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med Nytic anvendes ved anatomiske Arbcidcr og til i længere Tid deri al 
opbevare anatomiske Gjenstande. Alen da Syren indgaacr nogen Forbindelse 
med fibröse og albuminoso Bestanddele af de (Friske Organer gjör den dem 
noget haardagtige.

Denne Egenskab har Prof. J. benyttet ved anatomiske Undersøgelser 
af blöde Organer og ¡særdeleshed af Oine. Disse Organer aidage ved at 
gjennemtrænges af Syren en saadan Consistens, al man kan gjennemskære hele 
Oiet og derved bedre end hidindtil undersøge de forskjcllige Deles Leie og 
Forbindelser*).  Ved at opbevare i længere Tid (Friske Substanser i Chroni- 
syre eller i Oplosninger af Chromsalt, har Prof. J. fundet, at Beensubstantsen 
bliver blaaagtig, hvilket fremkommer ved en Decomposition af Chrømsyren. Da 
den Farve Beenjorden derved antager ligner nogen Turkisen’s eller mere det 
Fossils, som man ogsaa giver denne Benævnelse (Turquoise odønlholithe), og da 
det ¡særdeleshed findes i nogle Egne, hvor Chrom forekommer, henleder Prof. 
J. Chemikernes Opmærksomhed paa samme.

*) Til at præparere de Dele af det dyriske Legeme, der skulle undersöges med Microscopet, 
er det af Dr. Hannover med Nytte hieven anvendt. J. Müller Archiv fiir Anat. und 
Physiologie 1810 p. 549.

Ilvad de therapeuliske Egenskaber af Chromsyrcn angaaer, da har 
Prof. J. fundet at den udvendig anvendt er deels et fordelende deels et cor- 
roderende Middel, som han med Nytte anvender ved liere Arter af Inflammatio
ner, Bylder, Ringorme og ondartede Saar.

Indvortes kan det gives i større Dosis end det neutrale chromsure 
Kali, forvolder da Qvalmc, stundom Brækning, men angriber ikke Alaven og vi
ser sig som et styrkende Middel, der med Nytte kan anvendes ved Svækkelse i 
Fordöielsesorganerne, ved Nervesvækkelse og ved en hcclisk Tilstand.

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet en Oversigt over Resul
taterne af hans i 1810 fortsatte geognosliske Undersøgelser af Danmark. Det 
ligger i Sagens Natur, at den bedst kjendte Deel af Danmarks Formationer,
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Kridtet, ved disse Undersøgelser ikkun kan give et ringe Udbytte; dog har For
fatteren været istand til at eftervise, al Kridtformationen i den östlige Deel al 
Danmark indtager et ligesaa bredt Belte som i den vestlige. Nye Iagttagelses
punkter for Skrivekridtet ere: Bakkerne ved Vester Egcde og Omegnen af Vor
dingborg. Nye Iagltagelsespunkter for Liimstenen ere: Ravnstrup ved Nestved, 
Refsvindinge i Nærheden af Nyborg (Fyen) og liere Steder paa den fyenske 
Side af Beltet.

Ved Legerndorf i Nærheden af Itzehoe (Ilolsteen) forekommer Skrive
kridtet.) her som paa liere Steder, hvor den findes uregelmæssigen hævet, i For
bindelse med Jordfald, der ere de største, vi kjende i Landet.

Forfatteren har især beskjæftiget sig med Rullesteensformationen, som 
han inddeler i 3 Dele, hvoraf Rav-Brunkulformationen er den ældste. Den 
forekommer i 3 Partier, hvoraf den forste findes ved de danske Kyster af Kat
tegattet; det andet ved den vestlige Deel af Liimljorden; det tredic paa Lan
dets Vestkyst fra Liimljorden til Elben. Katlegatpartiet udmærker sig ved de 
stærkt hævede Lag (Stouerhoved i Fyen; BIaaleersbakken paa Refsnæs i 
Sjælland; Trællenæs, Björnsknude i Jylland) og ved de mange og store Rulle
stene, der forekomme afvexlende med Forsteningsforende Leer- og Kalklag. 
Liimljordpartiet er tildcels Ferskvandsdannelse (Moformation). Til det vestlige 
System horer en Deel af det som Forfatteren tidligere betegnede som Ahlfor- 
mation, der indbefatter to, i Dannelses-Tiden betydelig forskjellige, Formatio
ner; ogsaa dette System har Forsteninger (Nörre Vosborg, Sylt, Wedel ved 
Elben). Forsteningerne vise, at disse Dannelser ere samtidige med Subappenin- 
Formationen i Övre-Ilalien (Asti, Castel arquato); det er denne Formation, 
som fórer det ved vore Kyster saa hyppige Rav. De med skandinaviske Rul
lestene afvexlende Forsteninger af Saltvandsdyr bevise, at denne Dannelse ikke 
kan være afsat som Iisgjerder (Morrainer).

