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Bjergenes ydre Form, deres Höide, deres Forhold til Slæt

terne og Dalene &c., kort sagt: et Lands Physiognomie staaer 
i den nöieste Sammenhæng med dets geognostiske Beskaffenhed; 
hines Beskrivelse bör da gaae foran de geognostiske Iagttagel
sers Fremstilling, thi den ydre Form er et Resultat af den 
indre Sammensætping, men modificeret ved de mangfoldige ud
vortes Forandringer, den har været udsat for; og den tillader 
derfor hyppigen et Blik i dets indre Natur. Desuden efterlade 
blot geognostiske Iagttagelser sjeldent noget tydeligt Billede i 
Sjælen, hvilket derimod Bjergenes Physiognomie gjör paa enX 
udmærket Maade, hvortil de egentlige geognostiske Iagttagelser 
siden meget lettere og tydeligere knytte sig. Jeg vil derfor 
forsöge at udkaste et Billede af Landets Udseende, for siden 
derpaa at slotte de geognostiske Iagttagelser.

Allerede i betydelig Afstand seer man Færoerne, og kom
mer man nærmere, saa troer man i den utallige Mængde af 
Tinder, der, som det synes, hæve sig op over höie Siætter, 
at erkjende en gandske anden Bjergnatur, end den, som udtryk
kes ved de afrundede Fjeldformer, der findes paa Naboeöerne 
af Schetland og Orkney. Her kan Leerskifer, Gneus og Sand- 

Vid. S el sk. pfiyf. Skr. II Deel 1824. X 
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steen ikke være Hovedfomationen; heller ikke er Formen me
get liig de skotske Trapöer, der vel ikke danne saa runde 
Bjerge, som Lcerskiferen, men dog ikke have megen Lighed 
med disse saa overordentligt skarpe og takkede Omridser. Jeg 
troede, jeg her skulde finde Porphyr, thi saadanne Tinder, saa- 
danne Skar danner Cumberlands Eurit- og Hornsteen-Porphyr. 
Nærmer man sig Öerne endnu meer, og seer Bjergenes Hoved
masse adskille sig ved Dale og Sunde i mindre og begrændsedc 
Partier, seer man Fjeldenes terrasseformige Reisning, og Böig
derne ved Havet, omgivne af dyrket Jord, hvis overordentligt 
grönnö Marker bevidne cn frugtbar Jordbund, saa finder man 
ogsaa deri en stor Forskjellighed fra Naboeöerne, hvis Sand- 
steen og Gneus ikkun danner en maadelig Jordbund ved For- 
vittring, og hvor selv Dolerit og Leerskifer synes mere skikket 
til at danne Myrer, end frugtbar Agerjord.

Jeg fandt siden min Formodning fuldkomment bekræftet, 
i det at Danningens Hovedsteenart er porphyritisk. Bjergene 
hæve sig indtil en Höide af henved 5ooo Fod. — Det hoieste 
Fjeld er Slattaretind paa Österöe, der har en Höide af 2816 fran
ske Fod, men mange andre Fjelde nærme sig til denne Höide*).

*) Barometret der blev brugt paa Reisen havde engelsk Mani. Ther- 
mometret havde Fahrenheits Scale.

Iagttagelser 21 August 1821.’
Huus i Eide Kl. 10 form. Barometer - Höide 30,165. Barometrets 

Temperatur 67°. Luftens Temperatur 54, 25.
Toppen af Slattaretind I| efter ni. B. 27,195. Bt, 58°. Lftt 49°, 25. 
Huset i Eide Kl. 5 efter m. B. 30,163. Bt. 60, 5°. Lftt 50°. 
Huset i Eide er 74 Fod over Havet.



Hvor det aabne Hav har frit kunnet virke paa Klipperne, 
der har man bratte hyppigen selv lodrette Forbjerge indtil en 
Höidc af over 2000 Fod. Det höieste er Myling paa N. 
Stromöe, der sænker sig henved 2200 Fod gandske lodret ned i 
Havet; Indad mod Landet afflader den sig under en Vinkel af 5o°; 
forresten vexler Vinkelen, hvorunder disse Forbjerge afflad® sig 
ind imod Landet, imellem 20 og 4o°, og Forbjergene selv 
frembyde et interressant Phænomen med Hensyn til Vegetatio
nen. Medens nemlig Vegetationen paa de andre Bjerge bliver 
undertrykt og kröblingagtig ved en Höide af 800 Fod, og me
dens paa Slætterne, der ere over 1000 Fod höie, foruden Sa
lix herbácea, Juniperus comunis og et Par lignende faa Tom
mer höie Buske ikkun enkelte annuelle Planter fremkomme, 
ere disse Forbjerge indtil Toppen bedækkede med det skjön- 
neste Grônsvær. Tildeels er det afhængigt af Fuglene, der 
leve i Forbjergene, og ved deres GJödning befrugte Jorden, til
deels af et ved Bjergenes Form foranlediget interressant Phæ
nomen.

Paa disse höie Forbjerge har nemlig Stormen ikke nær 
den Indflydelse, som paa Bjergene midt i Landet eller selv paa 
Dalene. Indvaanerne paastaae at der er Vindstille paa For
bjergene, naar det stormer nede paa Slætten, og Jeg har selv 
havt Ledighed til at iagttage delte Phænomen paa Bcinesvere 
(paa Suderöe). Fjeldet er lienvcd i5oo Fod höit*),  og fra 

*) Den 25 Junii. Kl. 12 Middag:
Stiandbredden ved Labro B. 30,405. Bt. 57° Lfrt 57°.
Beinesvere Kl. 41 em. B. 28,774. Bt. 60Q 5. Lftt 48° 5. '
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Toppen gaaer det lodret ned til Havet, dets bratte Side ven
der imod Vesten, og imod Landet afllader det sig til en Slætte, 
der ligger omtrent 1000 Fod over Havet. Paa Slætten havde 
vi meget stærk Vestenvind, paa Toppen af Beinesvere var det 
derimod aldeles stille. — Forklaringen er denne. I det at den 
stærke Vestenvind stöder imod Klippevæggen, bliver Luften 
sammentrykt og det i samme Forhold, som Stormen er stær
kere j den sammentrykte Luft söger en Udvei efter den Ret
ning, hvor der er mindst Modstand, det er: den bevæger sig 
opad; da samme Virkning nu finder Sted paa ethvert Punct i 
Klippevæggens hele Udstrækning, saa maa derved frembringes 
en meget stærk Luftström i lodret Linie opad. Paa Toppen 
træffer derfor 2 Bevægelser sammen under en Vinkel, der efter 
Vindens Retning imod Horizontalfiaden nærmer sig mere eller 
mindre til en ret Vinkel. Resultatet er en Diagonal Bevægelse, 
der forer Vinden ud over Bjerget.

Næsten alle Öer have i deres Midte en Bjergslette, hvis 
Gjennemsnitshöide er 1000 Fod; over denne hæve de större 
Höider sig, og, med sjeldne Undtagelser, under Form af Ter
rasser.

Naar man om Sommeren kort efter Solens Opgang eller 
kort för dens Nedgang staaer paa en af de höjeste Bjergtoppe, 
som Skjellingfjeld paa Strömoe, Slaltaretind paa Osteroe eller 
Borgaknappen paa Suderöc, saa overseer man Bjergenes skarpe, 
udskaarne Spidser, Fieldenes Tinder paa alle Öer med eet Blik. 
__________ - a

Strandbredden ved Sumböe Kl. 9 Aftfin. B. 30,394. Bt. 51, 5°. 
Lftt5I,5°.
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Ved denne lave Solstand træde Lys og Skygge saa tydelig selv 
i större Afstand frem, at man faaer et overordentligt klart Bil
lede, men blot af Spidserne og af de höiere Sletter. Vil man 
have en Anskuelse af Biergenes terrasselormige Sammensætning, 
maa man betragte Fjeldene fra Bredden af et af de mange Sun
de, der adskille Öerne; har man ogsaa der en lav Solstand, 
saa gjör Afvcxlingen af Lys og Skygge i de lodrette og hori
zontale Dele Indtrykket meget mere bestemt. Gaaer man fra 
Bredden op imod Fjeldene, saa stiger sædvanligen Landet un
der en Vinkel fra 5° — 20°; denne Skrænte er fremkommen, 
tildeels ved en Mængde Brudstykker, der ere styrtede lied fra 
den höiere Deel af Ficldct, og, da deres Mængde aftager i 
det man borlfjerner sig fra Höiden, naturligviis maae danne en 
skraae Flade; tildeels staaer ogsaa endnu Masser ai de faste Klip
per frem, og Mellemrummet er ikkun udfyldt med Brudstykker. 
Skrænten sluttes foroven ved en Klippevæg, der staaer mere 
eller mindre lodret indtil en Hoide af 5o îoo Fod (en Ham
mer), som man undertiden ikkun kan bestige ved at klattre i 
Flodsengene fra det ene fremspringende Hjörne til det andet. 
Saasnart man har naaet Hamrens Top, begynder en nye Skrænte, 
man kommer til en nye Hammer &c. &c. Skrænternes Vinkel 
og Hamrenes Höide er tildeels afhængig af Steenartens Natur. ' 
Paa Norderöerne ei' Porphyren den herskende Bjergart, der er 
Skrænternes Vinkel stor, og Hamrene lioie; paa Sudcröe, hvor I 
Porphyren er sjeldnere og basaltiske Bjerge herskende, cr 
Skrænternes Vinkel mindre, Hamrene lavere; derfor er i det 
Hele taget Sudcröe den frugtbareste Öe ; Norderöerne de 
ufrugtbareste.
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Dalenes Udseende fortjener endnu en Betragtning. Der 
er to Slags, overordentligen forskjellige fra hinanden baade 
ved deres Form og ved deres Oprindelse; den forste, dannet 
ved Regnvand, den anden, ved Havvand og ved Strömninger 
i Söen. De forste, naar de ere nogenlunde store, fore paa 
Færoerne Navn af Botnir, de ere halvrunde og aabne imod 
Söen, hvor en meer eller mindre fuldkommen Halvcirkel af en 
til Horizontalfladen sig nærmende Skrænte danner Begyndelsen, 
denne er indesluttet ved en Hammer, derpaa folger en nye 
Flade, derpaa en nye Hammer, indtil man kommer til Bjerg
slætten. Jo liöjere man kommer, jo mere antager denne Dal 
Formen af en Elipse, i hvis lange Axe allid löber en Bæk, 
der undertiden danner smukke Vandfald ved at styrte ned ad 
Hamrene. Denne Dalf orm er meget vel udtrykt paa p. Bor ns 
Kort.

