. 

Derved l¢ftes elektromagne,ten, saa dens poler ikke• lrengere griber om 

staaltraade.n. 

Slreden komme·r imidlertid nu i forbindelse med en skrue, hvis 

gjrenger er s,ynlige• ove·r glidestangens kant, og slreden fores hurtig 

over til apparatets• h¢ire side, hvor elektromagneten automatisk b0ies 

ned, siaa dens poler atteir· gribe,r om traaden. 

0nsker man at nedskrive, en samtale paa staaltraaden, saa. for

binder man apparatets elektromagnet med en mikrofon, et elektrisk 

element og en induktionsrulle, som den man benytter ve•d telefonappa

raterne. Elementet, mikrofonen og induktionsrullens primrere vin

dinger danner en str¢mkreds. Induktionsrullens sekundrere vindin

ger s.ammen med elektromagnetens vindinge•r danner den anden 

str11Smkreds. Taler man i mikrofonen, saa forandrer denne stadig sin 

modstand, og elementet kommer folgelig til at s.ende en varierende 

str!1Sm gj ennem induktionsrullens primrere vinding. Disse str¢msWd 

fremkalder imidlertid tiJs.varendei str¢mme i rullens sekundrere, vin

ding og 'belefonografonS1 elektromagnet, s.om vii nedtegne talen mag

netisk . paa traaden. 

Vil man nu h¢re, hvad der er nedtegnet paa staaltraaden, saa. 

udl!Zls·er man mikrofonen og induktionsrullen og s·retter en telefon i 

forbindelse med telefonogra.fe.ns. elektromagnete.r og bringer denne i 

begyndelses,stillingen ti,lh!Zlire, paa a.pparate,t. Srettes valsen iga.ng, vil 

traaden, idet den glide•r mellem jernkjernen frembringe magnetiske 

forandringer i deinne,. Disse forandringer fremkalder elektriske 

str¢mme gjennem traadvindingerne, og i telefonen vil man h¢re gjen

taget, hvad der er ne,dskrevet paa staaltraaden. 

Det er snart 25 aar, siden Bell opf andt telefonen, og det lille, 

uanseelige appara.t vakte ved sin enkelheid verdens beundring. Ap

paratets enkle konstruktion staar i en me-rkelig mods.retning til det 

overordentlig komplicertei bevregelsesfrenomen, som det gjengiver. I 

virkeligheden har den menneskelige teknik ikke konstirueret et mere 

· enkelt apparat til -at udf~re det mest indviklede arbeide. Hele tele-
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fonen bestaar jo bare, a:f en liden hesteskomagnet, to jernkjerner, to 

tra.adpofor, en je,rnpladet og to einkle ledninger, og med dette apparat 

gjengive~ den mennesk:elige· stemmes burtig vekslende bevregelser og 

overf¢re.r dem h¢rbart paa lange afstande. 

Ingeni¢r Poulsens telefonogra.:f tilkommeir en lignende beundring 

og ros. 

Man har fundet deit n¢dven.dig at gj¢re en forandring ve,d Poulsens 

oprindeHge apparat. Skal nemlig talen blive, gje,ngive,t tydelig, maa 

valsetraaden l¢be, forbi elektroma.gneten med stor hastighed, ca. 0.5 m. 

i sekundet. For en samtale paa et minut vil man da komme til at 

fig. 5. 

bruge en 30 meter lang traad. Paa valse,n aJ det apparat, som er af

bildet i fig. 4 kan vikles, en traadlrengde pa.a. ca.. 30 m., og denne vil 

kun vrere anvendelig :for samtaler, som varer e,t minut. Et s,aad,a,nt 

-apparat vil im.idle•rlid ikke vrere tilstrrekkeJig i det praktiske liv. 

Ma.n har derfor forarbeidet et apparat,, som fig. 5 'Viser. Et s,taal

baand af 0.05 mm. tykkeilse og 3 mm. bredde og betydelig lrengde 

bevre,ges mellem polerne, a:f en elektromagnet, som er anbragt paa 

den midtre s!Zlil e. Baandet vikleS' a,£ den ene rulle og pa.a, den andein, 

-og bliver magnetise-re,t af elektromagnefon paa tvers af lrengderetningen. 

En s•a.m.tale, som e,r nedtegnet paa sta,aJbaandet, ka.n gjentages 

optil 2000 ga.nge, uden at man merker nogen svrekkelse· aJ lyden. 
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0nslrnr man at benytte e,t beskrevet staaJ.baa.nd til en ny samtale, 

kan man me,d lethe,d stryge, skriften ud. 

Dette opnaa.r man ved at sende en s-tr¢m af uforanderlig styrke 

gjennem magnetens vindingeT. Srettes nu apparatet i bevregelse, vil 

den magnetiske skrift forsvinde, idet baandet bliver jevnt magnetiseret 

og er saaledes frerdig . til nedtegnelse af en ny samtaJe. 

De i fig .. 4 og 5 fremstillede telefonografor viser apparaterne, som 

de forarbeides, i Mix eit Gene,st's ve.rksteder. Disse a.ppara.ter ned

skriver en s:amtaJ.ei paa e,t sfod, som ligge,r i en afsita.nd af 1 m. til 

1000 km. borte fra den talende. 

Der gives de avis,redaktioner, som meddeler gje,nnem telefonen 

sine abonnenter mundtlig indholdet af sine aviser. Man vil opnaa 

dette langt enkleTe, ved anvende.ls.e af Poulsens apparat end ved at 

benytte det komplicerte telefonapparat, som man i fl.ere aar har be-

Fig. 6. 

nyttet, £. eks. i Budapest. Fig. 6 viser, hvorledes man anordner en 

telefonavis ved hjrelp af Poulsens, apparat. Ove,r to ruller Rl og R2, 

som bevreges• i pilenes, re,tning, hsber staaJ.baandert s, hvis ende·r er lod

de,de samme,n. E, e e e og L e,r elektromagne·te,r, som sammen meid 

staalbaandet e,r anbragt paa stedets telerfonce,ntra,l. E er avisredak

tionens skrivemagnet, som magne,tisk nedtegner a.visen paa staalbaan

det, e e e e er elektromagneter, som telefoncent~alen sretter i forbin

delse med1 de telefonabonneinter, som skal h111re avisen aflrest. Srettes 

vaJs.erne i bevmgeilse, nedtegnes fra redaktionskontore,t avisen paa. s,taal

baandert ved hjrelp af magnetein E, og ved elektromagneterne e e e 

gjentage,s i abon,nenternes telefoner, hvad som er ne•dtegnet paa s,taal

baandet. Elektromagneiten L, som ligner skrivemagneten, gj ennem

str¢mmes af en konstant str¢m og udvisker de magnetiske forandrin-



48 

ger, som E har frembragt. Herved er baandet a.ltid frerdig til at 

modtage nye, magnetisike, paavirkninger af elektromagneten E. 

Poulsen synes med telefonografen at have l¢st e,t a,ndet stort pro

blem inden te1e.fonien. De,t er en kjendt sag, at de elektriske str¢mme 

ved lange telegraJledninger bliver saa svage, at de ikke formaar at 

paavirke modtagelsesapparatet. For at forsterke: str¢mmen dele•r ma.n 

leidningen i to dele, og for binder disse gj ennem et saakaldt relais, et 

apparat, som meid fornye,t str¢m automatisk gjentage1r paa den ene 

halvdel af ledningen, hvad der blev skrevet med te,le,grafn¢glein paa 

den anden. 

Paa lange telefonlinier optrreder o,gsaa den vanske1ighed, at str¢m

men vil blive svag. Telefonteknikerne har lrenge arbeidet paa at kon

srtruare, et telefonrela.is, men da de,tte ikke er lykkeide.s, opsatte direk

t¢ren for e,t stort amerikansk telefonselskab en prremie paa 4 millione,r 

JJ 

Fig·. 7. 

kroner for den, som kunde konstruere et praktisk brugba.rt telefon

rela.is·. Teled:onografen vil uden tvil opfylde de fordringer, som er 

opstillet for et brugbart telefonrelais. Indskydes neimlig telefonograr 

fen pa.a midien ruf en lang telefonledning, vil den kunne optage sam

ta,len, s:om komme,r fra den ene side, og s1einde den forsterke.t u.d til 

den anden. 

Mr. Giblen har udsat nok en stor bel¢nning for ert apparat, hvor

ved to samtaler kan _f¢res pa.a en og s•amme telefonledning, udeni at 

den ene samtale fors·tyrrer den anden. 

Pa-a telegrafl.inierne har man allerede for ti aar siden kunnet sende 

samtidig fl.ere· telegram.mer paa en og samme1 te,legrallime, uden ait de.t 

ene telegram forstyrrer de,t ande,t. 

I Tyskland, England · og Sverige begyndte man for to aar siden 

a.t anvende, en opfindeJs.e, . hvorved man kan f¢re tre uafhrengige sam-
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taler paa to telefonlinier. Den danske ingeni¢r Pedersen, en med

arbeide,r a£ hr. Poulsein, har paa en ge,nial maade· forbedret telefono

grafen, saa han derved synes at have l¢st tilfredsstillende problemet 

at f0re to uafhrengige, samtaler paa, en og samme· telefonledning. 

Medens, hr. Poulsen til nedtegne,lse af en samtale, benytter en 

elektromagne·t, anvender hr. Pedersen to elektromagneter, som staar 

tmt ved hverandre, og vil han nedskrive to samtaler, saa. bruger han 

fire elek:tromagneter, som paa fig. 7 er merket parvis I og II. 'Iraad

vindingerne, paa de·t e,ne elektromagnetpar I er forbundne efter hver-

tfttttt tlHtH 
n n 

n, 

1mm Imm 
n 

Fig. 8 Fig. 9. 

andre, det vil sige, at en st0m, som l0ber gjennem E og Ei's vindin

ger, fremkalder de to ma,gneters nordpoler paa samme side, af staal

baandet. Traadvindinge,rne i det andet e-lektromagne,tpar II er for-_ 

bundne- saaledes, at en s,tr¢m, som gaar gjennem vindingerne, frem

bringer E og E1 's . nordpoler paa modsatte sider af baandet. Beskriver 

samtidig to talende baande,t magnetisk, saa benytter den ene elektro-

magnetparret I, den anden parret II. I magne,tiserer baandet som 

pilene i fig. 8 viser og II som pilene i fig. 9. 

lngeni¢r Poulsens telefonograf er en s.tor og interess.ant opda.gelse 

ikke alene de1rved, at te,lefonogra,fen, som gj e,rne kan kaldes en mag

n:etisk fonograf, er simplere end Edisons, fonograf, men ogsaa fordi 

der er saa store mulighe,de,r for en udstrakt anvendelse af telefono

grafen. 

Helbredelse af Kuloxydforgiftning. 
Efter ,,Prometheus" ved D. H. 

Hvilken lumsk gift kuloxyd er, og at den isrer truer bjergmren

dene i "efterdunsten" af grubegas og kulst¢veksplos.ioner, er vel kjendt. 

Derfor vil man vel med glrede hilse, at A. M o s s o efter e·n m~ddelelse 

til de,t franske videns.ka,bsakademi har fundet en fremgangsmaade, som 

vil kunne, udrive ma.nge forgiftede fra den sikre d¢d. Man har tid

ligere foreslaa.et, at bjergmrondene skulde tage leve·nde mus. med sig, 

,,Naturen" 4 
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naar de gik ned i grube,rum, som var mist·renkte for at indeholde kul

oxyd. Da disse dyr er modtageEge fors¢gsdyr, kunde folkene ve1d 

deres d¢d blive adva.re,t mod fienden, som eUers er vanskelig at er

kj ende. Ha Id an e i Oxford har imidlertid vist, at kuloxyd oph¢rer 

at virke drrebende paa mus endog i mrengder paa. 50 pct. , naar denne 

unde,r et tryk af to atmosfrerer er opblandet med rent surstof. Da 

M o s s o fandt bekrreftelse paa. dette ved egne fors¢g, udstrakte· han 

unders¢gelserne ogs.aa til st¢rre dyr, som hunde, kaniner og aber, og 

han erkjendte i alle tilfrelde det komprime,rede surstofs modvirkning 

0verfor kuloxydforgiftning. Mens dyrene straks d¢de ved almindeligt 

lufttryk, naar der var 0.5 pct. kuloxyd eller endnu mindre· tilste.de, 

saa viste endog 6 pct. sig uskadelig, hvis rent surstof ud¢vede et tryk 

paa 2 atmosfrerer eller alminde1ig luft et tryk pa.a 10 a,tmosfrerer. 