Den mellemste Deel af Rullesteensformationen er Rullesteensleer. Den 
indtager den frugtbareste Deel af Landet og er herskende i det sydlige Sjælland, 
i Fyen og de omkringliggende mindre Öer, paa Östkysten af Ilolsteen, Slesvig og 
Jylland, omtrent indtil Mariagerljord; i den øvrige Deel af Landet forekommer 
den pletviis. Denne Formation förer frugtbart Leer, og næsten alle vore 
Mergellag höre dertil. Man har endnu aldrig fundet en eneste Forstening 
deri. Rullcsteenslbrende uslenlcl (uschichtet) Leer afvexler lidt med Slenter 
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(Schichter) af udskyllede Rullestene og med Sandlag (meget udmærket ved Vis
borg paa Samsöe); Formationen torer de störste Rullestene.

Rullesteens-Sand. Schichte teller uschichtet Sand med lidt Leer og mange 
Rullestene, som i det Hele ikke cre meget store. Overfladen er höist uregel
mæssig bölgeformigen bakket (Helgenæs, Norddelen af Samsöe) ; Landets störste 

I Ilöider höre til denne Dannelse (Himmelbjerget, die Hüttener Berge) og det er
Landets egentlige Skovbund (Silkeborg Skove, Roldskov, Gribskov). Formationen 
förer sjelden Forsteninger, men disse höre til Nordsoens nuværende Fauna (Jiuc- 
cinum reticulalum ved Svendborg; Oslrca edulisy Cardium editle, Mytilus e dulis 
Jiuccimim undatum ved Tarbeck i Holsteen). Ogsaa denne Formation synes 
formedelst sine Saltvandsforsteninger ikke at kunne være dannet som Iisgjerder.

Forfatteren har endvidere henvendt sin Opmærksomhed paa Forholdet 
imellem de forskjellige Arter af Rullestene i disse Dannelser.

Ravbruunkulformationen har altid ikkun en ringe Mængde af Kridtfor
mationens Stecnarter. Den störste Mængde fandtes ved Björnsknude, hvor den 
udgjorde omtrent 2î%; paa Nordkysten af Fyen var den ikkun lî%, og i den 
store Ravbruunkulformation paa Vestkysten udgjorde den ikkun 6%. Denne 
ringe Mængde af Kridtformationens Steenarter staaer i den nöieste Sammenhæng 
med Mangel paa Mergellag i Formationen og bliver dobbelt paafaldende, naar 
man sammenligner den med den store Mængde af Flint og Kridtformationens 
Kalk i den folgende Formation, medens Rav-Bruunkulformationen, som den ældre, 
og derfor Kridtet nærmere Dannelse, efter al Rimelighed maatte indeholde flere 
Levninger af forst) rret Kridt med Rullesteensleer end den yngre Dannelse.

I Rullesleensleret fandt Forfatteren, som Middeltal af alle sine Iagtta
gelser, 45% af Kridtformationens Steenarter, og ikkun paa et eneste Sted (i 
Nærheden af Slesvig), sank den ned til 2Î%. I Nærheden af den gjennem- 
brydendc Liimsteen i Fyen steg Forholdet af Kridtformationens Steenarter 
indtil 71%. Rullestcenssandet synes at skylde sine Rullestene til Rullesteens- 
leret, hvoraf de sandsynligvis ere samlede ved Udskylning. Idetmindste fandtes 
imellem Limfjorden og Mariagerljorden, hvor Rullesteenssandet paa Höiderne 
er paasat paa Rullesteensleret i Dalene, Forholdet imellem Steenarterne at være 
det samme. I denne Egn begynde nemlig Euril- og Au^/7-Porphyrerne at fore
komme jevnligen i Rullesteensformationen, og de viiste sig her af samme Be
skaffenhed og omtrent i samme Mæi.gde i begge Formationer. Ganske ander
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ledes er Forholdet imellem Rav-Bruunkulformationcn og Rullesteensleret. For
fatteren har endvidere gjort opmærksom paa Overgangsbjergarternes Forhold i 
de forskjellige Egne. I det sydostlige Jylland, i Fyen og det vestlige Sjælland 
udgjör Overgangsbjergarternes Forhold imellem 6 og 8a%, det stiger ved Sjæl
lands nordvestlige Pynt, Refsnæs, indtil 11%; i Landet imellem Mariagerljord 
og Liimfjorden udgjöre de 11%; i Salling og Mors ere de 26%, og stige derfra 
ved Vestkysten mod Sy d beständigen indtil de i Nærheden af Varde udgjöre 
76% hvorfra de meget hurtigen aftage og i det Slesvigske ikkun udgjöre 
13%; i llolsteen endnu mindre. Ogsaa Beskaffenheden af de rullede Stene af 
Overgangsformationen fortjener Opmærksomhed. I Sjælland, Fyen og det syd
ostlige Jylland forekomme de blandede, Overgangssandsteen, Kalk, Skifere, 
Sandstene og meget sjeldent Porphyrer. Ilöiere op imod Nord tager Overgangs
sandstenen til, og nær ved Liimfjorden begynde Porphyrerne, som i Salling og 
Mors blive endnu langt hyppigere, og ved Oddesund forekommer en overordent
lig stor Mængde Porphyrer som rullede Strandstene. Derfra imod Syd tillage 
Sandstenene saaledes, at de omsider blive ene herskende.