Da de lavere Siætter i disse Dale have herlige Græsgange, 
er en Mængde Böigdcr anlagte i Grunden af disse Botnir især 
paa Suderöe. Paa Stromöe have de enkelte Gaarde Norderdal 
og Syderdal en lignende Beliggenhed. Paa Norderöerne, hvor 
Fjeldene ere steilere og i Forhold til den snævre Basis, 
hvorpaa de hvile, meget höiere, end paa de andre Öer, 
finder man Botnir, hvis Gjennemsnit ikkun er faa Alen, men 
i enhver af dem flyder en lille Bæk, og beviser derved ty- 
deligen, at det er Regnvandet, der har dannet disse Dale 
af eiendommelig Form. Forklaringen af denne Dalform ligger 
i Bjergenes eiendommelige Natur paa Færoe. Disse beslaae 
af regelmæssigen afvexlende Lag af 2 forskjellige Bjergarter, 
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et jordagtigt Lag, der af Vandet let opblödes til en Leerart, 
i — 5 Fod mægtigt, og haarde Lag af Porphyr og basal
tiske Steenarter af îoo — i5o Fods Mægtighed. Af Regn
vandet opblödes det tynde Lag og bortföres, de derover lig
gende mægtige Masser styrte ned, og bedække Fladen med en 
Mængde Brudstykker, hvorover den uforandrede Klippevæg 
hæver sig lodret indtil det næste tynde Lag. Brudstykkerne 
ere naturligviis hyppigst ved Foden af Hamrene og aftage, jo 
længere man bortfjerner sig derfra. Det er naturligt, at denne 
Virkning maa findes overalt paa Færoerne, thi overalt ere Be
tingelserne tilstæde, og derfor finder man ogsaa overalt det 
trappeformige Udseende.

Det er af samme Aarsag, at man i de Vestergothiske 
Bjerge finder dette trappeformige Udseende, thi der vexle haarde 
Lag, (Kalksieen og Grönsteen) med Skifer, og Skiferens For- 
vitlring foranlediger her samme Phænomen, som det vi nu have 
beskrevet paa Færoerne. Men hvor Regnvandet har samlet sig 
i större Masser paa Biergslætten, og flyder ned som Bæk eller 
Aae, maa det frembringe denne Virkning i höiere Grad, og 
derfor er denne amphitheatralske Dalform altid i Forbindelse 
med en Bæk.

Den anden Dalform er den, man finder almindeligen i 
Bjergegne. Slige Dale ere ikkun sjeldne paa Færoerne, og den 
mærkværdigste er den, der paa Stromöe gaaer fra Qualvig til 
Saxen. Dens slörste Höide ved en lille Indsöe, hvorfra Vandet 
löber til begge Sider, er noget over 200 Fod, og den störste 
Deel af denne Dalstrækning ligger ifölge Iagttagelser, jeg har 
anstillet over Grændsen for den regelmæssige Kornavling, saa- 
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ledes, at den kunde dyrkes, hvilket alligevel ikke er skeet 
hidindtil.

En anden lignende Dal synes at ligge imellem Fundings- 
flord og Nordskaale ; til samme Slags Dale maa ogsaa alle 
Sunde henregnes, der adskille de forskjellige Öer. Hvis Van
det stod 5oo Fod hoiere, vilde Dalen imellem Qvalvig og Saxen 
være et Sund, og Nordstromöen en Öe for sig selv. Alle 
Botnir derimod vilde ikkun være Fjorde.

Hvor man paa Kysterne ikke har bratte Forbjerge, der 
finder man en Mængde Huler, der undertiden gaae meget dybt 
ind i Klippen. De ere alle meget uregelmæssige, med en Mængde 
fremspringende Hiörner af den Steenart, hvori de ligge, Indvaa- 
nerne ville ugjærne gaae med deres Baade ind i Hulen, det er 
ikkun mueligt Yed den allerroligste Söe, men selv da kan Vei- 
ret overordentligen hurtigt forandre sig, og allerede smaae Böi
ger blive meget farlige i disse Huler, da Vandet, i det at Bol
gerne tilbagekastes fra alle Sider, kommer i en saa svingende 
Bevægelse, at man ikke kan regjere Baaden. Den berömteste 
Hule er Zeolithulen paa Naalsöe, der, omendskjondt den ligger 
Yed Kysten, dog er tör5 den har Lighed med et aabent Gab, 
og dens Dybde kjender man ikke, men den bliver tilsidst saa 
snæver, at man selv krybende ikke kan komme længere frem.

De mange meer eller mindre bratte Forbjerge ved Soen, 
Hamrene inde i Landet, Aaernes undertiden dybt indskaarne 
Seng, og overhovedet den ubetydelige Jordbedækning paa Fær
oerne gjör det lettere der at forlolge Bjergenes Struktur og 
Steenarlernes Udvikling, end paa de fleste andre Steder, hvor 

i
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ellers ingen Bjergbygning liar tilgjængeliggjort Fjeldenes Indre. 
Oernes Natur selv, i det at Havet sætter en naturlig og nød
vendig Grændse for den altfor vidt udstrakte Forskning, der 
ikke sjeldent forer til et uklart Resultat, gjör Undersøgelsen 
lettere, fordi den begrændser den. Paa den anden Side bliver 
Tilbageførelsen overordentligt vanskelig, naar ikkun en eneste 
Samdanning findes i en Öegruppe, og vanskeligere endnu, naar 
der ikke er et fuldkomment Analogon bekjendt til samme.

Dette er Tilfældet med Færoerne. — Hovedmassen af de 
fleste Fjelde er en Steenarf, der, omendskjöndt meget forskjel- 
lig i dens udvortes Udseende og Characteer, og i de Minera- 
lier, den indeslutter, alligevel, som det synes, overalt er af 
samme Natur. I mange Afændringer kan man kalde den Ba
salt, thi den har de fleste af deCharacter«’, man tilskriver 
denne Proteus-r Bjergart, den or mörkegraae indtil sort, har 
et splintret Brud med smaae skimrende Puncter, den er seig, 
den klinger noget ved Hammerslaget, den smelter noget van- 
skeligere end Felt spath for Blæseroret til et sort Glas, den for- 
vittrer til Leer, den liar liyppigen i det Store söileformige Af
sondringer. Men andre Variteter ere lyse askegraae med jordagtigt 
Brud, aldeles ikke skimrende, lette at sonderbryde, uden Klang, 
de ligne Vakken nogenlunde 5 denne Varietet har altid Man- 
delsteenstructur. Imellem disse ere utallige Modificationer i de 
af Coliæsionen afhængige Character«’, medens de chemiske 
blive sig ganske lige : i det mindste forsaavidt man kan slutte 
sis til det ved Forholdet for Blæseroret.

Ö <

Ligesaa forskjellig er Steenarten ogsaa med Hensyn til 
Farveafændringerne, der ere afhængige af Jernets Iltningstilstand.

Kid, Sflsk. phys. Skr, II Deel 1824. Y

X !
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Snart er Farven mörkegraa og sort uden bruunt Skjær; denne 
Varietet er den, der ligner Besaiten meest. Snart er den mere 
eller mindre bruun i tynde Stykker ; denne er hyppigen por- 
phyritisk med glasagtig Feldspath. I andre Varieteter er den 
fuldkomment röd af Jerntveiltet. Disse Farver existere alli
gevel ikkun ved Varieteten med splintret Brud og stor Cohæ- 
sion; livor denne er mindre, findes de lysere Farver, Varie
teter af graae, med grönne, brune og guulagtige Indbland- 
ninger.

Alle disse Forskelligheder kunne let forklares af den for- 
skjellige Cohæsion, thi ogsaa de mörkeste Varieteter give en 
lys Streg; og af Jernets forskjellige Tilstand, som Forilte 
Tveilte og som en Forening af begge. Bestanddelene af denne 
Hovedmasse anseer jeg for at være Feldspath og Augit*);  der 
begge undertiden skille sig ud af deres nöiagtige Blanding. 
Feldspatlien er alligevel meget hyppigeree og tydeligere 
end Augiten. Jeg kalder derfor denne Steenart Dolerit, og vil 
blot bemærke endnu, at den i mange porpliyritiske Varieteter 
har megen Liighed med Klingsteen, men altid er bestemt for- 

*) JeS kalder den sorte eller mörkegrönne Pyroxen i det folgende altid 
Augit, thi geognostisk er den overordentligt forskjellig fra andre 
Pyroxennrter og alle nyere Undersögelser före til det Resultat, at 
man ikke tor tilstæde Krystallographien alene Ret til at bestemme 
Mineralarterne. Röd Bruunsteenmalm og Werners Augit ere sande- 
ligen overordentligen forskjellige, men deres Krystalform er den 
samme,

✓
l ' ' ' .
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skjellig fra de Klingstene, jeg har seet, derved,, at Porphyren 
fra Færoe giver et sort Glas, medens Klingstencn giver et hvidt 
Glas for Blæseroret.

Denne Dolerit danner Lag, hvori ofte, alle dens Cohæ- 
sions Varieteter forekomme, og hvis Mægtighed stiger indtil 
15o Fod, den afvexler med Lag af en eiendommelig Steenart, 
der ligner Leerstenen noget i dens Udvortes, og har ikkun en 
Mægtighed af i — 5 Fod. Denne Steenart, hvortil jeg ikke 
liar seet noget Anologon i de andre Trapdannelser, jeg har 
havt Ledighed til at undersöge, er af teglröd Farve, hvorfra 
den paa den ene Side gaaer over i bruunröd, maaskee ved at 
optage Bruunsteen, paa den anden i et Fossil, der ligner Grön- 
jord, i det at Jernt veiltet meer eller mindre gaaer over i Jern- 
forilte. Dets Brud er altid muslet, mat, hyppigen med skim- 
rende Puncter, det bliver lysere i Stregen og smelter overor- 
dentligen let for Blæseroret til et sort Glas. Det er meget 
blödt . ,

Ifölge en forelöbig Undersögelse er den et Hydrat af Si- 
licater, af Jernilter, Leerjord, Kalk og Potaske eller Natrum, 
maaskee ogsaa Magnesie, og en nöiagtigere Undersögelse maae 
lære, om den ikke blot er et Hydrat af Doleriten, hvilket jeg 
formoder. Den har aldrig Mandelsteen Structur, derimod er 
den undertiden porphyritisk; den har en Mængde uregel
rette Afsondringer. Udmærket er dette Lag derved, at det 
forer gedigent Kobber indsprængt i meer eller mindre betyde
lige Partier, i tynde Plader af flere Quadrat - Tommer paa Su-' 

Y 2
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derÖe ved Famarasund ; ved Myklcdal paa Calsöe findes det i 
smaae Korn, der ikkun kan udskilles ved Slemningen.

Disse to Lags Afvexling gjör det mueligt med Lethed at be
stemme Schichtningsforlioldet paa Færoerne, et Forhold, hvor
ved denne Trap udmærker sig for den, der findes paa de fle
ste andre Steder. Jeg har gjort mig megen Umage for at be
stemme dette Forhold med Nöiagtighed, og det overraskende 
Resultat, jeg har faaet ved denne Undersøgelse, er bleven be
kræftet ved alt for mange Jagltagclser til at jeg i mindste Maade 
kunde omtyivle dels Rigtighed. Schichternes Heldningsvinkel er 
aldrig stor, paa enkelte Steder (den vestlige Deel af Mygge
næs) er den omtrent io° og derfra aftager den hurtigen, ind
til den bliver ikkun 4 — 5°, hvilket ogsaa er Heldnings - Vin
kelen paa det nordlige Sudetöe; den bliver endnu mindre paa 
Stromoc og Österöe. Disse Schichter ere forenede i bassinfor- 
mig Lejring, saaledes at fra de nordlige, vestlige og sydlige 
Udöer falde Schidliterne indad imod de större Öer, der ligge i 
Gruppens Midte.