Mege-t interessant i fysiologisk henseende, var paavisningen af, at mens 

dyrene, naar de forlod a.pparatet, der indeholdt kuloxyd, straks faldt 

d¢d om, sa.a kunde de helbre-des fuldstrendig igjen, naar man lidt efter 

lidt tilf¢rte dem rent surstof. Omend deres blodlegemer i disse til

frelde maatte vrere, ¢de1agt af kuloxyd, formaaede· de altsaa dog at leve 

paa bekostning af det under tilstrrekkelig atmosf reretryk kun i blade.ts 

plasma opl¢ste· surstof, og de,r fo.regik da en virkeEg udvaskning af 

kuloxydet i blodet. Med hensyn til den he'ibredende virkning paa 

mennesket har de,rimod ¢ieblikke1ig f¢lgende fors¢g st¢rre be·tydning: 

To aber b1ev indesprerret i en lufttret jernklokke, de-r var fyldt med 

en procent kuloxydholdig luft; efter en halv times forl¢b var de saa 

sterkt forgiftede, at de kun formaaede at puste yderst svagt. Den 

ene, som man derpaa, hjrelpel¢s slap ud i fri luft, d¢de straks. Den 

anden, som man anbragte, i komprimere,t sursto:f pa.a to atmosfre.rer} 

vaagnede og kunde e.ft.e,r en halv times forl¢b tages ud af appara.tet 

fuldstrendig helbredet. Dette giver e,t fingerpe:g for forgiftningstil

frelde i bj ergverksdriften. Det hrender nemlig ofte, at forulykkede, 

som er bragt o-p af skakten, f¢rs.t e,r d¢de efter nogle timer eller endog 

nogle dage·s forl¢b. Saadanne forgiftede vilde derfor sikkert kunne 

reddes, hvis man straks kunde bringe dem i komprimeret sui·stof. 

Hertil beh¢ve-des ikke andre forholdsregler, end at man havde en til

strrekkelig s.tor og for to atmosf rerer lufttret klokke i be,redskab ved 

<le truede· gruber o,g et forraad af det i handele,n ga.aende til 12Q at

mosf rere-r komprimere·de surstof. 
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Bergverksdrift og stenbrydning 
Af Amund Helland. 

(Forts.) 

Norge. 

Krom, zink, rutil, molybdrenglans og thorit. 

I R¢ros omegn er der forude,n paa kobber- og svovlkis, ogsaa. 

dreve,t grube,r paa kromjernste,n. Mindre felter af serpentin optrre.der 

paa et s,tr¢g vest for Feragsj¢en, og her forekommer kromjernsten 

i klumper, nyre,r eller linser. Bergverksdrift paa disse forekomster 

begyndte i 1824 og forts.atte-s ga,nske livlig i nogle aartie.r. 

Gruberne e.iedes dels af R¢sos verk og dels af k:j¢bmrend paa 

R¢ros. For at tilgode,gj!Zlre malmen blev der i 1831 oprettet en fabrik 

paa LeTen gaard ved Trondhjem, hvilken fremstillede kroms,alte, og 

som dreves med adsikillig fordel, indtil priserne paa kromf arver fra be

gynde1sen af femtiaareine gik je·vnt nedover. I 1865 maatte derfor 

fabriken s,tanse, og kromdriften paa R¢ros oph¢rte. 

Senere har man leilighedsvis i 1871 og 1890 optaget mindre drift 

paa kromjernste,n, men driften viste sig ikke saa l¢nnende, at man 

har fortsat med samme. 

Foruden ved R¢ros er s,predte forekomster af kromjernsten i 

Foldalen, Opdal, N o,rdland og fl.ere steder, men nogen betydeligere 

drift er ikke komme,t ista,nd, da forekoms,terne er smaa. 

Sande zinkgrube ligger i gaarden Birkelands udmark i Sande 

herred i Stavange•r amt. I slutningen af 1881 blev he·r opskjrerpet 

en forekomst af zinkblende, hvorpaa re,ge,lm.ressig drift anlagdes i 1882. 

Gange,n har en mregtighed fra ! til 3 m. og e·r fulgt i en lrengde af 

over 50 m. og over 30 m. paa dybetr. I 1882-85 er der aarlig pro

duce,ret omtreint 300 ton malm med en gehalt af 40--42 pct. zink. 

Arbeidsbe·lregget var i 1885 19 mand. Da gruben ligger 11 km. fra 

s·¢en, er der i aa,rene 1883 og 1884 anlagt en kosthar vei gjennem den 

trange da,l, der f !Zlre,r op til stedet. 

Rutil bestaar af titansyre. Den forekommer isrer i N edenes amt, 

og her eir i aarene 1893, 1894 og 1895 producere,t henholdsvis 7, 19 

og 28 ton, hvis vrerdi kan ansrettes til 800-1000 kr. pr. ton.. Det 

er den reine, nsde rutil, som skatte,s h!Zliest. Den brugeis i porcellren

fabrikatiorne1n . 

Molybdrenglans e·r brudt ved Knagen i Fjotland) 7 ton i 1894 

og 4 ton i 1895. 
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Paa gange, bestaaende af fe.ldspat, kvarts og glimmer, optrreder 

en hel del sjeldne mineralie·r som thorit, , o,rangit, ytterspat, monacit, 

orthit, som indeiholder sjeldne elementer som thorium, yttrium, 

lanthan. 

I aarene 1894 og 1895 Vlhl' tho,rit i nogen tid sterkt efte,rspurgt 

og blev h¢it betalt (500 kr. o,g derover pr. kg.), hvad der inden vestre 

s¢ndenfje,ldske distrikt fremkaldte, en livlig, om end forbigaaende virk

somhed. Bergmeste·ren mener, at den i 1895 stedfundne drift paa 

thorit skj¢nsmressig gav e·rts for omkring en million kroner. 

Thorit indeholder thorjord, der benyttes i str¢mperne 1 det 

auerske gaslys. Lysgasse.n forbrrender, og derved blir et inde i blus

set staaende thoriumholdigt traadne,t ( "str¢mpen") bra.gt til gl¢dning, 

og thorj orden udseinder da et mege,t intensivt lys. Lyse,t b lir al10il'

sterke,st, naar traadnette.t forfrerdiges· a£ de sje.ldne jordarte,r som 

zirkonjord, ytterjord, lanthanjord, thorjord, og allerbedst har thor

j orden vist sig. 

De egentlige thormineralie,r, thorit og orangit, er hidtil kun paa

viste i vort land. 

Apatit og feldspath med kvarts og glimmer. 

U dvindinge,n af miri.eralier, som ikke er e·rtser, og af bergarter 

foregaar de,ls ved grube·drift, hvilke.t e,r tilfrelde med apatit og feld

spath, de,ls i aabne brud eller dagbrud, s.aale,des granit og de almin

delige stene. Nogle bergarter, som. kvernstene, tagskifer og veksten, 

vindes mest i aabne· dagbrud, men naar det leies,ted, hvoraf disse vin

des, er af ringe mregtighed og gaar paa dybeit, gaar driften over til 

grubedrift. 

Apatit indeholder fosfor~yre med kalk samt klor e,lle,r fl.uor. Den 

forekommer paa gange samme:n med ho,rnblende, glimmer, enstatit, 

rutil, undertid.en foldspat, kvarts· o. s. v. 

Gange me,d apatit forekommer i me,ge-t stort antaJ paa kyststrrek

ningen ved Bamle, i Krage,r¢ og Ris¢r omegn, i V ega.ardsheien, Holt, 

Froland, i Grimstad omegn, men de har i det he1e ikke give.t synderlig 

udbytte, undtage,n ved 0degaarden i Ba.role,. Drift paa apatit be

gyndte hos os ved Krager¢ i 1850-a.arene; de st¢rste gruber er d~ 

nrevnte ved 0de,gaarde:n i Bamle, hvor der e,r dreve,t fra 1872. De 

andre stede,r har driften ikke gaaet med fordel. Paa enkelte gange 

ved 0dega.arden har mregtighede:n af apatit naaet til over 3 m. 
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Apatite,n er vrerdifuld, pa.a grund af sm gehalt paa. fosforsyre ; 

naar apatiten behandles, med fosfo.rsyre, danne·S· der et opl¢seligt fos

forsalt (superfosfat), saa apatiten som gj¢dsel gj¢r en lignende nytte 

som svovlsyrede be,n. 

Ogsaa til frems,tilling af fo.sfor benyttes apatiten. 

Priserne paa apatit er gaaet ned i den senere tid. U df¢rsels

mrengden og dens vrerdi vise,r disse tal: 

Gjennemsnitlig aarlig U dforelsesma:mgde Vterdi 

ton kr. 

1876--80 ............... 3464 363000 
1881-85 ............... 8440 965000 
1886-90~ ............... 6639 593920 
1881-85 ............... 2377 170820 

1891 ................. 4258 361900 
1892 ................ 2427 169900 
1893 ................ 1513 98300 
1894 ................ 2086 136000 
1895 ................ 1600 88000 

Feldspat er en be·sfanddel i granit og mange andre bergarter ; 

naar den er ren, kan den drives med fordel. Drivvrerdig optrrede·r 

den sammen med kvarts og glimme,r paa grovkorne,de granitistke 

gange. Det er kun kalifeltspatet, som har teknisk anvendelse som 

tilsretning til porceUren og fine,re stent¢i, dels til selve massen, dels 

til glassur. Feldspaten maa vrere ren og fri for fremmede· minerale,r 

og jern for at kunne benyttes. 

Feldspat anvendes, foruden til porceUren ogsaa til andre, ting, 

f. eks. til knapper. Eksporten af felds,pat he,rfra la.nde.t begyndte a;_lle

rede 1792. 
En del no,rsk feldspat og kvarts forbrugtes nemlig ved den kgl. 

porcellrensfabrik i Kj¢benhavn. 

Fe,ldspat er udf¢rt fra Arendal, Bergen, Kra.ger¢, 1!.,arsund, 

Flekkefjord, Stavanger, Haugesund, Drammen, 0sterris¢r, Kristians· 

sand, fra 1879 des.uden fra Fredrikstad, Moss, Kristiania, Brevik, 

Langesund, Fredrikshald, Sarpsborg, 0sterris.¢r, Tvedestrand, Grim

stad, Mandal og i 1887 fra Porsigrund og Aalesund. 

Der er nemlig mange smaa feldspatbrud pa.a forskj ellige· ste,der,. 

saaledes paa Hitter!11, ved Arendal, hvor fle,re brud er bekjendt for 
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sine sje,ldne mineralier, videre ve,d Krager¢ og ¢stove,r til Bamle og 

flere s,te•de,r. 

Felds,paten brydes. ogsaa i Smaalene,ne,, saaledes i Raade,, Rygge, 

Hval¢erne og i Rakkestad, hvor Orud grube er den betydeligste. 

H vor meget feltspat der er udf¢rt og dens vrerdi sees af di>Sse tal : 

Gjennems.nitlig Udfort Vrerdi 

ton. kr. 

1876-80 . . . . . . . . . . 4809 96000 
1881-85 .......... 8520 125000 

1885-90 .......... 9225 152640 

1891 - 95 .......... 8380 L36740 
1891 ........... 12257 214500 

1892 ........... 8520 106800 

1893 ........... 3506 63100 
1894 ........... 7836 133000 

1895 ........... 9780 166300 

Rvartsen fra feldspatbrud har, naar den er gjennemsigtig, en 

vrerdi af 16 a 18 mark i udenrigsk havn; den hvide og ugjennem

sigtige srelges derimod vanskelig. 

Glimmer (mu·skovit) er kun fundet paa et enkelt sted i Rakke

stad (Stokke) i s,aa store foilfrie plader, at den har kunnet vreret gjen

stand for udvinding ; dette brud blev indstillet efter at have naaet e,t 

dyh af 10 a 12 m., hvo,r glimmeren blev for uren, fuld af sprrekkei 

og rustf:l.ekker. 

Der blev i 1880-1890 sendt glimmer for tilsammen doll. 8864.64 

til Amerika, ibereignet fragt og assurance, hvoraf fragten dog var gan

ske, ubetydelig, 10 ¢re pr. kilo. 

Glimmer anve,nde-s, foruden som ruder i ovne, til kompasf:l.ader, 

til 'isolatorer i elektriske lysmotorer, som pulver i tapeter, i ildfast 

papir. 

