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ovenfor anförte, 2 Atomer Brint og 1 At. Ilt mindre end Acetonet. Hiint 
Stof, der kan antages at være mod Acetonct, hvad Æther er mod Alcohol, 
kan under visse andre Omstændigheder fremstilles særskilt. Men Acetone gi
ver ogsaa ved visse Behandlinger en Forening af 6 C og 8 II (Kanes Me- 
sitylen) hvilket da her kan antages at være hvad Ætherinet er mod Alcoholen ; 
og Acctonet kan, ovcrccnsstcmmcnde dermed, betragter som C6 H8 2 H2 O, 
ligesom Alcoholen som C4 H8 + 2 H2 O. Med Hensyn hertil, mener ï'or- 
fatteren, kan Acechlorplatinefs Sammensætning fremstilles ved Pt Cl2-|-C6 H8 
—|— II2 O> eller, maaskee endnu rigtigere, ved at sætte 1 At. Acetone = C3 H4 
—H2 O, som (Pt Cl2 -|- C3 H4) -J- (H2 O -|- C3 H4), ved hvilken sidste For
mel Accclilorplatinets Sainmcnsætningsmaade forsaavidt bliver analog med den 
af det brændbare Chlorplatin formedelst Alcohol (Pt Cl2-f-C2 II4) 4-(Pt Cl2 
-f-C2 II4), som 1 Atom Vand kan antages i hiint at træde istedet for 1 Atom 
Platinchlorûr i dette. Hvad der ¡øvrigt taler for denne Forestillingsmaade er, 
blandt andet, Dannelsen af den kulbrintholdige Platinforbindelse ved Kogning 
af Acechlorplatin med Vand, og af hiint Platinkulstof ved dets Destruction 
blot formedelst Ophedning.

Den sortebrune Modcrlud, som omgiver det först anskudte, raa Ace
chlorplatin, er riig paa Saltsyre, og indeholder, foruden en Portion Ace
chlorplatin, en Forbindelse af flere Stofler, der næsten alle ere meget lettere 
og rigeligere oplöselige i Acetone end Acechlorplatin, og desuden nicer eller 
mindre oplöselige i Alcohol og Æther. De danne tilsammen en beegagtig, 
eller harpixagtig, i en Temperatur lidet over den almindelige, blöd og seig, 
og, ved en Varme noget under samme, spröd Masse. — Om disse Stofler, 
samt om adskillige herhenhørendc Biproducter er Forfatteren i Færd med af 
anstille fortsatte Undersøgelser; ligesom han ogsaa agter at forsøge Acecldor- 
platinets Forhold under endnu flere Omstændigheder. — Den for disse For
søg temmelig betydelige Mængde Acetone, har Forfatteren forskaflet sig ved 
Destillation af en Blanding- af Blysukker og Kalk, hvilket han ansecr for den 
bedste Tilvirkningsmaade af dette Stof.

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet en Afhandling over 
geognostiske Forandringer, som hidrøre fra en stor og forbigaaende 
Oversvømmelse, der har truflet Danmark i en meget tidlig Tid, og han 
har mcddcelt som Indledning, Iagttagelser og Betragtninger over den
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Maade, hvorpaa Masser, der have været udrörfe i Vand, afsætte sig-. En 
meget voldsom bevæget Vandmasse afsætter, naar denne Bevægelse pludselig 
formindskes, de udrörte Stene, Sand og Leer, uden at de ere afsondrede 
efter Störreise og Vægtfylde; den afsætter uschichtede Masser. Naar det 
bevægede Vand senere indvirker paa disse uschichtede Dele, vil det lidt efter 
lidt udskylle Sand og Leer, levne Stenene og hvis Vandets Bevægelse er 
periodisk stærkere eller svagere, vil det afsætte Sand og Leer i særegne Lag 
paa Stenene. Saaledes bliver en uschichtet Masse lidt efter lidt deelt i Lag.

Naar Vandet ved en voldsom Bølgegang medfører Masser, hvis Stör
reise og Vægtfylde ikke er meget forskjellig, vil det afsætte disse Masser i 
Lag, der svare til Bölgernes udvortes Form. Saadanne Lag dannes endnu 
ved vore Kyster og Liimstenen viser næsten overalt disse, oprindeligen hæl
dende Lag.