Det vilde være en spildt Umage, at anföre alle de Ste
der, hvor man kan iagttage Schichtningen; enhver flammer frem- 
byder et meer eller mindre tydeligt Excmpel paa en saadan 
Schichtning ; ethvert Forbjerg viser i dets lodrette Klippevægge 
flere eller færre Lag af de to omtalte Bjergarter. Undertiden 
gaaer Porphyren endog over i en Porphyrskifer, og har da selv 
i smaae Stykker tydelig Schichtning. Jeg har især paa Sandöe 
iagttaget dette Phænomcn paa Fjeldene over Todnæs Præste- 
gaard. At bestemme Schichternes Heldningnsvinkel er vanskeli
gere formedelst den lille Vinkel, de gjöre med Horizonten.
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Hovedbestemmelsen er gjort paa Suderöe, hvor Kullaget lætter 
Undersøgelsen og Lagets Udstrækning tilligemed den Lethed, 
hvormed man kan gjenkjende det, tillader et barometrisk Ni
vellement. Af Grunde, der siden skal anfores, havde jeg over- 
beviist mig om, at der i denne Deel af Suderöe ikkun existerer 
det ene Kullag eller rettere to ganske nær ved hinanden. Jeg 
bestemte siden de Steder, hvor det lindes ved Havets Over
flade, opsögte det derpaa i Fjeldene, og bestemte ved Barome-
1er Iagttagelser, Höiden af Stedet over Havet, tilligemed dets
Beliggenhed paa Kortet.

Faldet paa Suderöe er ...... N. N. O.
Paa Myggenæs..............................  . ; O.
Paa Nord Österöe imellem Giögv og Mulen S. s. o.
Paa Nord Stromöe.................... ..... s. s. o.
Paa Osteroe imellem Funding og Giögv . O. N. O.
Paa Stromoe ved Torshavn.................... O. S. O.
Paa Stromöe ved Kirkebonæs .... O. S. O.
Paa Naalsoe............................................. S. S. O. til s.
Vi see deraf, at Faldretningen har overalt mecr eller 

mindre ùnd östlig Retning, og at den paa de sydlige Öer er 
N. O., paa de Vestlige fuldkommen Ost, paa de nordlige S. O. 
Heraf folger, at Trappen paa Færoerne har en bassinformig 
Lciring, og at vi kunne tænke os den Deel af Færoerne, der 
endnu existerer, som Halvdelen af det fuldkomne Basin, hvorved 
vi lade det uafgjort, om den anden Halvdeel har existeret eller

*) Disse som alle folgende Angivelser af Himmelegne gaae ud fra det 
sande Nord.



ei. Disse Iagttagelser om Trappens bassinformige Leiring paa 
Færoerne, stemme slet med Ideen om en Oprindelse ved Ilden, 
under Betingelser, som nu finde Sted paa Jordens Overflade; 
de lade sig aldeles ikke forene med den Virkningsform , vi 
kjende ved vore Vulkaner, og dog findes paa Færoerne lige— 
saa tydelige, ligesaa unægtelige Spor af Ildens Indflydelse paa 
Bjergenes Dannelse.

Ogsaa dette Phænomen er, som det synes, af en almin
delig Natur og jeg vil derfor anföre det her. Paa Naalsöe fin
des ikke langtfra Stranden Overfladen af et Dolerit - Lag blot
tet paa en betydelig Strækning, hele denne Overflade har et 
flakkeagtigt Udseende med en Mængde ved hinanden liggende 
lange halvcylindriske OphÖininger, de böie sig snart eliptisk, 
snart i uregelrette krumme Linier. Disse have fra 2 — 10 
Linier i Gjennemsnit, og Furerne imellem dem ere for störste 
Delen tomme, tildeels udfyldte med Chabasie. Overfladen er 
rödfarvet, men denne er ikkun en Hinde, og under denne har 
Mandelstenen sin mörkegraae Farve. Denne Hinde er spruk
ken paa mange Steder, og hele Massen frembyder aldeles baade 
med Hensyn til Formen og Farven alle de samme Pliænome- 
ner, som vi see ved en Masse, der flyder langsomt og styrk- 
ner paa Overfladen, medens den endnu er flydende inden i.

Der er tillige paa Overfladen skeet en Iltning, hvilket vi 
ligeledes finde ved alle jernholdige Slakker. Jeg har seet no
get gandske Lignende paa en Mængde andre Steder, som 
Qualböe paa Suderöe, Kunde &c., og jeg troer at dette er et 
Phænomen, som Doleritlaget i de fleste Tilfælde viser paa dens 
Overflade, hvor Laget af Leerstenen hviler derpaa.
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Det store Lag med Dolerit-Basis viser en Forskellighed, 
der ikke blot er afhængig af Cohæsionforholdene,v eller af Jer
nets Iltnings Tilstand, men er vigtigere, da den staaer i den 
nöieste Sammenhæng med Leiringsforholdene. — Dette er Til-

/ f

stædeværelse eller Mangel paa glasagtig Feldspath. I iörste 
Tilfælde er det Porphyr, der meer eller mindre nærmer sig 
Trachit og Porphyrskifer. Disse Forhold give Anledning til at 
afdele Færoernes Dolerit-Trap i to store Grupper, hvoraf den 
uden glasagtig Feldspath er den ældre, den porphyriske deri
mod den yngre. Hertil kommer endnu en tredie, der uden 
regelret Leiring, forekommer som gjennembrydende Masser 
i begge iörste Afdelinger.

Förste Gruppe.
Trap uden glasagtig Feldspath.

Denne Gruppe danner den laveste Deel af alle de For
mationer, vi kjende paa Færoerne. Ligesom jeg allerede har 
aniört i Almindelighed om Trappen paa Færoerne, findes og- 
saa denne bestaaende af afvexlende Lag af det leersteenagtige 
Fossil, og Dolerit i forskjellig Cohæsions Tilstand, der udmær
ker sig derved, at den glasagtige Feldspath mangler, og at der 
derfor ikke existerer nogen Porphyr.

Denne hele Formation sees paa Kysten af Suderöe, naar 
man seiler fra Frodböe ned til Sumböe og derfra nordefter til 
den nordlige Fod af Grimsfjeld. Samme Formation findes og- 
saa paa Myggenæs og maaskee paa en Deel af Tindholmen. 
Den har samme udvortes Forhold, den danner de samme frem- 
springende Hammere, de samme amphiteatralske Dale, samme 
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Masser af nedstyrtede Steen, som Porphyren, blot ere dens 
Klipper ikke saa skarpe, dens Tinder ikke saa takkede soin 
ved Porphyren.

Inde i Landet paa Suderöe er dens Udstrækning natur- 
ligviis ikke saa stor, som ved Kysterne. Paa Qvönnafjeld bc- 
dækkes den i en Ilöidc af 1800 Fod af Kullene og dermed 
begynde de nyere Dannelser. Længere imod Nord findes de
res Grændse allerede ved 800 Fods Floide i Skrænten til Tran- 
gisvaags Dalen, og jo hoiere imod Nord, desto lavere bliver 
naturligviis dens Grændse, indtil man paa den Deel af Öen, 
der ligger nordenfor Qualböe - Eide, ikke mere finder Spor 
deraf. Det samme er og Tilfældet paa Myggenæs, hvor Kul
lene midt paa Öen forekomme i en Höide af 1000 Pod over 
Flavet.

Jog har undersögt denne Formation meest fuldstændigt 
paa Suderöe, hvor hele Kysten viser fortræffelige Gjcnnemsnit. 
Doleritlaget bestaaer af Afvexlinger af en Mandclsteen, hvis 
Basis er graa af Farve, mere eller mindre nuanceret ved Guult, 
Rödt og Grönt, og af en basaltisk Steenart af sort Farve. Ba
salten indeholder ikke sjeldent tydelige Masser af bladet Feld
spath, men er derfor ikke porphyritisk, man seer, at det blot 
er Hovedmassen, der hist og her har udskilt sig renere, men 
disse rene Partier tabe sig igjen gradviis, og have aldeles ikke 
de begrændsede Krystaller, vi saa overordentligt hyppigen see 
i de senere Dannelser. Den er paa mange Steder afsondret i 
Söiler, som f. Ex. ved Frodböe, hvor der findes et herligt og 
allerede beskrevet Basaltparti, eller ved Sumböe, hvor der fin
des en Mængde smaa Gsidige Söiler, der i deres Gruppering 
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ikke frembyde noget meget Mærkværdigf, derimod liave den 
interressanle Egenskab, at have magnetiske Axer lodret paa 
Söilens Axe. Polerne synes at ligge, ikke i Kanterne, men 
midt paa to modstaående Flader. Jeg besidder en liden Söile 
derfra, hvorpaa dette Phænomen viser sig overordentligen tyde
ligt, den er 12 Tommer lang og 5 i Diameter. Lignende Por- 
phyrsöiler fra Varmekilde paa Stromöe viste ikke det samme 
Phænomen.

Mandelstenen findes paa forskjellige Maader afvexlende 
med denne Basalt; Afvexlingen skeer ved Overgang, og er al
deles ikke skarp, men viser sig meget tydeligt, naar man i en 
Afstand af nogle hundrede Fod betragter de steile Klippevægge 
paa Kysten, de forskjellige Lag tçæde da frem med deres for
skjellige Farve, og man finder, at deres Berøringsflade er pa- 
ralel med den Flade, Doleritens Hovedmasse danner med Leer-* 
stenen, og derfor paralel med Schichtningen.

Samme Forhold finder Sted paa Myggenæs, men paa denne 
Oe har jeg ikke været istand til at gjöre hverken saa mange 
eller saa sikkre Iagttagelser, som paa Suderöe, da det ikkun 
under særdeles gunstige Omstændigheder er muligt at lande der- 
paa, og man er nödt til at forlade den igjen med den næste 
gunstige Ström, fordi man ellers maaskee kan være tvungen til 
at blive der liere Uger.

Paa Mj rggenæs iagttager man med Lethed, hvorledes 
Faldet, der paa Öens Ves lende omtrent er io°, afilader sig mod 
Östenden. Sydkysten har nemlig i dens hele Udstrækning 
mange Gjennemsnit, hvor man tydeligt kan see Lagenes 
Folge paa hinanden. Sædvanligen ere disse paralcllc, meh paa 

Kid, Selsk. p/iys, Skr, Il Deel 1823. Z 



enkelte Steder skyder sig neden fra en Kile ind, hvorved da 
det derpaa folgende Lags Vinkel bliver betydeligen formindsket 
(Fig. I.) Jeg kunde ikke bestemme Lagenes Faldretning paa 
Myggenæs ved Nivellement; det er derfor ikkun bestemt ved 
Betragtning af de mange Gjennemsnit man liar ved Havet, og 
Enhver, der har beskjæftiget sig med saadanne Undersøgelser, 
veed, hvor overordentlig vanskeligt det er, at bestemme Fald- 
retningen ganske nöie, hvor Faldet ikke er stort og Lagets 
Overflade er saa ujævn, at man derpaa ikke kan anstille nogen 
Iagttagelse. Det er derfor vel mueligt at Faldretningen afviger 
noget fra Öst, der för er angivet som Faldretning.