N aar glimmerpladerne ikke er unde,r 5 cm. i firkant er de afsrette

lige, men vrerdien stiger betydelig med st¢rrelsen. Medens saa.le,des 

plader paa 5 og 5 cm. betales me,d 33 ¢re pr. kg., be.tales plader 

pa.a 8 og 13 cm. med 7 a 8 kr. pr. kg. 

Kullene paa And0en. 

En kulf¢rende juraformation fore,kommer paa And¢en. Det var 

tidligere den a.lmindelige mening, at alle yngre kulf¢rende lagrrekker 

manglede i vort land. 
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V ed funde.t af kullene, paa And0en blev en yngre formation paa

vist. Det er ikke sikkert bragt paa de,t rene, hvem de-r f0rst har fun

det kul paa, And0en. Et par gange har Ole Brekkan andra.get stor

thinget om be,l0nning som finder af kullene, og maaske er dei, ham, 

der f0rst har fundet, dem i l0se stykke,r. 

Rygte.t om, at kul, tagne paa stedet, benyttedes til brrendsel paa 

And0en, bragte i 1867 bergmester Dahll did, og han saa da nogle tynde 

stenkullag paa stranden ved gaarden Ramsaa. De, laa i en forste·

ningsforende sandsten og var kun tilgjrengelige ved laveste vandstand. 

Til nrermere unders0gelse af kulfelte,t paa And0en bevilgedes der 

midler af staten, og boringerne udfortes i aarene 1869 til 1873. Der 

anvendtes ialt 51200 kr. Skj0nt disse boringer va.r ledsagede af ad- c, 

skillige uheld, saa fik man dog ved hjrelp af dem kjendskab t il denne 

kulforende formation, se,lv om man ikke ved boringerne n~aede gjen

nem hele den ·kulforende, formation. 

I 1869 naaedes et dyb af 357 fod (112 m.), da meiselen tabtes. 

1871 200 " (62. 7 m.), da hullet gik skjrevt. 

1872 162 " (50.8 m.), da hullet gik skjrevt. 

1872 135 " (42.4 m.), da hullet gik skjrevt. 

1872 275 " (86.3 m.), da borstangen brak. 

Imeillem 196 fod (61.5 m .) og 357 fod (112 m.), alt£aa igjennem 

161 fod (50.5 m.), er de·r i de.t hele 10 kullag. 

Om disse boringer bemerker bergmester Dahll videre, a.t af de 

10 kullag er de 8 fra 2 til 12 tommer (5 til 31 cm.) mregtige. Paa 

grund af den ringe mregtighe·d, og da a.fstanden mellem de enkelte 

lag er s.aa s.tor, at to eller fl.ere ikke vil kunne afbygges ved en og 

samme drift, maa de ansee£ for lidet vrerdifulde. Der blir saaledes 

igjen de to, lag a.f 14 og 20 tommers mregtighe,d (37 og 52 cm.). Det 

f0rste, der begynder i et dyb af 259 fod (81.3 m.), er ikke ganske, ens- · 

art.et, af og til lidt skifrigt pa.a grund af iblandet stenmateriale. Der

paa folger 4 to.mme·r (10 cm.) bitumin0s skife.r, saa et melle.mlag skif

rig sandsten, bitumin0s skifer af lysere farve, samt sterkere· bituminjZls 

skifer (4 tommer = 10 cm.), tilsammen 3 fod 5 tomme·r til de nu 

folgende 20 tqmmer (52 cm.) mregtige kullag. Det bestaa,r af de 

bedste kul, som hidtil er bemerket pa.a And!1ifelte•t og er ga,nske ens

artet he1t igjennem. Svovlkis e.r ikke bemerket. 

Med en drift a.f 6 fod 3 tommer (1.96 m.) h!1iide, vil man s.aa.le,des· 

kunne vinde : 
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20 tommer (52 cm.) kul af f¢rste so,rt, 

14 (37 cm.) kul af anden sort, 

8 (21 cm.) rig bitumin¢s skifer, 

3 fod 6 tommer = 110 cm. 

og vil have at l¢sbryde et unyttigt mellemlag 2 fod 9 tommer (96 

cm.), hvilket imidlertid vil afgive, en omtrent passende mrengde ma

terial til fyldning aJ de t¢mte, rum, som man ikke beh¢ver at holde 
aabne. 

I 187 4 foreslo,g regjeringen, at de s,taten tilh¢rende, e,iendomme 

med de der forekommende, kullag skulde srelges eUer forpagtes bort. 

Af st¢rst interesse var lage-t af 27 tommers mregtighed (i dagen), 

• da det paa grund af denne mregtighed var drivvrerdigt, hvis kvaliteiten 
var tilfredsstillende. 

U nders¢gelsen gav: 

Flygtige bestand&ele . . . . . . . . 69.3 pct. 

Askefri kokes. . . . . . . . . . . . . . 16.8 ,, 
Aske ..................... 12.9 ,, 

100.0 pct. 

} 30.7 

Overensstemmelsen er stor mellem Bogheadkul o,g de heromhand
lede And¢kul. 

Askemrengden er forskjellig i forskjeUige de,le af taget. 

Kulfoltet paa And¢en ble,v i 1892 bortforpagtet til et privat kom

pagni, der har at erlregge efte.r de o:ffentliges valg en aarlig afgift, 

enten 2o ¢re pr: ton af de udvundne produkter i afsrettelig form eller 

~! pct. af dis,ses salgsvrerdi paa stedet. De,tte selskab har foretaget 

boringer efte,r kul i 1895 og sene,re, men nogen beretning om udfaldet 

er endnu ikke forelagt o:ffentligheden. 

Udstrrekningen af juraformationen paa And¢en kjendes ikke med ' 

n¢iagtighe·d. Saameget er sikkert, at der, hvor fjeldene hrever sig 

vestlig fo:r Ramsaa, er der gneisbergarter eUer granit; de,t samme er 

tilfrelde med Ra.msaa, som omtalt, og endelig staa.r grundfjeldets berg
arter ved Fiskeneset. 

Dahll ytrer i sin tid udtrykkelig, at formationen da ikke er paa

vist udenfor gaarden Ramsaas grrenser; senere e,r paavist bergarter, 

tilh¢rende denne formation, ved Ska.rsten_. Dahll an.slog i de sen.ere 

aar kulfeltets tveirmaal i nord og syd til ikke over 7000 fod (2200 m.), 

da de·tte er afstanden fra det liggende ved Ramsa.a til -et punkt i myre-n, 

hvor graniten staar ved en lide·n brek. 
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Juraformationen paa And¢en kan, efter de :marine dyrfossiler at 

d¢mme, deles i en reldre afdeling, mest bestaa.ende a£ glimmerrig 

sandsten med Gryphma dilatata, · Pecten validus, Pe,cten nummularis, 

Limma duplicata, Perisphinctes, belemniter, og en yngre afdeling, for 

det meste glimmerfattig sands.te,n med auce.Ua Keyserlin.gi i stor 

mrengde; a£ disse- turtle den f ¢rste a£ de ling s:vare til Euro pas og 

Moskvas Oxford, mens den sidste skulde svare, til Ruslands 0vre Volga

etage eller de,t midlera Europas Kimmeridge og Portland. 

Stenindustrien. 

Vor reldre stenindustri har vresentlig bestaaet i brydning af 

kvrernstene, brynestene, tilvirkning a£ tagskifere o,g heUer og i bryd

ning a£ veksten, i reldre tid til byggesten, se,nere til forskjelligt brug. 

Stenindustrien, naar derved forstaaes tilhugning a£ granit, mar

mor o. s. v., var tidligere i Norge ikke a£ synderlig stor betydning; 

den begyndte at tage, opsving omkring 1880, og for hvert aar stiger 

produktionen. Der er saale·des udfort: 

' 

Huggen sten8= 
Aar 

·Mamgde 

I 
V oordi 

Tons kr. · 

1870 332 5600 
1875 3515 56400 
1880 21505 430100 
1884 ~6661 479900 
1890 54623 8l9BOO 
1895 54887 878200 

Indforselen a£ "sten" 

vrerdier: 

samme tidsrum andrager til fo lgende 

Aar .Marmor og audre slagR stenarter. 

1870 V ::erdi kr: 154800 
1875 n 179200 
1880 

" 
149100 

1884 
" 

197900 
1890 ,, 35f1300 
1895 ,. 480400 
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K vannstene i S elb u. 

Kvrernstene har vreret tilvirket i Selbu i umindelige titler. Berg

mester H. 0. Str¢m siger i 1818, at de reldste efte,rretninger, man har 

om kvrernstene fra Selbu, er 200 aar gamle, og at brydningen her er 

reldre end de nordenfjeldske bergve,rke·r. 

Denne gamle bedrift er i ma.nge henseender merkvrerdig, dels 

ved stenens beska,ffenheid, de1s ved brudenes beliggenhed og de van

skeligheder, ma.n har at ·kjrempe 1:1-ed; dertil kommer, at bedriften har 

udviklet sit eget tekniske sprog og, hvad der er endnu merkvrerdigere, 

sin egen bergret. 

Fig. 14. 

Fig. 14 v1ser m¢llestene fra Selbu. 

K vrernstenen er glimmerskifer med granater; de,t berg, hvoraf 

kvrernstenen vindes, kvrernberget, forekommer i Selbu med stor ud

strrekning, ide,t glimme·rskife.ren danne,r en mregtig zone tvertover 

fjelde,t mellem Neas og Stj¢rdale,ns dalforer; den stryger omtrent i 

nord og syd, eller rettere syd til vest. Saave-1 i Floren i Selbudalen 

som i Meadal i S.tj¢rdalen er der kvrernstensbrud, so,m dog ikke eir 

blevne af betydning. Det gode og brugbare kvrernberg synes kun at 

forekomme, paa et indskrrenket str¢g af ca,. 10 km.s lrengde i omraadet 

af Ro.tlas kilder s¢ndenfor Skarvfjeldene. Regnes afstanden fra 

, brudet Skarvarbeidet s,yd for Skarven og til Hilmo,berget i Tydalen 

blir lrengden af K vrernberge-t melle.m disse brud 22 km. i 1·et linie. 

Spredt over denne s·trrekning fra nord til syd ligge,r over 30 nogen

lunde store brud med ·srerskilte navne, men a.ntallet af steder, hvor 
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der er arbeidert, er mange gange st¢rre, idet der ofte ligger brud i brud. 

For tiden drives der i 12 brud. 

De 12 brud, som fortiden drives, e,r nedenfor angivn.e fra nord 

til syd tilligemed produktion i driftsaaret 1896-97. Produktionen 

angives i anta.l par m¢lle,stene, men da disse e,r af meget forskjeUig 

st¢rrelse, an.fores ogsaa antallet af "Ires". 

Brudets navn. Par m¢llestene. Lres. 

Stubarbeideit 12 50 

Kniparbeide,t 18 77 
Kallararbeide.t 8 41 
R¢nsberget ... 14 39 
Itopkant 16 68 
Gamle, R¢dhammer 21 79 
Langberg 13 49 
Haaver¢hammere,n 16 84 
Ler ... ... ... 5 12 
Holm 21 72 
Florfloarbeidet 20 37 

·svarta,as 10 29 

174 637 

K vrernstensbryde,rne i Selbu har, som ber¢rt, sine e·gne beteg

nelser for sin be-drift og for m¢lle,stenenes mine·ralogi. Granater kal

der de tyter eUer bruntyter; kvittyter er grana.ter, som er omgivne 

af talkblade og derf or ikke sidder fast i stenen ; staaltyter er minerale,t 

staurolith, eitel ellell' obergeitel kalder de st¢rre ansamlingeir a.:f mi

neralier sa.a stor som et hoved, hvor da eitelen ofte indvendig bestaar 

af himmelblaa cyan it med . s¢lvhvid kaliglimmer, derudenom sort glim

mer uden granater, og saa atter maaske granater i a.ltfor stor mrengde. 

TreUe,t i kvrernstenen er den glimmermasse, hvori granaten og 

tyterne sidder. 

Stav kalde·r de steiltstaaende, sletter eller afl0sningsflader, som 

gaar tvert paa kvrernbergets str¢g. 

Gulv kaldes kloritgange, som gaar horizonta.lt som a.fl0snings

flader . 

Sm¢l kaldes det affald af stene·n, som ikkEl kan benyttes. 

