
I Anledning af et Forslag fra Propriclair Hofman (Bang) om 
al foranstalte en videnskabelig Undersøgelse over Planlevæxtens Foran
dringer i Anledning af den Inddæmning, der efter H. M.’s Befaling skal 
finde Sted i Odsherred, havde Selskabet udnævnt en Committee be- 
slaacnde af Professorerne Schouw og Forhhammer samt Forslagets For
fatter. Denne Committee afgav folgende Betænkning:

”Det Kongl. Videnskabernes Selskab har forlangt vor Betænk
ning i Anledning af et af Medundertegnede, Hofman Bang, indgivet 
Forslag om at benytte den Leilighed, som Inddæmningen af en Havbugt 
i Odsherred frembyder til al lade anstille Undersøgelser over Betingel
serne for de Planters Udvikling, som vise sig, hvor Ilavgrund forandres 
til tört Land.

Committcens Medlemmer cre enige i, at Inddæmninger, hvorved 
betydelige Strækninger forandres fra Ilav til Land, frembyde en ønskelig 
Leilighed til at erholde Bidrag til Besvarelsen af adskillige interressante 
physiske Spörgsmaal. Ved at undersöge, hvorledes Havvegetationen af- 
löses af Strandvegetationen og denne atter af den egentlige Landvegeta
tion, ved at iagttage, i hvilken Tidsorden de forskjcllige Planter frem- 
træde og hvorledes de udbrede sig, og ved jevnsides dermed at under
søge de Forandringer, der foregaac i Jordbunden, vil man erholde 
Bidrag til Kundskaben om Planternes Forhold til Jordbunden, om deres 
Formcrclsescvnc i et Terrain, der ikke allerede er optaget af andre 
Planter, om de saakaldte Plantcvandringer og flere for Videnskaben vig
tige Gjcnslande. Vi skjönne derfor ikke rettere, end at denne Sag fra 
et reent videnskabeligt Standpunkt fortjener Selskabets Opmærksomhed 
og Understøttelse.

Spörges der, hvorledes Selskabet bedst kunde fremme del ved 
Forslaget tilsigtede Öiemed, da formenes, at Selskabet maatte enten ved 
nærværende Committee eller andre Sagkyndige lade Vegetationen under
söge umiddelbart förend Inddæmningen, saavel i Havet som dels nær
meste Omgivelser og senere, idetmindste eengang aarligen, i en Række 
af Aar, lade dem besöge det inddæmmede Land for at iagttage de 
efterhaanden indtrufne Forandringer; men da derhos et jevnligere Tilsyn 
maa ansecs fornoden! og der, saavidt vides, ikke i den Egn opholder 
sig Nogen, der besidder saa omfattende Kundskaber i Botaniken, som 
disse Undersögelscr kræve, saa formenes, at man desuden maatte enga-
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gere en herværende dygtig Planlekjcnder, som hyppigere, f. Ex. eengang 
i hver af Somtnermaanederne, besögte Stedet idetmindste i nogle Aar. 
Der maatte derhos forfattes en Fortegnelse over de ved enhver Under- 
sögelse forefundne Planter, og til denne maatte slutte sig et Herbarium, 
for deri at nedlægge Planterne selv som Actstykker for det Inddæmmedes 
Plantehistorie, Det forstaaer sig, at Selskabet maatte udrede de til 
Committecns og den nævnte Botanikers Reiser medgaaende Omkostnin
ger, men dertil vilde vel ogsaa Udgifterne for dette Foretagende ind
skrænke sig.”

Selskabet besluttede at Committeen skulde træde i Virksomhed 
og tör anvende indtil 100 Rbd. aarlig til sammes Öiemed.

Conferentsraad Örsted meddeelte, at han nu flere Gange havde 
prövet Varmheden paa Bunden af det artesiske Borhul paa Nyholm, i 
en Dybde af 518 Fod. Ilan benyttede til denne Maalning Ingen af de 
sædvanlige Redskaber, men Glaskugler med ganske korte snævre Ror, 
som ende sig i et omböiet meget flint Haarrör, hvis Munding vender 
ned ad. Naar disse smaa Redskaber cre fulde af Qviksölv ved en 
ringere Varmegrad end den, som hersker i Vandet, saa vil Varmens 
udvidende Kraft, medens de erc nedsænkede i Vandet, uddrive endeel 
af Qviksolvet. Efter at de erc komne op, sætter man dem tillige med 
flere Thermometere i Vand, som af en varmere Atmosphære eflerhaan- 
den og langsomt faacr eh höiere Varmegrad. Qviksolvet udvider sig 
da paa ny, og naacr omsider den Varmegrad, hvorved det er i Begreb 
med at lobe ud af Roret; Thermomcteret angiver denne, og saaledes 
har man da den Varmegrad, hvorfor Kuglerne have været udsatte. I 
nogle Forsøg var en eller anden Kugle beskadiget, men alle de Kugler, 
som havde holdt sig, gave overensstemmende Resultater. Thermomcteret 
som herved brugtes var af Greiner, med Reaumurs Inddeling, hvorpaa 
Femtcdeelsgrader umiddelbart læses, og af hvilke atter Fjerdedele meget 
let skjönncs, ja Tiendedele ret godt opfattes af et övet Öie. Nulpunktet 
laae Grad for höit. Iagttagelsen viste 10,9° R, som efter Afdraget 

gav 10,7 R eller 13,375° C. Da Luftens Middelvarme her 
er 8,1° C, saa er den fundne Varme i 518 Fods Dybde 5,275 C der-