Alligevel vilde denne Undersøgelse være viglig; thi der
ved maatte afgjöres om de Kul, som findes paa Tindholmen, ligge 
i deres naturlige Lag eller om de ere meget stærkt hævede, thi 
hvis de vare i deres naturlige Beliggenhed, eller ikkun ubety
deligt liöiere, end denne, saa vilde derved en stor Deel af 
Tindholmen og den vestlige Deel af Vaagöe höre til den ældre 
Gruppe. Doleriten i Nærheden af Kullene paa Tindholmen 
indeholder et Fosil, der er Peridot, men nærmer sig meget 
mere til den Varietet, /ferner kalder Chrysolit, end til Oli
vinen; det er oprindelig indvoxet i Doleriten, enten som smaae 
Krystaller, der synes at være rhomboidale 4 sidede Prismer, 
eller som enkelte Korn, aldrig som Olivinen i Masse med kor
net Afsondring; dets Farve er oliegron; dets Haarhed stem
mer fuldkomment med Chrysolitens, det er fuldkommen usmel
teligt for Blæseroret, men bliver lidet morkere af Farve. Dette 
er det eneste Sted paa Færoerne, jeg har fundet Peridot, men 
nöiagtig i samme Leiringsforhold ganske nær ved Kullene, men 

X
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der tydeligt under samme, findes paa Suderöe et Fossil, der for
tjener en nöiagtigere Undersøgelse. Det forekommer i Basalten 
i Masser indtil en VahiÖds Störreise, det er oliegrönt i det Oie- 
blik man har sonderbrudt Stenene, hvori det sidder, men 
udsat for Luften bliver det efter kort Tid sort; det er blödere 
end Olivinen. I et Glasror for Blæseroret giver det Vand, i 
fri Blæserôrs Ild giver det af smaae Sprækker en blomkaalagtig 
Efilorescentz af lysbruun Farve, der siden ikke smelter, det 
oplöses med grönagtig Farve af Borax.

Augiten har jeg aldrig seet saa tydelig i denne Gruppe, 
at man med Sikkerhed kunde bestemme den, og jeg slutter 
blot af den Lighed, som Doleriten i denne Gruppe viser med 
den i den folgende, hvor der forekommer tydelig Augit, at 
begge have samme Bes Landdele nemlig Feldspath i overveiende 
Mængde og Augit.

Leersteenlaget er undertiden porphyritisk, men aldrig man- z 
delsteenagtigt, det indeholder i smaae Kloftcr Fossilier af Ze
olithfamilien, der synes at være Stilbit, men hvis Natur ikke 
nærmere kan bestemmes. Om Kobberet i dette Lag er alle
rede talt.

De til denne Formation hörende Bjergmasser have sikkert 
i det mindste en Mægtighed af 4ooo Fod. Ved Quönnafjeld 
finde vi dem ved umiddelbare Iagttagelser 1700 Fod mægtige, 
fra Quönnafjeld indtil Kiôdenæs, hvor Laget skjuler sig under 
Havets Overflade imod Nord, er ligesaa langt, som fra Quön
nafjeld indtil Sumböe imod Syd. Laget paa Quönnafjeld vilde 
derfor i dets Fortsættelse ved Sumböe have en Höide af 34oo

' . Za
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Fod og vi finde ved Havet ved Sumböe endnu samme Dan
nelse.

Munken, en Klippe syd for Sumböe synes igjen ikke at 
være forskjellig derfra; hvilket jeg alligevel ikke kan sige med 
Bestemthed, da jeg ikke kunde komme til denne enkelte ubeboede 
Klippe, der ligger omtrent en Miil fra Suderöe og er omgi- 
ven af de farligste Stromme. Jeg troer af disse Data at 4ooo 
Fod vil være det mindste, man kan antage for denne Dan
nelses lodrette Mægtighed.

Kulformationen.
Istedelfor Leersteenlaget træder paa mange Steder paa 

Suderoe, paa Myggenæs og paa Tindholmen et mægtigt Lag 
frem, som, hvor det er fuldstændigst, bestaaer af et usmelte
ligt hærdnet Leer, af sort Skiferieer, Kul og Nyrer af kul- 
suurt Jern. Det förste Sted, man træffer det ved at seile fra 
Sumböe nordefter, langs med Ostkysten af Suderöe, er ved 
Frodböenypen; længere imod Nord ved Halvöen, der ligger 
imellem Quönnabolnir og Trangisvaag, kommer man til por- 
phyritiske Dannelser, man træffer siden Kullaget igjen ved 
Quönnabotnir, ved Kjodenæs, i den nordlige Deel af Indmar- 
ken ved Qualböe, og tilsidst paa Vestkysten ved den nordlige 
Fod af Grimsfjeld. Ved alle disse Steder ligger det i Havets 
Niveau. Paa Præslfjeldet lidet S. V. fra Qualböe er det ved 
Kulgruber aabnet baade paa den östlige og vestlige Skrænte. 
Jeg har iagttaget det paa Rossarauck, det skal findes paa Quön- 
nafjeldet, jeg undersögte det igjen paa Tuanahelgafjeld og paa 
et Sted imellem Tuanahelgefjeldet og Ördeviig.
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Foruden disse Steder findes ikke langt fra Famoien Kul 
i Fjeldene, som jeg ikke har havt Ledighed til at undersöge *)•

•) De til disse Steders HÖide - Bestemmelse anstilte Iagttagelser ere fol
gende :

1821 Junii 23.
Kl. 8 om Morgenen ved Strandbredden i Qualböe.
B. 30,236. Bt. 55° 5. Lft. T. 55° 5.
Kullaget ved Rossarauck Kl. 3 Eft. /
B. 29,157. Bt. 51° 5. Lft. T. 50°.
Junii 24.
Kl. 10 Form. Huus i Wöji 36 Fod boit B. 30,280.
Junii 27 3 Eftm. Strandbredden ved Wöjj B. 30,315. Bt. 61. Lft. 55.
Stedet hvor Kullene skal findes paa Quönnafleld. Kl. IOÍ Aften. B,28,442 

Bt. 46°. Lft. T. 41,5°.
Junii 28. Strandbredden ved Hove. Kl. 8 Form. B. 30,248. Bt. 65°. 

Lft. 54°.
Kullaget paa Tuanahelgafjeldet Kl. 10 Form. B. 28,907. Bt. 54° 

Lftt. 49° 5.
Kullaget ved Begyndelsen af Ördevigs Botn. IIJ Eorm. B. 29,133. 
Strandbredden ved Ördevig Kl. I Eft. B. 30,186. Bt. 64°. Lftt. 55.
30 Junii Qualböe 36 Fod over Havet Kl. 8 Form. B. 29,903. Bt. 54,25. 

Lftt. 54° 25.
Kullaget ved Surihea paa Vestsiden af Præstfjeldet B. 29,450» Bt, 50. 

Lftt. 4,5° 5.
1 Kulgrube paa östsiden. B. 29,497.
2 — — — B. 29,458.
3 — — — B. 29,394.

Kullaggets Beskaffenhed seer man tydeligst ved Kulgru
berne ved Præstfjeldet. Her forekomme to Lag adskilte fra 
hinanden ved et tyndt Flötz af hærdnet Leer (Engellændernes 



Clunch) og disse 5 Lag have fra 02 til 56 Tommers Mægtig
hed. Forholdet imellem Kullaget selv vexler, det laveste er i 
Gjennemsnit fra 12 til 16 Tommer, det överste fra 10 — 16 x

« z ''

Tommer mægtigt og -man kan betragte 26 Tommer som Gjen- 
nemsnits Tykkelse af begge Kullag tilsammen. Umiddelbart paa 
Kullet hviler et sort Skiferieer, med faa og utydelige Sivaf
tryk, men hvori man aldrig har fundet Bregner. Derpaa folger et 
hærdnet Leer, hvilket er ildfast og frit for Jern; de övrige Lag 
kunne ikke bestemmes, da formedelst Lerets ikkun ubetyde
lige Sammenhæng meget er nedstyrtet. Tæt ved Böen i Frod- 
böe findes igjen Kul i Nærheden af Havet. De to Kullags For
hold er her det samme,, som ved Præstfjeldet, men Kullene 
ere fortrinligere. Under Kullet ligger Skiferieer; paa Kullet 
folger Lag af Skiferieer, derpaa hærdnet Leer, og derpaa i 
et Lag, der nærmer sig Yakken utydelige forstenede Grene« 
Alle Lag, som staae i Forbindelse med Kullet, ere omtrent 
20 Fod mægtige; i det hærdnede Leer findes Nyrer af kul- 
suurt Jern.

Ved Quönnabotnir forekommer Kullet ligeledes regelmæs- 
sigen og her findes tillige Jernstenen i store Nyrer i et Leer- 
lag af 1 — 2 Alens Mægtighed. Kjôdenæs er især vigtigt ved 
de Forstyrrelser, som Kullet her lider ved en Masse af ure
gelmæssig Basalt. Naar man kommer nordfra, træffer man först 
paa et Sted, hvor Leerlaget imellem Kullene, der ellers ikkun 
er fra 8 til 10 Tommer mægtigt, har udvidet sig indtil 4 Fod. 
Leret er askcgraat og usmeltcligt, og det ovre Kullag erI • v •
derved bleven saaledcs sammentrykt , at man neppe kan 
gjenkjende det; det lavere er 10 Tommer mægtigt og medförer 



gode Kul. Noget længere imod S. O. har en Masse af söilig 
Basalt indskudt sig mellem Kullene, undertiden tilligemed Leer
massen, og »sammentrykt det indtil .en Mægtiglied af £ — 2 Tom
mer, men Kullet er altid adskilt fra Basalten ved et tyndt Lag 
af graat Leer. Her kan man ikke forfölge Kullene videre, da 
de skjule sig under Vandet, men paa den anden (S. O.) Side 
af Kjodenæs, hvor Kullet igjen træder frem, findes Lagene 
atter regelmæssige, men i tyndere Schichter liggende imellem 
bruunt og graat Leer. Noget længere imod Syd kommer paa 
nye en Masse af söilig Basalt ind, gjör at Leret næsten gan
ske forsvinder og trænger Kullet sammen til een Tommes Mæg
tighed. Hele Strækningen paa Kysten fra Kjodenæs indtil Quön- 
nabolnir er forstyrret; fra Vandskorpen indtil en Hoide af 100 
Fod vexle uregelmæssige Masser af Basalt og en röd Mandel- 
steén med Masser af andre Trapbjergarter (graae Mandelsteen 
Basalt). Disse forstyrrende Masser folge tydeligen en anden 
Lov, end den almindeligen schichtede Trap, de lobe paralel med 
Vandskorpen, og de store Ujævnheder i deres Overflade ere 
udfyldte ved den regelmæssige Trap.

Ved Quönnahea skulde efter Strygnings Linien Kullene ikke 
forekomme, men de samme uregelmæssige Bjergarter fore
komme, og i disse findes runde Masser Kul 1 —2 Fod i Gjen- 
nemsnit tilligemed Skiferieer. Det er derfor höist sandsynligt, 
at disse Spor af Kuldannelsen erc lösrevne og hævede.

Paa de övrige anförte Steder kan man ikke udfinde Kul
lagets Forhold med Bestemthed, blot saameget kan man see, at 
der ligger under Kullet en Mandelsteen med Blærehuller, meer 
eller mindre fyldte med Chabasie, over Kullet et Lag af massig 
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Basalt, af maaskee 100 Fods Mægtighed. Samme Forhold fin
des overalt paa Suderöe ved Kullaget. Hvis det var fuldkom
ment beviist, at alle de her anförte Steder horer til eet og selv
samme Kullag, saa vilde det være et af de interressanteste 
Fåeta, som en Undersøgelse over Færoernes geognostiske Be
skaffenhed har leveret, thi saa vilde delte Lag være overor
dentligt meget forskjelligt fra ethvert Kullag, vi kjende hidind
til i Trapbjergene, thi ellers have de ikkun en ubetydelig Længde- 
og Brede - Udstrækning, medens de have en betydelig Mæg
tighed. — Uden det allerstrængeste Beviis kan man derfor ikke 
antage, at alle disse paa en Udstrækning af 2 Qvadratmiil fo
rekommende Spor af Kul, ikkun danne eet Lag og ere en 
Fortsættelse af Kullene, der findes i Præsifjeldet ved Qualböe. 
Man kunde anföre, at det er sinaae Masser, der forekomme paa 
mange forskjellige Steder uden bestemt Forhold til hinanden, 
man kunde sige, at Kullenes Forekomst paa Færoerne blot 
deri er forskjellig fra den i andre Trapegne, at Lagene ikke 
have den Tykkelse, man ellers iagttager, men uden derfor at 
udbrede sig uafbrudt over en saa stor Strækning, et Forhold, 
der ikkun ved de ældre Stecnkulformationer er iagttaget.