Afstanden fra bygden til brudene er, som nrevnt, betydelig, 10-

20 km., og arbeide,t foregaar om vintere.n. Der er ingen oparbeidet 

vei til brudene, saa a.I k j ¢ring ske·r paa. vinterf¢ret, og folkene gaar ti1 

kvrernstensbrudenei pa.a ski. 
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Der arbeides kun om efteraaret og om vinteren. 

Om sommeren ligger brudene· gjerne fulde af vand, i oktober maa

ned lrenses de, f¢r med store !2Ssekar og b!iStter af trre ; nu anve.ndes 

pumper og tildels hrevert. 

Der benytte-s krudt, idet f¢rs.t en passende, flade tildannes - der 

"skydes side", - hvorpaa stenene l¢snes dels ved kilning og dels ved 

smaa skud. 

En forel!ZSbig tilhugning sker i og ved brudene; den oph¢iede del 

af steinen, "tuve1n", tilhugges. 

Tilhugningen ved brudene udf¢res i snehytter, udgravet en 

snefon me,d tag af bord. I disse hytter staar man da noksa.a lunt, 

upaavirket af ve)ir og vind. 

Stenene jernbeslaaes, hvis de s·ammensrettes af fl.ere stykker. 

H:enimod slutningen af vinterforet bliver de gj erne fre:rdige og bringes 

da til Trondhjem. Selbyggerne ruster sig under arbeidet ved bru

dene ud for ein 8 daises tid ad gang en ; i usle j ordhytter lever de daar

lig, og klimatet her 600-700 m. over havet er om vinte~en barskt. 

Fortje•nesten er i almindelighed daarlig og driftsresultaterne slette. 

Det er ovenfor angivet, at der i drifts,aareit 1896-97 blev brudt 

og tilhugget 174 par stene til 637 Ires, hvilke,t efter en antagen gjen

nemsnitspris pr. Ires udgj¢r 22300 kr. Dett.e skuide da vrere bygdens 

udbytte. V ed brydningen i f j eldet _er 60-80 mand beskj reftiget og 

lige mange me·d stenens tiidanneise, i bygden. 

Sinding angav udbyttet i 1853 tiI . 60000-80000 kr. Efterat 

fra.nske og engelske stene er komne i handeien, er , det gaaet tilbage 

med kvrernstensbrydningern. De fleste stene afsrettes her i landeit, og 

endeI ga-ar til Sve•rige. 

De st!iSrste. kvrernstene, 52-54 tomme,r i diameter, er tikvart sten

maal og regnes, for 6 Ires. Disse kvrernstene• har en vrerdi i Trond

hjem af 220-270 kr. i almindelige brud, 320-350 kr. fra Stubarbei

det eller andre af de bedste, brud. 

Stene paa 39--41 tomme,r kalde,s. halvottekvart par, er 2 Ires og 

koster 90-100 kr. fra almindelige brud, 130-140 kr. fra de bedste 

brud. 

De mindre dimensioner har srerskilte, navne som haarsmaal, 34! 

-35! tomme i dia.me,ter, halvorstik 31-32 tommer o. s. v . 

De vilkaar, hvorunder kvrernstensbryderne lever i fjeldet, e1· 

ikke gode. 
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Boligerne ved brudene har i re,gelen 2 rum, det ene benytt~ 

som smedie; vreggene er udve,ndig beiklredt med nrever og jord, gulv 

er der ikke. Dagslyse,t £alder sparsomt ind gjennem eit ganske lidet 

vindu~ som ikke aabnes. Her tilbringe,r da menne,sker i fl.ere maa-

neder den st¢rste del af d¢gnet. Da det aabne arnested har maattet 

vige for kogeovnen, og da der kun e,r jordgulv, e•r luften ofte kvalm 

og rumme.ne lidet renslige. 

Levnetsmidler fragte.s tildels paa kl¢v. N aar de kommer fra ar

beideit kl. 4-5, spises en sild med poteter, hvorefter man begynder 

at tilberede hovedmaaltide,t; retten kaldes "kaal" og er en vrelling af 

vand, mel, gryn og erter, kogt sammen med kj¢d og po·teter. Hver 

har et kj¢dstykke spegekj ¢d, undtagelsesvis fle•sk, op i kaale,n, styk

kerne er me,rket med pinder eller paa anden maade; naa.r det e·r 

nogenlunde kogt, tager kokken - kok er man efter tm· - stykkerne 

op og raaber eierens navn, saa hve,r faar sit stykke. Selve "kaalen" 

spises med ske af den frelles gryde. Det tiloversblevne spises om 

morgenen, og de,nne vrelling er da saa tyk, at den kan skives op paa · et 

stykke lerfse. 

Poteter koges en gang om ugen, de, andre dage lregges de paa 

ovnen; for 10 aar siden brugtes aldrig ka:ffe, me,n den er nu almindelig. 

De er saa vindskibelige, at de saml~r op alle ben af sild og kj¢d 

og andet a:ffald og f¢rer det hj em paa ski et par mil til svinene. 

Brudene ligger, som nrevnt, i almenn~ng, men eiendomsforhol

dene ordnes ikke af nogen autoritet, men i kraft af vedtregt, idet der 

har udviklet sig en sreregen bergret, der har fa.a.et aarhundrederg 

hrevd. 

Enhver selbygg anser sig berettiget til at paabegynde kvrerndrift, 

hvor han vil, i forhein ur¢rt berg, kvrernegrjot. 

N aar tje·nlig berg er funden, danner der s•ig straks et kvrernela,&' 

til drift, og laget inddeles i karlslodder, sredvanlig 4-6 efter antallet 

af arbeidere i driftstiden fra lste december til lste april. Disse karls

lodder eller br¢ker a,f den - fuldkarer, halvkarer, fuldkar mindre 

en kvart (-!), halvkar og en trediedel Ct ) o. s. v. - gaar senere i 
handelen, arves, pantsre.ttes, auktioneres ligesaa godt som · andet aktie

brev, se.lv om der intet hjemmelsdokument er. 

Arbeidsbyrden og udbytte,t deles i forhold til disse karer eller 

lodder. , 
N' aar en mand har !¢st skud i kvrernberget, ansees han som grun-
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de,r_ af et kvrernlag. Laget eie,r da hele kvrernstenens mregtighed, 

oftest omkring 15 meter; i lrengde eier han fra "stav" til "stav". 

Ved sta.v fo.rstaaes, som for ber¢rt, de steiltstaaende sletter eHer a_f

leiningsflader, ~om staar lodrnt paa leiestedet. Herved faar hvert 

felt sin naturlige begrrensning uden udmaal, o,g i tilfrelde af tvist 

unders¢ger man kun, hvor "staven gaa.r". Kan en mand be.vise, at 

hans far eiller farfar har "gaaet i et arbeide," ( drevet et brud), kan 

ingen formene ham adgang til deltagelse, om brudet skulde gjenop

tages. Herved hindres opta,gelsen af gamle, brud, da det kan befryg

tes, a.t nulevende folk kan bevise sin eiendomsret. 

Veksten eller klffibersten. 

Vekstene,n er en bergart, som vresentlig bestaar af en blanding 

af talk og klorit. Farven er gr¢nliggraa til m¢rkegr¢n og blaa hos 

vekstenen. Den e,r fed at £¢le paa, lader sig let rid.se med neglen, 

lacier sig skjrere med kniv, hugge med ¢ks og sage med sag. Slaar 

man paa den med hammer, giver den ikke klang, men tager merke 

e,fter hammerslaget. 

V ekstenen blev i gammel tid, saaledes i den. reldre, men isrer 

den yngre· jernalder, benyttet til urner og skaaler, der nu hyppig fin

des i gravhauge. Fund af ~saadanne, urner e1r saa hyppige og saa 

spredte,, at urne,rne i sin tid s,yne,s at have vreret handelsvarei. Ogsaa 

baandsnelde.hjul, avlstene af klreberstoo. og kljaastene (vrevstene) a£ 

denne ste,n er fundne, i de,n yngre, j e•rnalders fund, ligesom stene'Il vel 

har havt en udstrakt anvendelse til forskjelligt husgeraad, saaledes 

som tilf reldeit har vreret helt ne,d til vor tid. 

Almindelig har anvendehen af klrebersten til gryder vreret. Disse 

gryder har den ulempe, at de er tu?-ge, koger langsomt o·p, og naar 

de f¢rst koger, saa holder de kun langsomt op. Til kogning aJ brer 

og overhovedet af levnetsmidler, som indeholder organiske syrer, 

egne·r de sig godt. Endnu i vor tid kan man nu og da fa.a kj¢be vek

stengryder ; i Sell er gammel pris 4 skilling pot.maalet. Srerdeles 

skikket er veksten til bund i bage,rovne, og til dette brug anvendes de 

ikke sj el den i Sverige. Hos· os bruges de til bagsteheller og takheller 

til bagning af fladbr¢d. 

Paa Ve·stlandet anvende,s vek::te,n o.fte til srenkning af fiskered

skaber, isrer garn. De forsynes med 1 elle,r 2 huller. Til gravmo

numenter og mileprele e.lle,r kilometersto.Jper benyttes de ikke sjelden. 
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Paa grund af sin ildfasthed anvendes stenen foruden som nrevnt 

til kogeredskaber ogsaa til peiser og ovne og ligesaa i cellulosefabri

kerne, til smeltning af soda, og i fyrstikfabrikerne. Til opvarmning 

af olie, som skal sm0re-s paa gulve, egner sig fortrinlig skaaler af 

veksten, da den holder olien lrenge varm. Derhos er stenen anvendt 

paa grund a.f sin· ildfasthed til konstruktion af masovne, saaledes ved 

Ho-spenthal, og de,n er ogsaa anvendt i flammeovne. 

I pulveriseret tilstand har stenen anvendelse som sm¢ringsmiddel 

til at hindre friktion mellem dele a£ maskiner, og det er vel den reneste 

Fig. 15. Fig. 16. 

talkskifer, som bedst anvendes til de,tte brug. Videre anvendes den 

til fabrikation af srebe, lrerred, papir og ogsaa til forfalskning af mel. 

Den pulverisere-de stein finder ogsaa a.nvendelse som sminke. Den 

er derhoi, tjenlig til at hindre friktion i skuffer, og den bl3nyttes ogs·aa 

med fordeJ til trange st¢vler og hansker. 

Den vigtigste anve,ndelse a£ vekstenen er imidlertid,. som tidligere 

berjzjrt, til byggesten, og som saadan va.r den i vort land brugt i vid 

udstrrekning i middelalde,ren til kirker o,g til andre bygninger. Den 

er et udmerket byggema.te,riale, le,t at bea.rbeide, sta.ar godt imod 
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veire.t, ligesom den, saaledes som anvendelsen i Trondhjems domkirke 

har vist, er en sterk sten, trods sin bl¢dhe,d. 
Enke,lte varietete·r af veksten er et godt materiale, til alslags ornar 

menterings•arbeider, og den var i middelaldere,n almindelig anvendt 

til kapiteler paa s¢iler, til udskaarne hoveder o-g til d¢befonter. 

Fig. 15 og 16 viser gamle gesimshoveder i Trondhjems domkirke, 

huggede i veksten, sandsynligvis fra Bakaune,t ved Trondhjem. 

Fig. 17 er et hoved fra Trondhjems domkirke, hugget i veksten 
fra Bakaunet. Roved og h¢ire arm er restaurerede .. 

Fig. 17. 

En del talkholdige, vekstene modtager ikke, politur og har, an

vendt som s¢iler og til andet arkitektonisk br'Ug, en mat, ikke, sten

agtig farve. Den ulempe ved enkelte vekstene, har hr. arkitekt Blix 

b¢det paa derved, at han sm¢rer stenen med taJ.g, hvorved der kommerr 

mere liv i farven og derhos glans. Dette middel er meget tjenlig for 

s¢ile;r og orname,nter ruf veksten, der har sin plads i vestibuler eller 

overhovedet paa steder, der ikke er udsat fo.r veir og vind. 

Vekste,n forekommer paa mange steder i Norge, s1aaledes ved 

Store Le i Aremark og i 0ma1·k. 
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Omkring de,n nordlige del af denne indsj¢ er forekomster med 

betydelig mregtighed og stor udstrrekning i str¢g i grundfjeldet, saar

ledes Solerud vekstensdrag i 0mark. 