Naar en bevæget Vandmasse udbreder sig over en Landstrækning, 
hvis Jordbund bestaaer af Sand, Leer og Stene, saa vil denne Vandmasse 
udskylle Sandet og Leret og samle et Steenlag, der er mere eller mindre 
mægtigt, efter Stenenes Mængde i den oprindelige Jordbund og Vandets Be
vægelse. Dette Steenlag vil folge Landets oprindelige Ujevnheder naar A and
bedækningen har været meget kort; det vil mere nærme sig til llorizon- 
taliteten naar Vandbedækningen har varet længe. Forfatteren har nu havt 
Ledighed til at forfölge et saadant Lag fra den sydligste Deel af Den Am
rom i det Slesvigske, indtil Nissumfjorden, og imod Öst indtil en Dal imellem 
Horsens og Skanderborg, hvilken sidste Iagttagelse dog er noget tvivlsom, 
og da dette Lag mangler paa Landets egentlige Ostkyst, paa Fyen, Sjælland 
og Öernc i Östersöen, slutter han deraf, at det er foranlediget ved en Over
svømmelse, der gik ud fra det nuværende A esterhav. A ed at sammenligne 
Indvirkningen, som denne Oversvømmelse har havt paa de gamle Mindesmær
ker, der ere opkastede af Jord, finder han at Floden maa være indtruflen 
førend det 10de Aarliundredc — thi alle de Borge, som ere yngre, vise 
ikke dette Lag — men at den er yngre end Stecnvaabnenes Alder; thi 
Höiene, der indeholde disse Vaaben, vise Laget. Da Laget indeholder Mmir- 
stcenbrudstykker, maa man allerede have benyttet dette Bygningsmaterial ; og 
da der paa Öen Sylt, under Sandklitterne, som flytte sig imod Öst, frem
komme plöiede Agre og Voie, der ere bedækkede al et lignende, men mindre 
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mægtigt Lag, og som i dets Fortsættelse i Strandbredden ikke kan skjelnes fra 
Vandflodlaget paa andre Steder, saa slutter han deraf, at Agerdyrkningen 
allerede fandt Sted, förend denne store Ovcrsvöinmelse bröd ind over Landet.

Den störste Höide hvori Laget fandtes, er noget mere end 50 Fod over 
Havets nuværende Spoil; men Iagttagelserne paa Anirotn og ved Nissumljor- 
den bevise, at Vandets regelmæssige Stand dengang var benved 20 Fod höiere, 
end det nu er.

Forfatteren gjör det sandsynligt at disse Mærker af en meget vold
som Oversvömmelse bidröre fra den af romerske og græske Forfattere om
talte cimbriske Vandflod, at den altsaa maa være indtruflen flere Aarhundre- 
der för Christi Födsel, og beviser af Jordbundens oprindelige Beskaffenhed, 
der overalt i det af Floden forstyrrede Land har höiere Strækninger, og af 
Jordskorpens Forstyrrelse, at Indvaanerne vel kunde frelse sig forOvcrsvöm- 
mclsen, men efter Vandfloden forefandt et til Agerdyrkning ogFæedrivt uskik
ket Land, hvorved de altsaa bleve nödsagede til Udvandring. Tilsidst gjör 
Borla tt eren opmærksom paa at denne ödela*ggende Vandflod lettest kan for
klares, naar man antager at den har været foraarsaget ved Gjennembrudet af 
den nuværende Canal imellem England og Frankrig, et Resultat, hvortil ogsaa 
hollandske Geognoster ere komne ved Betragtningen af Rhinflodens forandrede 
Munding.

Fra Selskabets Medlem Dr. Lund i Brasilien er i Aaret 1838 ind
kommet tvende Afhandlinger under den fælleds Titel Blik paa Brasiliens 
Dyreverden fór den sidste Jordomv æltning af hvilke den förstc som Indled
ning indeholder almindelige Bemærkninger over det store Antal Huler, ben
ved 90, som han har undersögt paa det indre Höiland af Brasilien. Det 
Jordlag, som meer eller mindre höit bedækker Hulernes Bund, eller ganske 
udfylder deres Rum, lindes aldeles overcensstemmcnde med en uden for Hu
lerne allevegne udbredt, og saavel Sletterne og Dalene som de lavere Höie 
overtrækkende Dannelse, der i Almindelighed bestaacr af et 10 til 50 Fod 
mægtigt Lag af en sædvanligt röd grov Leer, som hverken viser horizontale 
eller masseformige Afsondringer. — Dette Leerlag indeholder oftest Rulle
stene af Qvarts, enten omstroede i Massen uden Orden, eller samlede til 
meer eller mindre regelmæssige Lag. Qvartsen er blandet, men i ringe Mængde 
med rullede Brudstykker af de övrige i denne Egn forekommende Bjergarter.