Jeg svarer derpaa, at man med fuldkommen Vished kan 
paastaae, at Kullene, der forekomme paa Öst- og Vestsiden af 
Præstfjeldet (over Leere Præstegaard og ved Surihea) höre til 
eet og selvsamme Lag, thi ikke blot findes paa begge Steder 
samme Mandelsteen under Kullet og samme Basalt over det, 
ikke blot forekommer paa begge Steder to Kullag af samme 
Mægtighed adskilte fra hinanden ved et Leerlag af samme Tyk
kelse, og samme Beskaffenhed, men ogsaa folger det af Kulla- 
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gets Faid paa Öslsiden af Praéstfjeldet, at det maae findes i 
den Höide igjen ved Surihca, hvor man virkeligen træffer det 
Samme Grunde bevæge mig til at antage Kullene ved Foden af 
Grimsfjeld, ved Qualböe, i Qvönnabotnir og Frodböenypen som 
hörende til samme Lag, hvorved vi ikke tage Hensyn til de 
Uregelmæssigheder, der vise sig ved Kiôdenæs og ere anförte, 
men hvor Hovedcharacteren, at der existerer to Lag adskilte 
vod Leret, ogsaa vedligeholder sig.

For de övrige Steder paa Rossarauk, Quonnafjeld, Tua- 
nahelgefjeld og over Ördevigsbotnir tjener især Faldretningen, 
som det forbindende. Ved Rossarauk, der ligger tæt ved Ha
vet, omendskjöndt íooo Fod höit, kan man paa Fodstien, der 
forer langs med Afgrunden, see Leret, der overalt ledsager Kul
lene ; paa nogle Steder finder man ogsaa Kullene selv og sort 
Skiferieer. Paa Qvönnafjeld har man iiÖlge temmelig sikkre Be
retninger fundet Kul, jeg kunde ikke opdage hverken disse eller 
det ledsagende Leer, men jeg havde ikkun lidt Tid at anvende 
paa Undelsögelser, Klokken var henved 11 om Aftenen, da jeg 
kom der, jeg var udmattet ved Anstrængelsen af at bestige en 
Mængde Höider, jeg havde besögt i Forveien, og skulde endnu 
stige i Miil ned til Hove ved Strandbredden. Jeg fandt en 
Mængde löse Stene og Gruus paa det Sted, man betegnede som 
det, hvor Kullene fandtes, og det taler for denne Paastand, thi 
da Kullet og Leret forvittres saa let, findes disse Nedstyrtnin
ger især hyppigen i Nærheden af Kullaget. Paa Tuanahelga- 
fjeld og over Ördevigsbotnir bestemte jeg det Sted, hvor Kulla
gene findes; jeg saae Kullene selv saavelsom Leret, men jeg 

Vid. Selsk, phys. Skr. II Deel 1823- A a 
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var ikke istand til at overbevise mig om de to Kullag ogsaa 
her findes forenede.

Faldretningen i Kulgruben paa Præstfjeldet er 3 — 4° 
O. N. O.; drage vi fra Kullene ved Rossarauk, der ligge om
trent looo Fod liöit, en Linie til det nærmeste Sted, hvor 
Kullene ligge i Havets Niveau, det er, lodret paa deres Stryg
ningslinie, saa træffer den paa Qvönnabotnir, omtrent | Miil 
eller 18000 Fod og vi have et Forhold som 18: 1 zzz 1 : o,o5555; 
men Vinkelen til Sinus o,o5555 er 3° 11'.

Drage vi fra den sydligste Kulgrube ved Qvalboe i en 
Höide af 5oo Fod en ret Linie til Kullets ideale Niveau mellem 
Kiôdenæs og Qvalböe derer I Miil lang, saa have vi 9: o, 5 
hvilket er samme Forhold; drage vi en Linie fra Kullet ved 
Qvönnafjeld 1700 Fod liöit til Kullet ved Frodböe t Miil, saa 
have vi 5oo: 17 szz 1: o, 067 hvilket er Sinus til 5° 19'.

Ikke fuldt saa godt stemme de to andre Iagttagelser fra 
Tuanahelgafjeld og Ördevigbotnir, der give en Vinkel af 4° 29' 
og 4° 4o'. Men Stederne ere ikke angivne paa Kortet, jeg 
kunde derfor blot söge at bestemme dem ved at sigte efter Com- 
passet, der ikke kan give et nöiagtigt Resultat.

Foruden disse directe Iagttagelser, kunne Kilderne end
nu tjene til at udfinde Kullaget paa de Steder hvoi’ man hid
indtil ikke har opdaget det. Ved Kulgruberne paa Öst-Skræn
ten af Præstfjeldet vælde overalt Kilder frem, hvortil Grunden 
ligger i det Lag af hærdnet Leer og af Skifeerleer, der for
hindrer Vandet, som er trængt igjennem Doleritens Spalter, 
fra at synke dybere ned, men tvinger det til at finde en Udvei 
til Siderne; fra disse Kulgruber kan man forfölge en Krands
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af Kilder heelt omkring Præstfjeldct indtil Surihea. De findes 
overalt i den Höide, de efter Beregningen over Kullets Fald 

u burde have, og have endnu en indre Characteer derved, at
deres Temperatur altid aftager eller tiltager fuldkommen regel
ret efter deres forskjellige Höide over Havet. Hertil höre lige
ledes sikkert to Kilder paa den nordlige og sydlige Side af 
Trangisvaags Dalen i en Höide af omtrent 700 og goo Fod, 
der slemmer med Faldretningen*).

*) Ifølge Ffrerretninger som Hr. Past: Schröder paa Suderöe har meddelt mig 
h ' findes endnu et andet Kullag, som man har opdaget efter den Tid

jeg var paa Öerne, det forekommer i den sydlige Deel af Suderöe, og 
naaer Havets Niveau allerede meget syd for Frodboenypen i Hovebug
ten ; det findes ligeledes noget Öst for Sumboe.

Jeg maa endnu anføre, at jeg imellem Tuanahelgefjel- 
det og Ördevig fandt kulsuurt Jern, som Blæreudiyldning i Ba
salten, og jeg formoder, at den horer til den Basalt, der umid
delbart ligger over Kullet. Unægteligen hænger dets Forekomst 
umiddelbart sammen med Kullets Dannelse.

Betragte vi Kullagets Strygningslinie paa Kortet ved Ha
vets Niveau, saa finde vi, at den er noget böiet; den störste 
Boining findes ved Kjodenæs, men just paa dette Sted er 
Kullaget forstyrret ved Basalten, og, hvis man tör slutte saa 

b. meget af Phænomerne ved Qvönnahea, saa er den mere eller
mindre hævet. Det er derfor sandsynligt, at Kullets Stryg- 
ningslinie paa Suderöe nærmer sig noget mere til det sande N. 
V. Fortsætte vi denne Linie mod N. V., saa gaaer den no
get Vesten for Myggenæs, hvor Scliichterne falde lige imod Öst,

Aa 2



Strygningslinien er derfor N. og S., og hvis Kullene have fortsat 
i denne Retning, saa maatte de ligeledes drage sig mere imod 
Nord. Der findes Kul paa Myggenæs, og det er höist sand
synligt, at Laget her ikkun er en Fortsættelse af Laget paa 
Suderöe. Jeg vil forst beskrive Kullenes Forekomst paa denne 
Öc, men hvis man skulde finde min Beskrivelse ufuldstændig, 
saa ligger det for störstc Delen i lokale Omstændigheder, der 
¿have forhindret en nærmere og nöiere Undersøgelse. Jeg har 
allerede anfört, at jeg formedelst Strømmen ikkun kunde blive 
faa Timer paa denne vestligste Öc af hele Gruppen, og derfor 
ikkun havde liden Tid at anvende paa Undersøgelsen. Hertil 
kommer Kullenes Beliggenhed paa et Sted, som man ikkun 
med den største Fare kan besøge. Fodstien, der neppe er en 
Fod bred, forer paa den venstre Haand langs med en lodret 
Basaltvæg af maaskee 100 Fods Höide; til høire Haand er 
en liden Skrænte under en Hældning af henved 45°, neppe 20 
Fod bred, og derfra gaacr det lodret over 900 Fod ned i Har
vet. Min Forer fra Thorshavn nægtede at gaae videre frem, 
da vi vare komne til Begyndelsen af denne Fodstie, og ikkun 
en Indvaancr af Myggenæs ledsagede mig. Vi maatte tage de

— w ! 

færôiske Skoe af, der ere af tyndt meget blødt halvgarvet Læ
der, og derfor tillade, at man med Foden kan holde sig i 
Klippernes smaae Fordybninger, og vi maatte gaae paa de 
bare Sokker, thi det mindste Feiltrin vilde have været uund- 
gaaelig Undergang. Barometret og hvad jeg ellers havde af In
strumenter, maatte blive tilbage, neppe kunde jeg fore en 
Hammer med mig.
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Efter en lialv Times langsomme Gang paa denne Fodslie 
kom vi til Kullene. Kullet ligger i mange tynde 5 — 5 Tom
mer mægtige Lag i bruun sönderklöftet Clunch, der forekom
mer desuden sort Skifcrleer, der sjeldent indeholder Sivaf
tryk. Dette hele Lag synes at være 5 — 6 Fod mægtigt; der- 
paa hviler en Basalt i et overordentlig mægtigt Lag og af samme 
Beskaffenhed som paa Suderöe; under samme synes at ligge en 
Mandelsteen, men hvis Forhold det var umueligt at undersøge. 
Jeg fandt alligevel nogle enkelte Stykker, og slutter deraf, at 
den ligger skjult under Kullets Leer.

Allerede Leiringsforholdene gjör det hoist sandsynligt, at 
Kullet paa Myggenæs er en Forsættelse af det, der findes paa 
Suderöe, thi da Trappen paa Færoerne har en basinformig 
Leiring, saa er det nödvendigt, at Kullenes Strygningslinie 
maa saaledes modificeres, som vi finde det. Samme mægtige 
Lag al Basalt ledsager Kullene paa Myggenæs ligesom paa S ud er
be; samme Skiferieer, Clunch og Kul findes paa begge Steder.

Hertil kommer, at paa Myggenæs ligesom paa Su- 
deröe det överste Porphyrlag forekommer gandske i Nærheden 
af Kullet, sandsynligviis ikkun over dette Lag. Vistnok er den 
Maade, hvorpaa Kullet forekommer i Leerlaget paa Myggenæs, 
meget iorskjellig fra dets Forekomst paa Suderöe; men en saa- 
dan Adsplittelse, som vi iagttage den paa Myggenæs, er alde
les ikke uden Exempel i Kuldannelsen. Jeg vil anføre et, der 
viser det meget i det Store, nemlig det mægtige Kullag i Staf
fordshire, der er 5o Fod tykt, men deler sig paa en saadan 
Maade, at det afgiver forst et Lag af 6 Fod, der gaaer meget 
tidligere frem for Dagen, end de övrige 24.