I Lille·elvedafon med Foldalen og T¢nse.t forekommer paa. fle,re 

steder veksten, saaledes i Brrekbrekdalen nrer Brrekbrekken i Lille

elvedalen, 2 km. fra hovedlandeveien til Foldalen. Ve,kstenen har 

en betydelig mregtighed, vistnok 25 m. ialt. 

Selve stenen er fin graa, men der forekommer samme en hel 

del st¢rre krystalle.r af magnesit. 

Veksten ved Einunna i Foldalen paa. begge sider af elven Ei

nunna er e,t langstrakt drag; stenen bestaar vresentlig af talk med r125d 

magnesit og er ikke nogen srerde,les vakker eller fast sten. 

V ekstenbrud i Rensliaasen nrer Rensli tj em i Foldalen ligger 

omtrent 4 km. fra hov~dlandeveien gjennem Foldalen. 

Vekstensbrud i Str¢msaasen eller Bua ligger i TSZ1nset; vekstenen 

Egger her i et drag arf ca. 200 m.s lrengde, med fald v. t. n. omtrent 

45 gr. 

Her skal vrere arbeidet meget hvert aar i de sids.te 104 aar, og 

her forarbeides fremdeles sten, derr anvendes til peiser. En fuld peis 

bestaa.r af to opretstaa,ende s,tene, som benrevnes "kinner", en bund

sten, "aarhylle", samt to hvre,lvstene. 

Ved vekstensbrud ved GrSZltli i K vikne, e,r den blotte,<:le mregtighed 

af vekstenen ca. 5 m. Brudet her har sikkerlig vreret kjendt i lang 

tid; thi der er paafaldende mange merker efter udhuggede gryder, 

og paa sine steder kan man se indtil 50 merker efter udhuggede gryder 

paa et par kvadratfavne. 

Ved vekstensbrud ~nder gaa.rden 0vre Bergen i J evnaker synes 

ikke at have vreret nogen synderlig tilgang paa veksten, idet her ikke 

er nogen stor mregtighed elle,r noge.n udstrrekning i felt. Stenen er 

imidlertid vakker. Der er anvendt veksten heirfra vecl bygningen a£ 

kreditkassen i Bergen og til kreditkassen i Kristiania. 

Vekstenforekomster i nordre Froen, Sell og Vaage er mange. 

Hougsreter klreberstenbrud ligger i nordre Froen, 11 km. fra Klef

stad, 897 m. o. h. Her er paa en strrekning a£ 230 m. berghalde 

efter brudene, og mregtigheden syn es at gaa op til 10 m. Leiet synes 

at vrere srerdeles regelmressigt. Klreberstenen her er vakker gr¢n; 

den er overordentlig le,t at sage. 

Klreberstenbrud vecl Ullervold ligger i Sells verks alme,nning. 

,,Natnren,, 5 
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Mregtigheden er ca. 3 m. synlig klrebersten, men er maaske mere. 

Derhos er der brudt klreberste,n i den meget steile dalside op for Sen 

kirke, ca .. 1000 fod over dalbunden efter 0iesyn. To klreberstenbrud 

ligger under gaarden To. Her er tildels god klrebersten, lys med 

noget magnesit, brugelig til ovne. Mregtigheden er fl.ere meter. 

Klreberstenen fra To er for0vrigt af forskjellig beskaffenhed, graa, 

snart lysere hvid med magnesit. Under gaarden 0vre Dale fin des 

mindst 3 klreberstenbrud. 

Fra Aasorens vekstenbrud eir vel den st0rste mrengde klrebersten 

til peise,r, ovne o. s. v., tagne i Sell. Det forste, 0verste og syd0st

ligste brud her ligger i en h0ide af 877 m. o. h., og herfra f0lger da 

i retning fra sv. mod nv. en hel rrekke af st-¢rre og mindre brud paa 

en strrekning af ca. 300 m. og med en mregtighed hos leiestedet efter 

brudene at d0mme paa o·p til 50 m. Leiestedets udstrrekning og mreg

tighed eT saaledes s,rerdeles betydelig, men driften er eUer var for 

nogle aar siden uheinsigtsmressig ordnet, idet hver mand grave,r 

sit hul. 

Tolvstad klrebe,rstoo.brud er gamle, mregtigheden ikke synlig. 

Viste klreberstenbrud i Vaage ligger under ga.arden Viste, ca. ! km. 

ovenfor gaarden. He~· er klreberstenen udvundet ved underjordisk 

drift, som er ca. 25 m. la.ng og 8 m. bred. Klreberstenen her er ren, 

lys og vakker, bl0d o,g fin at bearbeide, me·n ikke godt tjenlig til o,vne. 

Mregtigheden er mere end grubens bredde, altsaa mere end 8 m. 

N rer Kjosa sreter i 0ilo forekommer klrebersten, hvorfra de gamle 

peise i ve•stre og 0stre Slidre er kom~e~. Stenen roses som god og 

tjenlig og er efter pr0ve,r at d.0mme en noksaa ren st~n. 

I Bratsbergs, amt forekommer klrebe-rs.ten i Dyrlandsgrrenden 

i Aamotsdal i Seiljord; den er mindre bl0d og mindre bekvem at 

bearbeide. 

I ve·stre Moland paa heien mellem gaa.rdene Vatne og Gitmark 

i Eide forekommer klrebersten med udhuggede ringe efter gqder. 

I Stavanger amt forekommer veksten ved Ertenstein paa Rennes.0, 

hvorfra sten er anvendt til restauration af Stavanger domkirke, og 

hvorfra den vis,tnok ogsaa er taget i gammel tid. Ogsaa til Utstein 

kloster antages ste,n herfra at vreTe, ta.get. Under gaa.rden Gr0nhaug 

i Skaare, e.r et gamme,lt brud j ma.n antage,r, efter Kraft, at herfra er 

taget s:ten til Avaldsnes kirke. I Grytenuten og Seildal forekommer 

veksten. Ved gaa,rden Matin.gsdal forekommer en fin veksten, der 
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sige-s at vrere brugelig til signeter. Mregtigheden angives at vrere 

over 1 alen. 

I -s¢ndre, Bergenhus amt har arkite,kt Blur ladet s¢ge efter klre

bersten til brug ved ombygning af Bergens b¢rs, og sa-adan sten e,r 

paavist paa mange stede,r. Lysekloster gamle brud i Os ligger no. 

for Lysekloster hovedgaard. Vekstenbrud ved Aadland i Samnanger 

i Os synes at vrere en noksaa betydelig forekomst med veksten op til 

10 m.s mregtigheid og fulgt i folt op til 80 m. Stenen, der delvis er 

blandet med magnesit, er anvendt til Be,rgens b¢rs. 

K vrernene·s eller Skudevikens klrebe,rstenbrud 

den har en m,regtighed op til 10 m. 

Samna.ngerfj or-

Klrebersten angives i Samnanger at forekomme pa.a. fl.ere stede,r, 

s,aaledes paa Aadla.nds grund, ved gaarden Haga, ve,d Ra,uvatn, Gaup

holmen og Barmen. 

Fra Hana klreberstem.brud i Oste·rfjorden i Brudvik er en hel del 

sten til b¢rsbygningen i Bergen tage.t, videre fundamente,t til Holbergs

statuen i Bergen og til Geiersmonume.nte·t i Upsala. Det har vreret 

en meget god sten. 

Klffiberst,enbrud ved Kvitnaa paa S¢rfjordens vestside i Ullens

va.ng ligger i vsv. for gaarden K vitn.aa. Det laveste brud har om

tren.t 2 m.s mregtighed, det ¢vre brud 3 m. mregtigt. 

Videre forekommer klrebersten i berget ret op for husene paa 

Kvitnaa. Klreberstenen fra disse forekomster er anvendte, vep. re

staura.tionen af Ullensvang kirke. Den er e,n god, blaa sten, der let 

lader sig sage. 

I nordre Bergenhus amt er klreberstenbrud ved D~le i Arnefj or

den i Viks herred. Afstanden fra ha.vet er omtrent 3 km. Den er 

anvendt til restauration af Hove kirke og af Domkirken i Bergen. 

Den synlige mregtighed af kl rebe-rs.te.nen er 2 m., men ma.aske er den 

st¢rre. Et vekstenbrud paa vestkanten af Svan¢en leverede i sin t id 

byggesten til den i a.aret 17 56 i Bergen opf¢rte .N ykirke. 

I Romsda.ls amt forekommer veksten paa Haram og Leps¢en, 

ved gaarden Otterskin i N orddalen, ved gaarden HeJ.set i Volden; i 

N orddalen er vekste.n saavel i DaJ.sbygden som udenfor ytre Dalsviken 

og ved gaarden R¢dbergvik ved Sun~lvsfjorden. Paa. Nordm¢r ved 

gaarden Grudal i Sundals prestegjeld udhuggedes f¢r gryder, kjedler 

og bagsteheller. 
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Klreberstenbrud ved Kletten og Djrevleland i Opdal ligger 1 km. 
nnv. for gaarden Kle.t. 

Bratset klreberstenbrud i Renne,bu ligger ved gaarden Bra.tseit, 

hvor et par af gaa.rdens bygninger e,r bygget paa klrebersten. Klun

gen og 0ie klreberstenbrud paa grrensen mellem Melhus og Buvik 

so.gne er en star forekomst, og her har, som gamle merker vise:r, sten 

vreret drevet i. stor stil til Tro,ndhjems domkirke i gammel tid. For

nemmelig har man benyttet sten herfra til midtskibet i kirke,n. Over

hovedet synes man til kirken i reldre tid kun at have benyttet sten her

fra og fra Bakaunert. Klreberste·nen er, hvad farve og kvalitet a.n

gaar, god, fin og blaagr~:ln, lader sig let sage. St0rn: partier af den 

er imidle,rtid temmelig fuld af sle,tter og skj0ler, der hindrer, at man 
kan faa ud st¢rre, blokke. 

Vekstenbrud ved Bakaunet ligger nogle, hundrede m. sydost for 

Bakaunet. Her har man taget sten til domkirken i den reldre._ tid og 

o.gsaa senere, da kirken skulde restaureres. Stenen er fin blaa, og her 

er endnu sten paa dybet; man stansede med driften i senere tid uden 

at have naaet bunden af drifterne. 

Vekstenbrud :i, Singaas ved Roks-tad i Singaas har betydelig mreg

tighe-d. Leiestedet er fulgt me-d drift ca. 40 m. og har paa denne 

strrekning varieret ikke lidet i mregtighe.d. 

Klreberstenbrud ve-d GrytdaJ. har graa sten, som i det hele er 

mege,t ren, let at bearbeide og tildels tjenlig til :fi.nere ornamenter. 

Det er Tro-ndhjems domkirke, som har ladet dertte brud bearbeide. 

I Trams¢ amt f@rekommer veksten paa Hinn0en, hvor den skal 

vrere anvendt til bygning a£ Trondenes kirke. 

Tagskifere og heller. 

Af bergarter, hvis egenskaber' gj¢r dem tjenlig~ til trekning af 

tage, er der i vort land fl.ere me-d meget forskjeUige egenskaber, de-ls 

regte tags.kifere, deJs bergarter, der snarere burde betegnes som glim

merskifeTe eller som kvartsskifere,, ja endog en kalkstt.m, som let lader 

sig kl0ve :i, plader, anvendes til trekning af tage. 

Bliver en saadan i plader afsondret sten tykkere, saa at den lader 

sig anveinde til sten paa fortog, saa kaldes den heHer. Tykskifrige, 

sterke tagskifore er anvende-lige som heller, og ved enkelte tagskifer

brud, som de i Stj0rdalen, brydes ved siden af tagskifer ogsa.a heller. 

De regte tagskifere ladeJ." sig kl¢ve i te_mmelig jevne, tynde, regel-
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mressige tavler eller plader. Farven er forskjellig, blaa, m¢rkebla.a, 

gr¢n, sj¢gr¢n, violet, sort, o,gsaa r¢de skifere, forekommer. De gr¢nne 

skifere er mere efterspurgte end de blaa. For at en sten skal vre<re 

anvendelig til tagskifer, maa den vrere saa seig, at den taaler, at man 

slaar en spige,r igjennem den, uden at den gaar itu, og den maa kunne 

tilhugges til en regelmressig form. 

Tagskifere, skal give en god klang, naa,r man slaar paa dem ; de 

maa ikke springe itu ved overga,ngen fra varmei til kulde og skal godt 

taale de omvekslinger i klima, for hvilke den egn er udsat, i hvilken 

de skal anvendes. 