Paa Öen Sylt spille umiskjendelige, poröse, Lavaarter en Rolle iblandt 
Rullestenene.

Forfatteren slutter af de anförte Kjendsgjerninger, at der i Rav-Bruun- 
kulformationens Tid har fundet en forholdsviis roligere Udvikling Sted, der al
ligevel hyppigen var afbrudt ved Bevægelser, der have bragt skandinaviske 
Rullestene ned i Havet, uden at selve Havets Bund er bleven opbrudt. I Rulle- 
steensleerformationen har Forstyrrelsen naact den höieste Grad ; Masser af 
Rullestene ere förte ned fra den skandinaviske Halvöe og Havets Bund er 
overalt brudt op ved underjordiske Kræfter, og har derved leveret Materialet 
til Mergellagene. I begge disse Formationer synes Bevægelsen at være gaaet 
ud fra den skandinaviske Halvöe og dens Retning at have været fra Nord og 
Öst; saaledes beide idetmindste de Lag, der svare til Bølgeslaget i Rav-Bruun- 
kulformationen ved Stauerhoved (Fyen), og samme i Retning maae Porphyrerne 
ved Liimljordcn være Hyttede, dersom man vil aflede dem fra Christiania Egnens 
Overgangsbjerge.

Den Bevægelse, som har foranlediget Dannelsen af den tredie Afdeling 
af Rullesteensformationen, synes at være gaaet ud fra Östersöen.

Forfatteren har endvidere anslillcl Nivellements af Havstokkene og fun
det, at de hævede Havstokkes Phænomcncr begynde noget sydlig for Nyborg, 
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have ved denne Bye neppe en Höide over Beltets Vandspeil af 2 Fod, og
tage til imod Nord.
Paa Refsnæs er denne Forskjel allerede.....................................î Fod ,, Torn.
Ved Ballingshavn paa Samsöe er den...........................................8 - zz
Ved Mögelsskaar paa Nordsamsöe er den ................................9 - 6 -
Ved Rugaard i Jylland..............................................................12- 6 -
Ved Fornæs ........................................  . .......................... 13 - 6 -
Og ved Ballegaard ved Mariagerljorden steg den til noget over 20 - zz 
Herfra imod Vest faldt den ved Mariagerljordcns Bredder 
temmelig hurtig; ved Marenmölle var den kun .... 11 - zz
Ved Byen Mariager selv ikkun..................................................13 - zz
Ved Liimfjorden fandt Forfatteren den ved Astrup i Salling 16 10 -
og paa Thyholm fandtes der mange gamle Grave, der ikke 
vare mere over Fjordens nuværende Niveau end .... 8 - zz -

Forfatteren slutter af disse Iagttagelser, at en Linie fra Nissumfjorden 
til omtrent een Miil Syd for Nyborg er Grændsen for Danmarks vedblivende 
Hævning, at Alt hvad der ligger Nordost for denne Linie lider en Hævning, der 
i Almindelighed er större, jo længere Punktet ligger fra Linien; men at dette 
Forholds Regelmæssighed meget hyppigen bliver afbrudt.

Forfatteren har tilsidst fortsat sine Studier over Marskens Dannelse, og 
har overbeviist sig om, at en stor Deel af det Eiendommclige, som Marskeg
nene vise, bliver bestemt ved den store Sænkning, som man kan forfolge fra 
Nissumfjorden til de franske Kyster i Bretagne, og fra Cornwall til boit op paa 
Englands Ostkyst. Navnligen finder han at det Phænomen som Wilster-Marsk 
viser, at nemlig den faste frugtbare Marskjord svæver paa en flydende Dynd
masse og synker langsomt, men regelmæssigen, saaledes at Vandets Afledning 
allerede maa lilveiebringes ved kunstige Midler formedelst Möller, kan forklares 
naar man antager en tidligere pludselig Sænkning af Landet.

Dr. P. W. Lund i Brasilien har under Titel af „ fortsatte Bemærknin
ger over Brasiliens uddøde Dyrarter” meddeelt Selskabet forögede Tillæg og 
Rettelser til sine allerede i Selskabets Skrifter aftrykte Afhandlinger om denne 
interessante Gjenstand. Som sædvanligt gjör han ogsaa her de i Districtet 