*



Laget paa Myggenæs kan omtrent paa det Sted, hvor 
jeg undersøgte det, være 1000 Fod over Havet*  Af de anförte 
Grunde kunde jeg ikke bestemme det med Nöigagtighed, men 
skjönnede det efter Fodstiens Begyndelse *).

*) 7 August 1821»
Strandbredden paa Vaagöe Kl. 9 B. 29,660. Fodstiens Begyndelse 
B. 28)440. Kl. I. Strandbredden paa Myggenæs Kl. B. 29,652. 
Fodstiens Begyndelse kan omtrent være 100 Fod hoicre end det 
Sted, hvor Kullet findes.

Endnu engang forekommer Kullet paa Færoerne, nemlig 
paa Tindholmens östlige Ende. Her kan man ikke kalde det 
et Leie, det synes at være en stor udskilt Masse af overor
dentlig uregelmæssig Forekomst. Det brune Leer er 4o — 5o 
Fod mægtigt, og indeholder store Stykker Basalt tydeligen ikke 
som Breceie, men som udskildte Masser. Kullet findes her i 
smaae Stykker som bitumineust Træ uden Skiferleer. Mærk
værdigt er det, at det synes som om Doleritens Stratification 
fortsatte sig igjennem dette brnne Leerlag. Fig. II.

Denne Forekomst har et Analogon i Kullet ved Quonna- 
hea, der tydeligen er hævet, omendskjöndt der ogsaa er mær
kelige Forskjelligheder, thi her er Leermassen 4o-5o Fod mæg
tig, medens ved Quönnahca Leermassen ikke har udvidet sig bety
deligt. Det er vel raueligt, at disse Kul paa Tindholmen ere en 
særskilt liden Dannelse, der er gandske lokal, og udmærker sig 
ved Mangel paa egentlig Kul og paa Skiferieer.

Unægteligen er det Kullag, som man paa Suderöe finder 
udbredt over henved et Par Quadratmiil og som, hvis ikke den
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störste Deel deraf imellem Suderöe og Myggenæs var forstyrret, 
vilde være maaskee 10 Gange saa stor, et af de mærk
værdigste Pliænomencr i denne Trapdanning. Ved den fuld
komne Regelretlied, hvormed det forekommer, nærmer det 
sig til den ældre Kuldanning, ogsaa har det Skiferleret, 
Chinch og kulsuurt Jern tilfælleds med den store engelske Kul
dannelse, men disse ledsagende Producter synes meer at höre 
til Kullets fuldkomne Udvikling i alle Perioder, end til en 
bestemt Samdanning i Tiden. I det Mindste kan her slet ikke 
være Tale om at sammenligne disse to Samdanninger med hin
anden, som samtidige.

Ogsaa her viser sig Kullets store decomponerende Virkning 
ved dets Dannelse. Kullaget er paa Færoerne traadt istedetfor 
Leersteenlaget, og det har deraf faaet en Mængde af dets Lei- 
ringsforhold. Kullet er overalt, hvor det forekommer paa Jorden, 
en speciel; underordnet, omendskjöndt undertiden vidt udbredt Ud
vikling af en anden meer almindelig Dannelse, hvoraf det med 
Hensyn til en Mængde Forhold er afhængigt. I Nordtydskland 
forekommer Basalten i en Mængde enkelte Kupper, som man 
har Aarsag til at antage for oprindelig, det vil sige ikke som 
Levninger af et forstyrret meget mere udbredt Lag. Kullet fo
rekommer i disse, som mægtige Masser, men af ubetydelig 
Brede- og Længde - Udstrækning. Paa Færoerne, hvor Do- 
leriten gandske almindeligen er schichtet, hvor Schichtern e fort
sætte sig over tiere Miil, og naar de ere afbrudte ved Dale 
og Sunde, findes igjen paa den anden Side af Fordybningen, 
er Kullet ligeledes udbredt i regelrette Lag over hele Stræk
ningen. I England horer Kullet til en mægtig og vidt ud-



bredt Sandsteenformation, og faaer deraf dels Leiringsfor- 
Iiold.

Men hvor Kullet fremtræder, der liar det havt cn yderst 
mærkværdig Indflydelse paa Stenen, hvori det findes. Vi have 
sect at Kullet paa Færoerue træder istedetfor det rôde Leer- 
steen - Lag, som vi kunne betragte, som en Forbindelse af 
jernfrit Leer med Jerntveilte. Hvor Kullet fremkommer i dets 
fuldkomneste Udvikling er der skeet en Adskillelse. Jerntveil- 
tet har adskilt sig fra Leret, der som Clunch paa de fleste 
Steder er bleven tilbage fri for Jern. Jerntveiltet er reduceret 
til Foriltc, som i Forbindelse med Kulsyre danner den Kullet 
ledsagende Jernsteen. Samme Reduction finder Sted, hvor Kullet 
fremtræder i Sandstenen i England. Hoveddannelsen er en 
röd Sandsteen, hvis Binde- og Farvemiddel er en röd Leer- 
jernsteen. Hvor Kullet forekommer, er Sandstenen hvid, eller 
ogsaa meer eller mindre farvet ved Kul, Leret er samlet i et 
jernfrit Leerlag, i Jernet reduceret til Foriltc og indgaaet i 
Forbindelse med Kulsyre.

) • 
Porphyritiske Dannelser.

Denne Deel af Samdanningen indtager alle de övrige Öer 
med Undtagelse af de Steder, hvor den uregelrette Trap fin
des, der ere aldeles adspredte. Der hersker en overordentlig 
stor Eensformighed i de Bjergarter, der höre til denne Gruppe, 
medens man finder en betydelig Afvexling og, som det synes, 
regelret Forandring i de Mineralier, der udfylde Blærehullerne. 
Hoved Bjergarterne ere:



1) en Porphyr med Dolerit-Basis og Krystaller af glasagtig 
Feldspath i mere eller mindre stor Mængde. Krystaller
nes Störreise er forskjellig, de findes fra saa smaa, at 
de neppe kunne sees, indtil en Tommes Længde.

2) en-Mandelsteen med Dolerit Basis, Hovedmassen er graa 
med forskjellige Nyancer af grönt, rödt og guult. Den 
indeholder undertiden endnu Krystaller af glasagtig Feld
spath, men disse ere sjeldent ret store. Blærehullerne 
ere undertiden tomme, sædvanligen halvt eller undertiden 
heclt udfyldte med Fossilier af Zeolith og Quartsfamilien, 
saavelsom med Gröndjordagtige Fosilier.

5) en tæt Basalt uden glasagtig Feldspath 5 Hovedmassen er 
sort og sortbruun; krystalliniske Stykker af almindelig 
Feldspath kunne næsten altid iagttages ; man seer det bla
dede Brud meget tydeligen, men Krystallerne tabe sig umær
kelige i den sorte Hovedmasse og have ingen ydre Kry- 
stalllader.

4) den samme Leersteenlignende Steenart som allerede er 
anfört ved den forrige Gruppe.
Om de Substantser, der udfylde Hullerne, kommer jeg 

til at tale en anden Gang, deres Udvikling, indbyrdes For-, 
hold og Forhold til Hovedmassen, kan ikkun vises, efterat de 
almindelige geognostiske Forhold ere afhandlede. Her vil jeg 
blot anfore de Substantser, der saa at sige have udviklet sig af 
Hovedmassen selv under dens Dannelse.

1) Almindelig Feldspath.
2) Glasagtig Feldspath. Denne findes overalt; der er ikke 

en Öe, ikke et Fjeld, der ikke indeholder den.
PÏ4» Selsk. phys. Skr, II Deel 1823. B b
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5) Augit. Jeg har antaget, at Augiten danner en bestemt 
og regelret Bestanddeel af Trapmassen paa Færoerne. 
Min Grund dertil er, at man finder Augiten udskilt af Mas
sen, omendskjöndt sjelden, og, at Massen i dette Tilfælde 
bliver mindre mörk af Farve, end den ellers er. Det 
Sted liv or den viser sig saaledcs er Fjeldene over Eide paa 
Osteroe, hvor den forekommer tilligemed Opal - Variete
ter. Det er vel mueligt, at Grönjorden, der findes over
alt paa Færoerne, liyppigen indtræder som farvende Be- 
standdeel i Doleriten, men jeg kiender intet Factum der 
synes bestemt at bevise det.

4) Ved Norderdal paa Stromöe findes en Porphyr, der seer 
næsten sort ud, den har de samme Bestandele, som de 
övrige Porphyrarter, men med en Mængde smaae Korn 
af en Substants, som man efter Farve og Glands kunde 
ansee for Titanjern, men den er meget blödere, den rid
ses allerede ved Neglen, og er maaskce blot et af de 
mangfoldige, amorphe jordagtige Fosilier, hvorfor Grön
jorden kan betragtes som Repræsentant.

Nord Suderöc.
Man finder den forste Porphyr ved Tyndalevatn, ved Fo- 

f

den af Borgaknappen, i en 11 öide af henved i5oo Fod, og der
fra indtil Nordspidsen af Suderöe har man Porphyr og Uddan
nelser deraf, med Undtagelse af de Steder, hvor Dalene trænge dy
bere ind til den lavere Dannelse, eller, hvor Havet har blottet samme. 
Norden for Qualböe Eide er Porphyrdannelse den eneste. Imellem 
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Skjærklint og Villingenæss vexle Porphyr og Mandelsteen med 
Lag af en tæt Grönsteen, der hverken er porphyritisk eller 
mandelsteenagtig; de sidste Lag ere fra 4 — 10 Fod mægtige. 
Paa Nordskrænten af Villingenæss vexier Mandelseen med meget 
mægtige Lag af den Basaltiske Sleenart, jeg har beskrevet un-  
der No. 5. Ved Qualviig lindes det lavaagtige Udseende over- 
ordentligen tydeligt tæt ved Böen. Seiler man fra Q val vig til 
Qualböe, har man paa Kysten indtil man kommer til Mjavenæss 
Schiclitningen overordentlig tydeligen og regelret. Ved Mjavenæss 
blev Faldet iagttaget til 5 — 5° N. O. Men saasnart man kom
mer paa Sydsiden af Næsset, begynder Forstyrelser og Ure
gelmæssigheder. De lavere Lag af Mandelstenen blive bölge- 
formige, adsplitte sig undertiden, og kileformige meer basalt- 
agtige Masser synes at være skudt ind i dem. Jo mere man 
nærmer sig Qnalböe, desto mere tiltager dette, indtil ved 
en Klippe kaldet Reiabarn (den röde Höide) hele Laget anta
ger et Udseende af et Conglomérat. Mandelstenen er röd, store 
kantede Stykker deraf ere forbundne ved en anden mere graa 
Mandelsteen j paa et Sled er man gandske sikker paa at see 
lösrevne Stykker forbundne ved en Basis til Conglomérat ; paa 
andre er det ligesaa klart, at man har blot store Korn, der 
have udskildt sig af Hovedmassen, de have större Sammenhæng 
og deraf folger Forskjellen i Udseende. Paa andre Steder igjen 
er man uvis om, hvad man skal antage. Chabasie findes i dette 
Lag paa de fleste Steder fuldkommen uforandret; men paa an
dre seer den ud som om den havde været smæltet. Dette Sted 
ligger over for Kjodenæs, hvor Basalten saa voldsomt har ind 
virket paa Kulformationen, og det er vel mueligt, at Qualböe

, % . B b 2 
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fjorden skylder sin Oprindelse til disse Forstyrrelser, dei' have 
tilladt Vandet lettere at virke paa Klipperne.