Brugen af tagskife.r til trekning af ta,ge synes ikke at vrere meget 

gammel he,r i landet. Den af Haakon HaaJrnnsen opf¢rte hal pa.a 

Bergenhus synes. imidlertid engang at have vreret drekket med skifer 

eller de saakaJdte heller. 

De brud, som nu e·r i drift, synes ikke, at vrere meget gamle. Det 

.angives i Va.ldres, at det er noge,t over 100 aar sidem, man begyndte· at 

hugge skifer der. 

Messelt skiferbrud i Storelvedalen har en blaa tagskifeir. 

Tags.kifer fra Aarle,te i Lilleelvedalen, ca. 10- 11 km. fra Lille

elveida.lens station er m¢rkeblaa. 

Os skiferbrud i Tolgen ligge,r omtrent 5 km. nno. fra Os j e,rn

ba.nestation. Her er der paa en. strrekning af 400 m. 2 m.s mregtighed 

med sten, brugbar til tagskife-r og heller. 

Skiferbrud ved Selsjordnuten i Sell under gaarden Hjellum lig

ger 600 m. over Laugen ved Blekastad, 951 m. o. h. Her e·r brudt 

skifer over e,n st¢rre strrekning. Skiferen er m¢rkeblaa, har god 

klang, er s.te-rk, leverer m.ege·t s.tore p lade,r; den indeholde,r en hel 

del smaa granate1r og hornblendekrystaller og derhos svovlkis . 

Dale s.kiferbrud ligger under gaa.rden Dale i Ottadalen. 

Tagskife.r ved Golaan sreter i s¢ndre, Froen ligger ca. 12 km. fra. 

chausseen i Gudbrandsdalen i Froe,n. Her er fle,re reldre og nyere 

brud. Skiferen herfra er dyb blaa, vakker, hvis, den er go·dt sorteret; 

den indeholder svovlkis. 

I 0ie:t er der drevet skife.rbrud pa.a fo.rskje llige steder. 

Valdres skife.rhrud ligger i ¢stre Slidre,, det vestligs<te brud ca-. 

3 km. nno. for gaarden Hovi. Brudene -ligge:r det ene e,fter det 

a.ndet i retningen nv. til s.v. Den s,amlede strrekning, i hvilken bru-
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dene optrreder saa godt som kontinuerlig, udgj¢r 1.5 km.; men den 

. hele strrekning, paa hvilken skifor, brugelig til tagtrekning, forekom

mer, udgj ¢r sandsynligvis 5 km. 

Ste•nen herfra er elastisk, lader sig le,t kl¢ve, er ofte vakker gr¢n, 

og dette er en star herlighed, da almindelige tagskifer fra andre steder 

er blaa, og den gr¢nne skifer er som nrevnt mere e.fterspurgt. 

findes her ogsaa blaa og blaaviolet sten af vakker farve. 
Derhos 

Valdres-

skiferen er en f¢rste sort skifer til trekning ba.ade paa grund af sin 

farve og sin eJasticite,t og sine ¢vrige gode egeriskaber. Stenen spal

tes med jernkiler og tilhugges derefter med et ¢kselignende redskab 

med skaftet afdelt i tommer til bed¢mmelse af stenens dimensioner. 

H var meget sten, der produceres, kan ikke med n¢iagtighed an

gives. Antagelig produceres her 1 200 000 stene af forskjeUige di

mensioner, udgj¢rende omkring 60 000 kvadratmeter. Antallet af 

arbeidere· her angives, at vrere 100 mand om vinteren. · 

H vad der hindrer en betydelig udvikling af skiferproduktionen. 

i Valdres er den lange transport, som skiferen har a.t brere. Fra 

brudene i Slidre, til Odnes i Randsfjorden er ca. 80 km. og til Lrer

dals¢ren er 150 kin. 

Ved gaarden Litle Gjerpen mer Skien udvinde-s en kalksten, til

h¢rende den ove,rsiluriske formation, hvilken kalksten er anvendeEg 

til trekning af tage. 

Skiferbrud i Eikelandsfjorden i Fuse arbeider paa kvartsskifere 

med s¢lvhvid glimmer; den e•r lysere i farven end Vosseskiferen og 

jevnere i farven end disse. 

De vigtigste tagskiferbrud paa Voss ligger paa begge sider af 

L¢nevatn. 

Vosseskiferen e•r tykkere og grovere end V aldresskiferen, ikke 

saa elastisk o,g staar baa.de med hensyn til farve og kva.litet tilbage 

tor Valdresskiferen . Imidlertid er de godt tj enlige og efterspurgte, 

og produktionen her hax i senere aa.r tiltaget sterkt. 

Ilaanesaasens sJriferbrud ved R¢ros ligger ret i syd for berg

st,aden. 

Skiferen er snarl en vakker glimmerskifer, der hrydes i store 

heller, og som ogsaa .er · tj'~nlig til ta.gskifeir, , snart er det mere tyk

benke·de og uregelmressige skifere. De st¢rste heller, sc,m er brudt, 

/ er 4! alen lange og 2 alen brede. 

'Iagskiferbrnd er der i Opdal. 
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I Stj¢rdalen er en hel del brud, som drives og er drevne paa tag

skifer; de ligger dels paa Stj ¢rdalselvens nordside og dels paa syd-

siden af elven. 
Der produceres ·aarlig i Stj¢rdalen 250 000 sten, tagsten. De 

vigtigste afsiBtningssteder er kyststriBkningen, Kristianssund, Aa.lesund 

og tildels Bergen, videre Nordland og Trondhjem samt om 
1 
iggende 

bygder. H vor mange mand, der anvendes til brydning og tilvirk

ning af disse stene, kan ikke angives med n¢iagtighed, da man ikke 

arbeider stadig ved brugene. 
Tagskifen;i.e ved Lebesby i Finmarken er m0rkegraa eller . graa-

sort me_d middels glans. Strukturen er mild og seig. 

:Brud paa gadesten og heller af sandsten er der paa J el0en; ogsa.a 

ved Holmestrand brydes gadesten af sandsten. Hellebrudene , ved 

Ringerike arbeider ligeledes i sandsten. 
Helleibrud ved Solesnes og UrheUe i J ondal i Hard anger er 

gamle brud, der har leveTet mange store, og sterke heller til fortog

stene ; stenene benyttes ogsaa ofte som tagstene ; de giver tunge, men 

overordentlig sterke heller og er derfor almindelig yndede paa steder, 

hvor der er veirhaardt; brudet ligger ved Hardangerfjorden omtrent 

5 km. nordenfor J ondal. 
Amli s+,enbrud ligger i B0rse,n herreid; arbeider i en glimmerrig 

kvartsskifer, dels en kvartsrig glimmerskifer. 

Brudet ved Amli er et temmelig betydeligt brud; det producerer 

heller, trappestene, haveborde og isiBr gades-ten, men ingen tagskife.r. 

Driften i tagskiferbrudene er ingenlunde overalt hensigtsmressigt 

indrettet, skj0nt den i nogle brud, til eksempel i Stj0rdalen, foregaar 

meget ordentlig og rationelt. De vigtigste ulemper, hvormed man 

har at kjiBmpe, er for det i¢rste de-t betydelige kva.ntum affald, som 

ikke altid skaffes afveien. 
Mange steder mangler de n0dvendige apparater til at. holde van-

det borte fra brudene, selv hvor dette kunde ske uden stoTe udgifter. 

Til transport af skifer har ma.n paa sine steder paa Vestlandet 

i senere tid begyndt at anvende l¢ipestre_nge eller tougbaner, og saa

danne synes der paa fl.ere, steder at maatte, vrere anvendelse for. 

En hindring for en udvikling a.f skiferindustrien er paa ma.nge,-

• steder driftsmaaden og eiendomsforholdene, idet grundeierne• forpa.g-

ter bort smaa bitte felter til arbeiderne, der uddriver skiferen for: 
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egen regning mod at levere, en vis del af den udbrudte skifer, til eksem

pel hver syve,nde sten, hver femte, ja hver fjerde og hver tredie sten. 

Merkelig er de·t, at ~kifer fra, Os og R0ros, tro,ds jernbanen og trods 

den billige pris, ikke finder vei udenfor distrikterne og sydover til 
Kristiania. 

Ogsaa SeU kan producere betydelige mrengder med brugbar skifer, 

og disse1 brud og brude,ne. i GudbrandsdaleiD. i det hele er gunstigere 

situe,ret, eiterat j ernbanen er kommet istand. 

N orges hele samlede produktion af skifere, anvendt til trekning 

af tage, udgjorde, for nogle aar tilbage efter et overslag ca. 160 O~O 

kvadratmeter, vegtig 3200 tons, og hvis· vi a.nsretter vrerdien til 70 ¢re 

pr. kvadratmeter i brudet, skulde vrerdien udgj0re 112 000 kr. Senere 

er produktione,n tiltaget betydelig og er nu me,get st¢rre. 

Bryne,s,ten brydeSJ paa flere steder. De vigtigste brud er i Eids

borg og Laardal i ¢vre Telemarken, hvor d8ir· har vreret brudt sikkert 

siden kong Sverres tid. Den aarlige produktion var i tidsrummet fra 

1836-1840 323 000 srten, men i 1846 17 500 sten. De vigtigste brud 

nrest Laardals, er i Hardanger, hvorfra ikke alene S0ndhordland og 

Hardanger forsynedes med brynesten, men hvorfra ogsaa mange jregte.. 

ladninger i firtiaarene, fortes til Be.rgen. Mindre vigtige brud :findes 

i Gimnes i N ordm¢re og i Se.I bu. 

U dforselen af brynestene var 

42 300 kr. 
1895 169 ton til en vrerdi a.f 

Granit, syenit og andre bergarter. 

De fleste og vigtigs,te. stenbrud i Norge ligger paa h.;yststrrek

ningen fra den svenske grrense til Grimstad. 

Graniten ~r en krystalli~sk korne,t sten, bestaaende af kvarts, feld

spath og glimmer elle,r hornblende. Hos nogle graniter er disse b&

standde,le o,rdnede i striber, og graniten kaldes da stribet granit: 

Granite,n kan kl0ves nogenlunde rege,lmress,ig o,g let i en eller fie-re 

retninger, og denne, e,genskab er af vigtighed under brydningen. 

Graniten er afsondret :i, brenke, og de,n bedste kl¢vningsretning 

e,r o.ftes•t bre.nkenes retning og kaldes kl0vet; de to andre retning·er, 

som staar lodret paa denne., kaJ.des vildkl0vet og busten. 

Syeniten mangle,r kvarts, bestaar saaledes af feldspath og ho,rn

blende eller glimmer, eJler feJdspa.t og augit, augitsyenit. 

Graniter og syeniter har stor udbre,delse i Norge; de bedste be-
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tingelser for at kunne udnyttes har graniter med god kl¢vbarhed lig
gende nrer havet. 

Omkring Fredrikstad, Fredriksihald o,g ved Idefj or den er bryd

ning af granit af vigtighed baade paa den norske og svenske side af 
fjorden. 

Graniten fra Idefjorden er af middels korn, graa og jevn. Der 

hugges til gadesten; for f¢rste sort betales 9 kr. kubikfa.vnen. 

Sten mindre end 7-8 tommer regnes som anden sort og beta.les med 

6 kr. Videre tilhugges staasten og liggesten til trottoirer, kai
rande m. m. 

Den graa farve gj¢r denne gra.nit mindre anvendelig til monu

menter og arkitektoniske P1:Jdelser. Til brolregningssten og egentlig 

bygningssten er den udmerket. 

Den har god kl¢vbarhed i tre retninger .. 

Granit brrdes i Idefjorden ve,d Krokstrand paa den svenske side 

af fjorden; veid Os og Hov paa de,n no:rske s,ide af fjorden; videre ved 

"Kne,gter¢dfjeld" og Ber by. Paa H val¢erne, er o,gsaa endel granit

brud, s·aaledes ved Urdal pa.a Kirke¢en. Paa Vester¢ ved Skjrelshu 

drives eaidel stenbrud, ligeledes ved Spjer¢. 

Ved Frndrikstad er betyde.Iig drift. Graniten her kl0ver ikke 

saa godt.· 

Brud drive,s ved Vikeirkil, Torneskile.n, Horneskilen, K amper¢d 

o,g Delebrek. Granitindustrje,n ved Tde·fjord og Fredrikstad begyndte 

i 7 0-aarene. 