Lille Dirnen, der ligger ligeoverfor Qualböefjorden og er 
ubeboet, har ligeledes porphyritiske Steenarter, men ogsaa en 
Mængde af conglorneratagtige Dannelser, hvilket vel lader sig 
forene med den Idee at söge et Punkt imellem Qualböe, Kiö- 
denæs, Reiabarn og lille Dirnen, hvorfra Forstyrrelsen er gaaet 
ud. Men det folger tydeligen af alle Iagttaggelser, at denne 
Forstyrrelse ma ae have været samtidig med Dannelsen.

Skiioe ligner aldeles N. Suderöes regelrette Lag.

S a 11 cl ö e.
Jeg besögte Storafjeld ved Dahl, Höiaijcld ved Skaaleviig y

og Tiden det höieste Bjerg paa Sandöc.
Overalt har man de samme Bjergarter afvexlende med hver

andre; Porphyr, Mandelsteen og Basalt indtil Bjergenes Top, 
men aldrig mangler Leersteenlaget, der adskiller Doleritlagene, 
hvoraf Mandelsteen, Porphyr og Basalt ikkun ere Udviklinger. 
I Fosseelvens Seng fandt jeg Porphyren skifrig. Jeg har alde
les ikke seet nogen Forstyrring paa Sandöe.
**_/, *• • —* /

Stromöe.
Jo længere man bortfjerner sig fra Suderöe imod N., jo 

mere tiltager Porphyren, indtil den paa det sydlige Stromöe synes 
aldeles at vinde Overhaand. Den Deel af Stromöe som er i Nær-

I 
heden af Tliorshavn har jeg meest undersögt uden alligevel at 

t 7 #

have fundet meget mærkværdigt. Egentlige Forstyrringer, som 



vi have seet dem paa den nordlige Deel af Suderöe, og som vi 
ville see dem paa den midterste Deel af Stromöe og paa Öster- 
öe existere lier ikke. Alt synes at have udviklet sig i Rolighed 
og derfor med Fuldkommenhed; man forskaffer sig en fuld
kommen Oversigt over alle Afændringer af Porphyren ved at 
studere Bjergdannelsen imellem Kirkebôenæs og Kalbaksfjorden. 
Overgangene ere overalt tydelige at see. Paa mangfoldige 
Steder seer man en bruunsort Dolerit Basis med store og hyp
pige Krystaller af glasagtig Feldspath, og med storkornede Af
sondringer; den bliver mere guulgraae, uden Afsondringer 
med faa Feldspath - Krystaller og enkelte Blærehuller, tilsidst 
forsvinde Feldspath - Krystallerne, derimod blive Blærehullerne 
meget hyppige. Ikke langt Ira Signeboe forekomme lodrette 
Gange af Porphyr i Porphyren. Her i den midterste Deel 
af Stromöe findes det interressante uregelrette Grönsteenlag 
som jeg siden nærmere vil beskrive. Ved Qui vig paa Odna- 
dalsfjcld findes især de ædle Opaler. Mærkværdig er endnu paa 
Veien imellem Vestmannehavn og Qualviig en Klöft kaldet 
Bjarnedealsgjögv. Her findes en beegsort meget blöd Basalt, 
og tillige Leersteenlaget af guul Farve, hviken formodentlig 
hidrörer fra Kiselsuurt Jerntveilte - Hydrat. I Flodsengen i 
denne Klöft findes endnu en Breccie, der er aldeles af nyere 
Oprindelse og gandske local. Porphyr Stykker ere sammenli
mede med Zeolith, der i Form af Sinter er overordentlig hyppig paa 
Færoerne; næsten alle Floder afsætte dem paa Klipperne.

Den nordlige Deel af Stromöe har de höieste Forbjerge, 
her ligger Myling, men geognostisk frembyder det ikke noget 
Mærkværdigt.
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Myggenæs , Vaagöe , Hestöe , Kolter
Paa Myggenæs er sandsynligviis ikkun lidet af denne Ban

ning, og jeg er ikke istand til at afgjöre, om den Basaltgruppe 
der er bckjendt under Navn af den forstenede Skov, ligger 
under eller over Kullet. Taagcn forhindrede at bestemme dens 
Beliggenhed paa Kortet, der i Forening med Bestemmelsen af 
dens Höide vilde have været nödvendig, for at aigjöre Spörgs- 
maalet. Maaskee de have samme Forhold som Basalterne ved- 
Frodböe. Vaagöe har i dens östlige og vestlige Deel samme For
hold, som Syd Stromöe og Sandöe, i den vestlige er Porphy
ren mindre udviklet, end i den östlige, der næsten blot er 
Porphyr. Reinsatind er det höieste Fjeld og næsten blot Por
phyr med Mandelsteen, og sieldnere Basalt. Tæt under den 
sidste Hammer, man kommer til ved at bestige Bjerget, findes 
et Conglomérat af röd Farve og slakkeagligt Udseende, det gjen- 
nembryder Porphyren og indeholder igjen Basaltmasser, der 
see ud som Gange, og i forskjellig Mægtighed og Retning 
krydse Massen. Jeg har seet dem fra i — 4 Fod mægtige. 
Ved den ene Side tæt ved Porphyren er Stenen fuld af store 
Blærehuller, der ere glatte som Slakkeblærer, tildeels hule, 
tildeels udfyldte med Chalcedon. De hule ere for störsle Delen 
oprindeligen hule, og have aldrig været fyldte. Hvor Slakke- 
massen træffer sammen med Porphyren, er denne rod indtil 
en Dybde af i — 2 Fod. Ogsaa der, hvor Porphyren hviler 
paa Leersteenlaget, har den tabt sit porphyritiske Udseende og 
Krystaller af glasagtig Feldspath mangle, den ligner Lavaen, 
er fuld af glatte Blærchuller, der ligeledes tildecis ere fyldte 



med Chalcedon, og Leerstenen synes paa adskillige Steder at 
være sammenflydt med den omgivende Masse. Fig. III.

Paa Veien imellem Sörvaag og Midvaag over Bosdalefoss 
findes færre porphyritiske Steenarter. Paa Kolter findes Leer- 
steenlaget af grön Farve og temmelig blöd, det bruges som 
Leer til grove Poltemagervare.

Os t.er öe.
Slattaretind det höieste Fjeld paa Færoerne ligger i den 

nordligste Deel af Osteröe; alle Varieteter af Doleritcn findes 
lier. Paa Fjeldene Syden for Slattaretind findes Opalerne og 
med Opalen Augitkrystaller. Længere syd paa Osteröe paa 
Rödefjeldtind indtil Havet findes et Lag af uregelret Grönsteen 
under lignende Forhold som ved Skjælling paa Stromöe.

Ved Fuglefjords sydlige Bredde er en Kilde bekjendt nok 
paa Færoerne under Navn af Varmekilde, den vælder ud af 
Porphyren, er omtrent oo Fod over Havet og har en Tempe
ratur af 65,5° F., medens Luftens Temperatur ikkun var 46° 
og en Kilde ved Borreaaens Udlob paa Syd Stromöe i samme 
Höide, og med samme Bestandighed ikkun har en Varme af 
44,5°. Dette er ikke det eneste Exempel paa Færoerne paa 
Kilder, der have en höiere Temperatur end Landets Middel
varme, der exister© mangfoldige andre, men Varmekilde paa 
Osteröe er den varmeste af alle. Steenartcn er forresten her 
ikke forskjellig fra den, vi finde overalt paa Færoerne. Tæt 
over Kilden er Mandelsteen med Chabyish i dens Blærehuller, 
og omtrent îoo Fod höiere forekommer igjen Porphyr.



I en Afstand af omtrent 1000 Fod Öst fra Kilden finde 
vi det Lava lignende Udseende, og derved en Gang af Dole
rit, der i dens Fortsættelse omtrent vilde lobe 4oo Fod S. 
O. for Kilden.

Ved Reidevig noget Nord fra Ostnæs findes en 
mærkværdig slakkeagtig Masse. Den regelrette schichtede Man- 
dclsteen er röd, og dens Blærehuller ere fyldte med Cliabasie. 
Paa dens ovre Schichtningsflade ligger en Masse, der i en 
noget böiet Form strækker sig ira V. N. V. til O. S. O., dens 
lavere Flade ligger naturligviis conform med Schichtningen ; dens 
ovre derimod conform med Horizontalfladen, imod Öst bliver 
den derfor tykkere. Her er dens Höide 58 Tommer; Bredden 
126 Tommer, dens Længde indtil den synes at skjule sig un
der den uregelrette Basalt 16 Skridt eller benved 48 Fod. Det Sted, 
livor den synes at være bedækket med Basalt, kan ikke tyde
ligt iagttages, da Grônsværet bedækker den, Massen er lier 
omtrent 6 Tommer tyk. Denne Masse bestaaer egentlig af 2de 
Substanlser, en rödbrun i Brudet skimrende Masse med enkelte, 
uudfyldte Blærehuller, og en Porphyr med rodbruun Hoved
masse, den sidste indeholder Zeolith og Grönjord. Omend- 
skjöndt de hænge stærkt ved hinanden, saa gaaer den ene 
Masse dog ikke over den anden, men de ere adskilte, og Por
phyren, der udgjör den mindste Deel af Massen, giör et saa- 
dant Indtryk, som om det ikkun var Stykker af den oprinde
lige Masse, der vare undergaaede Ildens stærkeste Indvirkning. 
Hvor den rode ikke porphyritiske Substants frembyder en Spids 
eller en Kant, er den smeltet, og det saa tydeligt, at der ikke 
kan blive nogen Tvivl om dens Forandring ved Uden. Især 
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der, hvor Stykker af Porphyr ligge i den anden Substants, er 
denne sidstes Overflade fuldkomment emailleret.

Fig. IV viser Massen fra Siden og fra dens brede Ende, 
der alligevel ikke er oprindelig, da en Deel deraf er bortskyl
let ved Vandet. Overordentlig mærkværdig er det, at denne 
Masse, der aldeles ligner en Lavaström i det Smaae, ligger 
med dens ovre Flade horizontalt. Allerede ved Forbjerget 
Ostnæs findes en mærkværdig Schicht omtrent 5o Fod mægtig 
ved Vandskorpen , der bestaaer af en blödere meer vakkeagtig 
Masse, hvori store Basalt Stykker af forskjellig Störreise ere 
udskilte. Ved Bolgernes Indvirkning forstyrres den blödere 
Steenart og den haardere Basalt bliver tilbage med dens skarpe 
Former. Snart er det et tyndt Lag conform med den övrige 
Schichtning, men snart udvider det sig til store eliptiske Mas- 
Ser, der indtage det hele Lag og ende pludseligen.

Naalsöe.
Paa Naalsöe findes flere Lag, der have Lavaudseendet 

paa Overfladen, foruden det, andre Conglomérat - Lag og disse 
to Pliænomener synes at udelukke hinanden saaledes, at et 
Lag, der har Conglomeratformen aldrig er lavaagtig paa Over
fladen. De conglomeratagtige Lag findes især paa Ostsiden af 
Öen og vise derved hen paa en bestemt Sammenhæng imellem 
disse og de Uregelmæssigheder, der begyndte ved Ostnæs paa 
Osteröe. Paa Vestsiden af Naalsöe findes den allerede omtalte 
Zeolithhule, og i denne en eiendommelig Art af store cylin
driske Hvælvinger, som jeg in a a ansee for Blærehuller, de 
ligge i en vestlig og ösllig Retning; ved Mundningcn, der er 

Vid, Selsk, çhyf, Skr. II Deel 1823» C c 
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imod Vest, den störste er omtrent 5 Fod i Diameter. Mund- 
ningen er noget fladtrykt, eliptisk, Dybden er ubestemt, i det 
mindste 6 Fod, men den löber noget konisk til. Cylinderens 
Axe synes at ligge i Horizontalfladen og Siderne ere beklædte 
med Zeolith især med Stilbit.

** ' ' r.

Norder öerne;
Efterat saamange almindelige og lokale Phænomener ere 

beskrevne, bliver ikkun lidet at bemærke om Norderöcrne. 
Det vigtigste er alligevel et afgjort Conglomérats Forekomst 
tæt nedenfor Præstegaarden paa Videröe, hvor der isledetfor 
det rode Leersteen Lag forekommer rullede Basaltstykker i en 
Leersteen lignende Masse. Alle övrige conglomeratagtige Mas
ser havde jeg hidindtil ikkun iagttaget i Doleritlaget, og man 
kan med Bestemthed sige, de ere samtidige Masser, der meer 
eller mindre regelmæssigt have udskilt sig. Hei' derimod horer 
det til Leersteenlaget, og man kan med ligesaa megen Bestemt
hed sige, at dct^for Leersteenlaget beviser en Dannelse ved 
Vand.

Den uregelmæssige Trap.
Det har været umueligt i det foregaaende at forbigaae en 

Mængde Uregelmæssigheder i den ellers regelmæssigt schichtede 
Trap, Uregelmæssigheder, der alligevel ere lokale, indskrænke 
sig til et eller flere bestemte Lag, og derfor ikkun have liden 
Indflydelse paa det Hele.

Man kan betragte dem som Forsög paa at frembringe 
egentlig vulcaniske Virkninger, der ikke ere komne til Fuld- 
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kommenlied, og dens Producter ere altid den regelmæssige 
Trap underordnede. Hvad vi nu komme til at betragte er der
imod under betydeligt forskjellige Forhold og ikke nær saa 
afhængigt af den regelmæssige Trap. De forste hertil henho
rende Masser ere Gange, som i en lodret Stilling gjennemskjære 
den regelmæssigt schichtede Trap. Alle Oer vise saadanne 
Gange og undertiden af betydelig Udstrækning, som den, der 
paa Suderöe gaaer fra Beinesvære til Sumböe. Massen er en 
temmelig storkornet Grönsteen, hvori man seer de enkelte Feld
spath Krystaller temmelig tydeligt, men den er ikke porphy- 
ritisk, den ligner den Overgangs Grönsteen, der danner store 
Gange i Skaane. Undertiden er Basalten söilig og da ligge 
Söilerne horizontalt. Jeg har allerede an fort de sjeldne Por
phyrgange, der findes paa Slromöe. Alle disse Gange gjen- 
nemskjærc Lagene uden at have frembragt nogen Forstyrring i 
Scliichterne.

Paa Bordöens steile Vestkyst, noget Norden for Skaale- 
tofte, seer man et interressant Pliænomen. I Nærheden af en 
Gang udvikler sig pludseligt i det regelmæssige Lag en Basalt
masse, der gaaer igjennem mange underordnede Lag og er 
söilig i forskjellige Retninger. Saavidt man kan see er Massen 
aflöst af den omgivende Trap og gaaer ikke over i samme; Fig. 
V. Ved Forbjerget Sælnæs paa Nordkysten af Svinöe findes en 
Basaltmasse, der gjennemskjærer Schichtern e uden at forstyrre 
dem, og tilsidst falder ind i den regelmæssige Stratification: de 
söilige Aflösninger ere lodrette paa Basen. Fig. VI.

Men det Lag, som uden Undtagelse er det mærkværdig
ste af den uregelmæssige Trap, er et midt paa Stromöe. Den 
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forste Gang iagttog jeg det paa en Tour til Norderdal. Her 
seer man ira Toppen af Nigva, der ligger til lioire, en Masse 
stige ned, der omtrent kan være 100 Fod mægtig, den er ure
gelmæssig söilig afsondret, og i det at den falder i en Retning 
modsat den almindelige Schichtningsretning opvækker den endnu 
mere Opmærksomhed ; den er ikke ulig en Lavaström, der er 
styrknet ved at styrte ned fra Toppen af Nigvafjeldet til Soen.

Veien fra Öreringe til Leinuin förer igjennem en Dal, 
hvor Leinumfjeldet ligger til höire og Skjallingfjeldet til venstre. 
Her har man igjen et Gjennemsnit af samme Lag paa Sydost
siden af Leinumfjeld. Laget ligger et Stykke conform med 
Trappens Schichtning, det hæver sig derfra, gjennembryder 
Schichterne, danner en Bue og stiger ned igjen, livorpaa det 
atter bliver conform med Schichtningen. Fig. VIL Schichterne 
ere derved ikke forstyrrede. Laget kan være henved 100 Fod 
mægtigt og har söilige Afsondringer. Steenarten bestaaer af 
smaae Blade almindelig Feldspath og smaae Korn af Titanjern- 
steen, og den er en kornet Grönsteenj der findes ikke Blæ
rehuller.

Naar man stiger fra Toppen af Skjallingfjeldet ned mod 
Vest, kan man paa flere Steder oyersee större eller mindre 
Dele af dette Lag, og finder da, at dels Udgaaende slaaer en 
Bue fra Leinumfjeldet over Mjalfjeldet, Sumfjeldet, Nigva til 
Havet} og saaledes omkring Skjallingfjeldet.

Seiler man fra Quivig til Velberstad, finder man dets 
sydligste Punct ved Strandkanten ikke langt Nord for Norder
dal, hvor det et langt Stykke ligger conform med Schichtnin
gen, derpaa hæver sig, og gjennembryder Schichterne under 
en Vinkel af io°. Fig. VIII. Af Dalen imellem Skjallingfjeldet 
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og Mjalfjeldet fylder det den övre Deel, og er tydelig at iagt
tage i dets Leiring med de derover liggende Schichter. Grön- 
stenen, der danner Laget, bliver mere fiinkornet, men hverken 
den eller Porphyren synes ellers at lide den mindste Foraif- 
dring. Dalen er tildecis brolagt med de graae Hoveder af Sol
lerne, og ikkun ubetydeligen har Vegetationen kunnet udvikle
sig imellem samme. Gaaer man længere imod Nord, finder man
paa Skjalling - Siden af Dalen imellem Skiallingfjeldet og Lei- 
liunifjeldet den meest fuldkomne Oplysning om dette mærkvær
dige Lags Sammensætning. De enkelte Söiler cre nemlig for
enede til store Söiler af 5o — 100 Fod i Gjennemsnit, der
igjen have en skallet Afsondring og derved en eliptisk Over
flade. Fig. IX. Dette Udseende har jeg ikkun seet paa dette 
Sted, men jeg har heller ikke paa andre Steder fundet Ledig
hed til at iagttage saa store Flader af Söilernes övre Ende.

Paa Nordsiden af Mjalfjeldet gaaer Laget ned i Dalen ved 
Öreringe, det bliver afskaaren ved et lille Bjerg, paa hvis 
anden Side, imod Vesten det ikke findes igjen, men i dets 
Sted Porphyr.

1 en Bæk ved Nordfoden af Skjællingfjeldet, finde vi 
Laget igjen i en ubetydelig Höide leiret paa Porphyr, men 
uden at have forandret samme.

Af disse Iagttagelser folger :
GrÖnsteenlaget danner Toppen af Leinumfjeldet, Mialfjel- 

det og Nigvafjeldet, det har paa disse Steder en Höide af om
trent 1800 Fod, det sænker sig derfra under en meget stor 
Vinkel imod Vest; imellem Sum fjeld og Skjallingfjeld har det 
ikkun io5o Fod, imellem Leinumfjeld og Skjalling ikkun 1000 
Fod. Ved N. V. Foden af Skjallingfjeld har det ikkun en 

i
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Höide af henved 5oo Fod. Tæt norden for Norderdal kommer 
dets Udgaaende ned til Vandskorpen.

Undertiden ligger det conform med den regelmæssige Trap, 
sædvanligen skjærer det samme under en meget betydelig Vin
kel, der i det Hele taget bliver större, jo længere man kom
mer imod Ost; Söilerne ere altid lodrette paa deres Basis.

Laget danner altsaa et halvt Bassin i en Retning, der 
aldeles er det modsatte af den regelmæssige Traps Leiring, det 
falder imod Vest, det synes at være uafbrudt, men noget ure
gelmæssigt leiret, og at skjule sig under Vandets Overflade i 
Vaagöe Sund. Paa Vaagöe selv finder man ikke Spoer deraf.

Paa Osteröe findes et aldeles lignende Lag, men jeg blev 
forhindret fra nærmere Undersögelse ved Afrcisen, der ikke 
kunde opsættes længere formedelst Aarstiden.

Gronstenen er aldeles den samme, som paa Stromöe, den 
har samme Forhold, at den stiger stærkt imod Ost, hvor den 
danner den ene Halvdeel af Rödefjeldstind , medens den anden 
Halvdeel adskilt fra den forste ved en Klöft, synes at være 
den regelmæssige Trap. Den strækker sig derfra Nord efter 
til Helgafjeldstind og maaskee længere endnu. Paa den lige 
ovenfor liggende Kyst af Stromöe har jeg ikke seet dette Lag.

For at gjöre Forholdene endnu tydeligere er der tilföiet 
et Kort over hele Oegruppen, og et over Kullaget paa Suderoe.
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Kobbernes Forklaring.

I.
Dolerit-Laget paa Myggenæs, hvis Faldvinkel bliver mindre 
ved en nede fra indskudt Kile af samme Steenart. Stenens pa- 
ralelle Lag, der ikke ere skarpt afsondrede, cre udlrykte ved 
meer eller mindre stærk Skygge.

Fig. II.
Doleritlaget paa Tindholmen i Forening med bruunt Leer 

som indeholder Kul. I det brune Leer ere basaltiske Masser 
udskilte, og Doleritens Schichlning fortsætter sig utydeligen 
igjennem Leret.

Fig. III.
Slakkemasse som paa Reinsatind paa Vaagöe gjennembry- 

der Doloritporphyren. a b c cl. Slakkemassen ; cf. og ed. basalli- 
ske Gange deri; b d. Grændsen imellem Slakken og Porphyren: 
g ii. Lcersteenlaget. big h. Doleritporphyr.

Fig. IV.
Lavaagtig Masse paa Österöe, a. seet fra Enden, b. seet 

fra Siden.,
4

Fig. v.
Gang og uregelmæssig udviklede basaltiske Masser i Dole- 

riten paa Bordöe.
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Fig. VI.
Basaltisk Gang paa Svinöe.

Fig. VIL og VIII.
Söileagtig Titangrönsteen i Dolerit fra Slrömöe.

Fig. IX.
Sammensatte Söiler af Titangrönsteen paa Skjellingfjeldet.
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