Den st¢rste del af produktione,n er brolregningsmateriale, gade

sten og trottoirsten, der vresentlig gaar til England (L<:mdon) og Tysk

land (Berlin, Hamburg, Stettin), noget ogsaa til Danmark. 

Omkring Kristiania ved Gre~sen og Sognsvatn udvindes syenit, 

hove.ds 1a,ge1ig til byens forsyning. 

Bergarten er en hornblendesyenjt med lidt kvarts. Syenite,n har 

et godt kl¢v. Bmd.eine ligge,r fra Sognsvatn ¢stover, f¢lgEmde syd

siden af Gre.fsen og Aarvolda.aserne til oppe. i Nitedalen. 

brammensgraniten e,r r¢d. "Kl¢vet" er udmerket godt. Den 

hovedsageligste tilvirkning er trottoirheller. Brudene ligger tilde,ls 

lige ved fjorden. Ved Hygen er de,r st0ne ste,nbrud. 

Larviks syenitfelt s,trrekker sig fra T¢nsberg hen til Langesunds

fj orden. Her er smukke varieteter. 
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Berga;rten er augit-siyenit, farven er r¢d, graa eller m¢rk. 

Kl¢vningsretningerne er mindre gode, og syeniten er vanskeilig 

at kile. 

Paa N ¢ter¢, ved Ramberget, lige ovenfor T0nsbe,rg, drives m¢rk

graa augit-sye,nit, der ved politur bliver vakker m¢rk. Paa tlere af 

~erne udenfor T¢nsberg brydes vakker r¢d syenit, saaledes paa vestre 

Boherne og H val¢. 

Syeniten er dels r¢d, dels brun af farve. 

Paa H val¢ er smuk r¢d syenit. 

De st¢rste og bedste brud e·r dog ¢stenfor Larvik, paa vest- og 

nordsiden af Viksfjorden. Ved Viksfjorden er m¢rk, udmerket vak

ker syenit med s,terkt labradiserende feltspath. Dette er den sten, 

som urigtigen bemevnes "la.brador" , og som i de sidste aar har faa:et 

en uastrakt a.nvendelse til polerede varer, ikke mindst paa det uden

landske marked. Den forekommer i tykke bamke .. 

Hovedbrudet er paa gaarden Vik. 

I Kristiania er labrador ise1~ende syenit fra disse brud anvendt 

til mange bygninger. 

Den m¢rke labradoriserende syenit forekommer i en smal zone 

paa \liksfjordens vestre og nordre side, fra Lam¢en af ove.r Vik og 

Varild til L¢kke og Klaastadgaa.rdene ; lrengere vest, syd og nord er 

syeniten lys og uanselig, paa fj or dens ¢stre, side ligesa.a. 

I omegnen af Fredriksvrer-n forekommer ogsa.a m¢rk labradori

serende sye,nit, nemlig ved : Fuglevik, Gomser¢d, J aren og nordre 

Grevle. Lys augit-syenit med smuk blaaligt labradoriserende felt

spat forekommer i Blokhusfjeldet ved Fredriksvrern samt paa. Haa¢en 

i Langesundsfj or den. · 

Ved Fevik mellem Arendal o,g · Grimstad er der granitbrud. 

Fevikgraniten er meget grovkornig; i huggen tilstand vakker 

lys r¢d, i poleret noget m¢rkere. I nrerheden ·a,f Ris¢r i Mindalen 

er brud a.f " sort granit". I vir~eligheden er det en m¢rk hornblende

sten af krystallinsk kornet struktur med overveiende hornblende og 

lidet kvarts. Stenarten bliver smuk ved politur, dyb m¢rk med smaa 

hvide prikker. 

Et stykke vestenfor Are.ndaJ., ved Rasla, brydes ogsal'l. "sort 

granit". Den er en hornblendebergart med kvarts. 
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Den r0dbrune, feltspatporfyr (augitsyenitporfyr) fra Slotsfjeldet 

ved T0nsberg har ·chokoladebrun grundma.sse, feltspatkrystallerne 
e,r graa. 

Ved Hegdeskjrer, ve,stenfor Grimstad, er ogsaa e,t porfyrbrud. 

N oritgabbro brydes i Rregefjordein i blokke af temmelig store 

dimensioner. 

(Forts.) 

Mindre meddelelser. 

Lysende insekteg. 

Hos den bekjendte lysbille St. Hans- eUer Johannes-ormen (1 am

p y r i s, n o c ti 1 u c a) er det ikke blot det fuldt udviklede insekt, som 

besidcleir de merkvrerdige lysende egenskaber, ogsaa udviklingssta

dierne, sogar eggene, har ·denne evne. 

Eggeue af 1 amp y 1·is lyser allerede f¢t·. de er afiagte; deres lysevne 

aabenbarer sig temmelig t.ydelig i selve e,gle,derne og va.rer lige, til den 

unge larve gjennembryde,r e,ggeskallet. Glansen e•r ganske ua.fhrengig 

af, hvorvidt eggene er befrugte,de e1ler ikke, thi ogsa.a, eg fra ubefrug

tede hunner er istand til at lys,e, medens det dog ha,r vist sig, at saa

danne e,g taber sin lysevne allere,de efter nogle da.ges forl0b. Befrugt

ning er altsaa ikke n¢dvendig til selve produktionen af dette frenomen, 

men kun for dets varighe,d og arvelige overf0re.lse. 

Ma,n har fors0gt at. forklare denne eiendommelige lysevne hos 

1 amp y r -i s-eggene paa forskjellige maader, idet ma.n dels har a.ntaget, 

at de,u. skyldes, parasitis,ke, mikroorga.nismer, dels at den s.ta,mmede fra 

den fedtlignende substans, der blive•r heftende ved dem efte•r aflreg

ningen. Den fra.nske forsker R. Dubois har imidlertid nu bevist, at 

den er knyttet til den indre flydende s,ubstans. S¢ndertrykker man 

nemlig et saada,nt lysende. e,g eller gj ennemstikker det med en naal, 

vil man ifolge denne• forsker meg~t let kunne iagtta~ e, at de udtrre

de,nde · vredskedraaber, selv naar de er ganske isolerede, holder sig ly

se,nde i nogle, 0ieblikke. 

0. J. L.-P. 
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Blomster og insekter. 

Den franske naturforsker Plate.au har anstillet en rrekke meget 

inte-res!sante eksperimenter for at komme til kundskab om, hvilken 

rolle synet hos insekterne, spille:r ved ops¢gningen af deres nrering. 

Paa grundla.g af diss~ fors¢g har han ment at kunne udtale, at s.yns

sansen herved kun i ringe grad kommer i betra.gtning. Herimod staar 

dog fl.ere andre forskeres iagtta.gelser og fors¢g, der bestemt tyder paa, 

at synssansen i mange tilfrelde er den ene ledende. Den ·ungarske 

forsker A. Gorka sa,a saaledes 3 s.vrermersommerfugle, som han havde 

be,r¢vet lugtesanse,n ved a,t oversm¢re deres folere med kolodium, 

straks at styrte hen til en i nrerheden voksende p h 1 o x for at suge 

nektar. 

Flere tyske entomologer har ligesom meddeleren heraf seet visse 

blomsterfluer omsvrerme damehatte med kunstige, blomster, ligesom 

man har mangfoldigei eksemple-r paa, at forsk j ellige insektarter har 

la-det sig narre a.f blomstermalerier. 

Saavel sommerfugle, og bier som visse blomster:fiuer sees ogsaa 

hyppig at flyve mod vinduer for at fors¢ge at naa de indenfor vrerende 

blomster. 

Paa den anden side viser de,t sig ogsaa, at blindede insekter finder 

sine nreringsplanter, s·om det a.ltsaa synes udelukkende ved hj relp a.f 

lugtes,ansen. Rime-ligs,t er det derfor a,t antage, at baade, synet og 

lugtes1a.nse,n le,de•r insekte,rne til at finde sin mering. 

0. J. L.-P. 

En plante, der fanger sommerfugle. 

I "N aturf.-Ges. zu Danzig" bere·tter H .. von Klinggraeff om nogle 

iagttagelser, han har gjort me,d hensyn til en i Mellem-Europa og Eng

land hjemmeh0rencle soldug-art (clrosera anglica), der er istand til at 

fange temmelig s-tore sommerfugle. Med sine tentakleir omklamre,r 

bladene bagvingerne·s yde-rrand hos s.it o-:ffer og holder det sa.a fast, at 

dyrert trods fortvile,de anstrengelser ikke er istand til at komme l¢s. 

Under sommerfuglens fla.grende bevregelser ber¢res ofte fl ere. omkring

vrerenda blade, som da umid delbart efter ber¢ringen b¢ier sig henimod 

det fangne insiekt og med sine, te,ntaJder omslynge.r dets: krop. Under

tiden tager tre til fire blade paa denne ma.ade de•l i fangs·te-n. De tal

rigste o:ffere for de,nne m.erkelige plante er ifolge Klinggrae:ff pap i 1 i o 

d a p 1 id ice, e,n temmelig stor dagsomme,rfugl, samt den a.lmindelige 
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raps-sommerfugl (pier is rap re), men endog saa muskelkraftige 

dagsommerfugle· som de store, perlemor-sommerfugle, f. eks. argy n

n i s 1 at o n i a, blir undertiden de,ns bytte. 

0. J. L.-P. 

Overvintrende trrekfugle. 

En mrengde trost har i, vinter opholdt sig her i landet. Lige til 

omkring jul s•aaes :flokke paa tusender af fugl at streife. om i omegnen 

af Bergen. Dert var nresten udelukkende graatrost (t ti rd us pi 1 ar 

r i s1
), og kun enkelte eksemplarer af maaltrost (t. music us) og r¢d

vinge, (t. i 1 i a cu s) saaes, i :flokkene. Den usredvanlige mrengde rogne

brer i forbindelse med det milde vinterveir er antage1ig aars~gen til 

denne masse1overvintring. 

Som sredvanlig er her ogsaa iaar endel s.olsort (tu r du s me

r 1).1 a) samt hist og her ende1 r¢dkjrelke-r (1 us c i o 1 a rube cu 1 a), 

nogle bogfinker (fr in g i 11 a co e, 1 e b s) og bjergfmker (fr. mo n

t i fr in g i 11 a). 
Af vadern saaes i slutningen af december nogle. rugder (s c o 1 o

p ax rustic o 1 a), desuden _skal ifolge meddelelse en betydelig 

mrengde vibe (v an e 11 u s, c r i s tat u s) overvintre pa,a J red er en. 

0. J. L.-P. 

Blreksprut, som springer ud af s0en. 

Fra hr. mregler A . Ha.nson i Kris1iiansrund har vi gjennem prof. 

Colle·tt modtage,t f ¢lgende medde1else,: I en gammel journal, j eg 

holdt i de sids,te aar, jeg for tilsj¢s., og hvori jeg noterte, hvad jeg saa 

af interesse, finder jeg f¢lgende notis, som kanske kunde interes.sere 

"N ature•n" s lresere, : 

"186·9 septbr. 3die1. Paa 11 gr. s. b., 11 gr. 38 min. 1. v. f. G. 

Vind sso. og so., l¢i bris. - Som jeg s,tod paa drekket og saa ud over 

have•t over styrbords laaring, blev jeg opmerksom paa en :flok :flyve

fiske (tog jeg dem for at vrere), der :fl¢i usredvanligt h0it og b¢iede af 

ud fra skibet i en halvcirkel. J eg va.r just i begreb med at ytre min 

forundring over, hvor h!iiit de fiske :fl¢i, da tre fiske· samtidig kom :fly

vende ind over styrbords laaring med stor hurt ighed. To t¢rnede mod 

mesanmasten og en mod siden af kahytten. Da j eg . sam1ede dem op, 

fandt jeg, at de, e·i, som je,g troede, var :flyvefiske, men tre syv tommer 

lange blreks.pruter. En opbevarer jeg i brrendevin. N ogen yderligere 

beskrivelse vedfoies ei, da de er alminde1ige, dyr; men hvad jeg finder 
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merkeligt ved sagen er, at disse dyr skulle kunne hreve sig til en saa

dan h¢ide over vand:fla.den, da de iklrn er udstyrede med finner und

tagen en liden ved halen. - Vind og sj¢ var det ei heller, da skibet 

kun gik 3-3! knobs fart, og sj¢en va.r aldeles smul me,d en la.ng rul

ling. Hvad kan det da have vreret, der drnv dem ud af sj¢en og satte 

dam istand til at flyve saa langt? - Fra havfladen t,il den h¢ide, hvor 

de traf mesanmasten, er en perpendikulrer a.fsta.nd af 18 fod." 

Imidlertid er saadant "sprre,t" af blrekspruter seet for. J eg lreser 

nemlig i R. Mc. Cormick's "Voyages of Discovery in the Antarctic 

and Arctic Sea,s", Vol. I, Pag. 35, Februa.ry 22th (1840): A number 

of small sepia fell onboard, and I picked up one alive on the s.tarboard

booms. It puls.ated strongly in my hand, and on putting it into a 

tumbler of searwater it emptied its ink-bag of dark fluid and expired. 

Between twenty and thirty others were picked up." 

Skibet ("Erebus") var da pa.a. veien fra St. Helena til Kapst.a.den. 

Da "Erebus" var et orlogsskib, kan h¢iden fra havfladen til "the 

booms" (varerundho,lterne, der ligger pa.a, ga.lger midtskibs paa orlogs

skibe) ikke have vreret under, men kanske heller over 20 fod. 

A. Hanson, Kristia.nsund. 

Boganmeldelser. 

Norges geologiske unders0gelses aarbog for 1896-98 

udgivet af dr. Hans Reusch. 

Der er gaae,t ca. 5 aar siden N orges geologiske unders¢gelse 

uds.endte sin sidste aarbog, de,rfor sendes nu under et aarbog for 1896 

-99. N aar undtages en mindre, a.fhandling a.f torvmester Adolf Dal 

om "Geologiske ia.gttagelser omkring V a.ra.ngerfj or den" behandler de 

andre afha.ndlinger po-stgla,ciale sp¢rgsma,a.1. Det.t.e staar i bedste sam

klang med det forl¢bne aars ¢vrige geologiske produktion. Det synes, 

som om de norske, geologer med forkjrerlighed har behandlet emner, 

der ber¢rer glaciale og postglaciale forhold. J eg beh¢ve,r kun at 

nrevne afhandlinger som "Bidrag til vore brreegnes geogra.fi." af P. A. 

0yen, "S0ndre Helgeland" (sidste, afsnit) a.f J. H. L. Vogt og 

Br¢ggers 2 afhandlinger om Kristianiafeltets, gfaciale og post.glaciaJe 

forhold. N rervrerende aarb¢ger begynder med en afhandling af dr. 

Andr. M. Hansen om "Skandinaviens stigning". Med S'IBrlig inter-
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esse lreser man dr. Hansens be.handling af det foreliggende materiale 

til "Skandinaviens nuvrerende stigning". Forf. s.amler tilslut resul

tateirne i f¢lgende· linie,r: "Der foregaar en utvilsom negativ bevre

gelse ved Botniske, bugt med et maksimum paa. omkring 1.5 m. seku

lrert ved N orrland - der avtar ut mot en sydostlig 0-grense Soderman

land - Finske bugtsi sydside. Videre, synes der at foregaa en svakere 

ved Kattegats kyst med maksimum i midten Baahuslen, indskrrenket 

til dette landskap. For¢vrigt er strandlinjen ved 0stersj¢, N ordsj¢ 

og Nordhav konstant." 

Profe-ssor Heilland me,ddeler i en afhandling om "Strandliniernes 

fald" resultatet af sine maalinge/ i Troms¢ amt. Det vis·er sig, at 

man her har to sret strandlinier, der falder udover mod kysten, den 

¢vre sterkere end den undre. Strandlinierne maa vrere forholdsvis 

unge, da de sees at vrere indgravede de lokale, postglaciale brreers 

morrener. 

Efte.r dennei afhandling f¢lge,r saa to mindre af Rekstad, "L¢se 

afleiringe:r i ¢vre Folddalen" og "Om periodiske forandringer hos 

norske brreer". Forfatteren hrevder i sids,t~ afh::mdling, at omkring 

aar 1700 begyndte samtlige norske· brreer at vokse. Fra omtr. 1750 

begyndte de at trrekke sig tilbage og har siden i det store og hele taget 

retireret. Dette kan ·srerlig godt paavises for J osteidaJsbrreens og 

Svartisens vedkommende i det 19de aa.rhundrede. Folgefondens brreer 

synes i de,nne henseende1 i det fo'.rl¢bri.e aarhundrede at skille sig fra 

de ¢vrige norske brreer, ide.t man s1pecie1t for Bua.rbrreens, vedkom

mende har kunnet konstatere, at den har vokset adskillig indtil 1879. 

Forf. mener, at de norske brreers periodiske forandringer er to slags. 

Der er st¢rre perioder paa, minds,t 200 aar og mindre, som kun udg j¢r 

ein tyvendede,l af dis·se. 
0. F . K. 

I. H. L. Vogt: S¢ndre Helgeland (Norges geologiske under

s¢gelse no. 29). 

N rervrerende arbe1ide danner e,n slags fortsrettelse til professor 

Vogts '·"Salten og Ranen", "Dunderlandsdalens je·rnmalmsfolt" og 

"N o,rsk marmor" og indgaar altsaa som et led i en rrekke geo,logiske 

beskrivelser af N ordlands: amt, hvor profeissor Vogt i end el a.ax som 

medarbe,ider i N orges ge10logiske undern¢ge_lse har havt sit arheidsfe,lt. 

Den foreliggende afhandling falder i 3 hovedafsnit: 1) "S0ndre 
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Helgelan_ds morfologi", der bl. a. behandler fjeldkjredens, lrengderet

ning og dens forhold til kystlinien og afhreldslinien mod det norske 

hav, e,ndvidern dybden a,f indskjreringerne i fastlandsmassen, fjeld

h¢idernes afhrengighed af bergarternes modstandsevne mod denuda

tion, strandfladen o. s .. v. 2) "S¢ndre Helgelands kvartrergeologi" 

med oversigt over skuringsfrenomener, strandlinier, terrasser, hule,r 

og flytblokke, der er fort af havstr0mme. 3) "Svenningdalens s¢lv

ertsgange" med paavisning af analogien mellem spa.ltedannelserne ved 

Svenningdalen og Kongsberg samt meUem gangudfyldningen ve,d Sven

ningdalen og Freibergs s.aakaldte, "kiesige Ble-iformation". F¢rste 

og tre-die afsnit er skrevet udelukkende af profes,sor Vogt, andet afsnit 

sammen med Rekstad, der i de sidste aar har assisteret professor Vogt 

vad hans unders¢gelser i N ordlands amt. 
0. F. K. 

P. A. 0y en: Bidr ag til vore b rreegn es ge ografi (Nyt 

mag. 7, naturvidensk. B 37). 

For£. ha,r i denne, afhandling samle·t, hvad man ved om brreernes 

forandring i historisk tid. Desvrerre viseir det sig, at materiaJet er 

for ufuldstrendigt til, at man kan faa fold oversigt over brreforandrin

gerne i det omtalte tidsrum. Man er dog berettiget til at slutte, at 

der er en vis. periodiciteit t ilste,de, ude,n at periodernes varighed, hver

ken for de st¢rres elle,r mindres vedkommende, kan fastsrettes. 

0. F. K. 

Temperatur og nedb¢r december 1900. 
(Meddelt ved Kr. Irgens, assistent ved det meteorologiske institut.) 

Mid. 
Afv. Ned- Afv. Afv. 
fra. Max. Dag Min. Dag fra fra Max Dag Stationer temp. bm.· 

norm. norm. norn1. 

I oa. oc. oc. I oc. mm. mm. Oto 1nm. 

Bod0 ...... - ') .6 -1.2 l 6 
I 

17 -17 30 188 + 107 +102 40 9 
Trondhjem. - 1.9 +o.6 8 21 -18 . 4 ms + 20 + 19 36 17 
Bergen.... 4.2 +2.7 9 l 14 - 6 31 431 +242 +ms 70 8 
OX0....... 2.\J +1.6 9 I 17 -10 31 138! + 35 + 3-1 27 

111 Dalen ..... - 1-7 +2.2 10 
I 

17 -17 a1 731+ 12 + 20 10 12 
Kristiania .. -- 2.1 + 1.5 ~ 171 -17 31 30 - 1 - ') o 25 o, 
Hamar .... - 5.4, + 1.7 7 I 17 -21 31 tfl± 12 + 38(1 14 1 25 
Dovre ..... - 6.6 + UJ 6 I 17 -23 1 7 - 251 6 12 . 



Nye b g g er. 

Til redaktionen er indsendt: 

J. H. L. Vo gt: S¢ndre Helgeland. (Norges geol. unders¢gelse no. 29). 

75 ¢re. (Aschehoug, Kristiania). 

Fridtj of Nansen: The Norwegian North Polar expedition 1893-9G. 

Scientific results. (H. Rr¢gger, Kristiania). 

Det norske geografi8elskabs aarbog II. 1899. 

Gabriel Holtsmark: Elektriciteten og dens nyttigste anvendelse. 

Kr. 1.25. (Feilberg & Landmark, Kristiania). 

Gustaf Holthoff: Ur djure.us lif. Haft 15 .. 50 ¢re. (Fr. Skog

lund, Stockholm). 

Nye abonnenter 
kan faa begyndelsen af Hellands artikel ved 

henvendelse til ekspeditionen. 

Prisbel0nning af Joachim Frieles legat. 
I henhold til legatets fundats udsrettes herved en prisbel¢nning 

paa 800 kr. for et systematisk arbeide over 

N orges fugle. 
Foruden systematisk beskrivelse af alle arter b¢r arbeidet inde

holde udforlige oplysninger om deres forekomst her i landet, deres 

levevis etc. Beskrivel.sen b¢r ledsages af afbildninger af karakteristiske 

kjendetegn og arbeidet va-ire st0ttet til selvstcendige unders0gelser. 

Det prisbel¢nnede arbeide bliver museets eiendom. 

Konkurrerende arbeider skal vcere affattede paa norsk og indsendte 

manuskript til ,,Bestyrelsen for Bergens Museum" in den udgangen af 

september 1902. H vert arbeide skal vrere forsynet med motto og 

ledsaget af forseglet brev betegnet med samme motto og indeholdende 

forfattereus navn og adresse. 

Bergens l\:Iuseum den 30te januar 1901. 

G. Armauer Han.sen. 

Bruncborst. 
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Fra nytaar 1902 vil the International Catalogue of Scientific 
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de nedenfor anforte videnskaber, der vil komme til at koste om

trent den vedfaiede pris i shillings. 
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og underst0ttede af staten. .. 
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selvstrendige verker og alle afhandlinger i de forskjellige ti<lsskrifter, 

der gaar ind under katalogens ramme. 
Ethvert verk vil findes baade under sin forfatters navn og i 

et sagregister, hvor verkerne er ordnede systematisk efter sit indhold. 
Af hver del at katalogen udkomrner et bind aarlig, og abonne-

ment er bindende for et aar. Det kan omfatte saavel den hele 
katalog som et eller fl.ere bind af s;mme. 

Da det vil vrere af interesse for bestillingerne hos Central 
Bureau at faa en oversigt over de norske abonnenter snarest, muligt, 
bedes man tegne sig jo for jo heller. 

Katalogens forskjellige bind 

Mathematik . . . . . . . . . . . 12 sh. 
Mekanik.............. 8 ,, 
Fysik ................ 24 ,, 
Kemi ................. 32 ,: 
Astrono111i . . . . . . . . . . . . 12 ,, 
Meteorologi og jordmag-
c. netisrne. . . . . . . . . . . . . 12 ,, 

Mineralogi, petrologi og 
krystallografi . . . . . . . . 8 ,, 

Geologi. . . . . . . . . . . . . . . 32 ,, 
Geografi(rnathem. ogfysisik)24 ,, 

omfatter: 

Palreontologi .......... 
Generel biologi ........ 
Botanik .............. 
Zoologi ............... 
lVIenneskets anatomi .... 
.F'ysisk ant hropo 1 ogi .... 
Fysiologi ............. ., 

Eksper. psykologi, farma-
kologi og eksp-er. patho-
]ogi ................ 

Ba kteriologi .......... .. 

12 sh. 
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" 32 
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12 ,, 
24 
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Abonnement for Norge kan kun tegnes ved henvendelae til 

kataiogens norskE hurea~, adresse Bergens Museum, Bergen. 

International katalog over nrnthematisk og naturvidenskabelig 

Jitteratur, bureau for Norge. 

Dr. J. Brunchorst. 

Gerh. Stoltz. 
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