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Beskrivelse
over

Lt Norske Sse-Bcmer,
forfattet af

H. Ström.

de Norste (i seer de Nordenfieldsse) Havbredder forekomme adssilligr 
<*O Soevcexter, som for Landets egne Indbyggere, end sige Fremmede, ere 
deels lidet deels flet intet bekiendte, fornemmelig naar de voxe dybt og langt ud 
fra Stranden, hvor de ey kand sees eller indsamles, undtagen paa visse Tider, 
naar Ebben falder uscedvanlig stor og stcerk, hvilket i ftrr ffeer om Foraaret. 
Jeg har derfor foresat mig, at bekiendtgiore nogle saadanne, Did efter anden, 
for dette Hoye Selskab, og smigrer mig med det Haab, at mit Foretagende vil 
finde gunstig Bifald, uagtet jeg maa tilstaae, at en Deel fornodne Hielpe- 
midler fattes mig, til at giore Beskrivelserne saa fuldkomne, som de burde vcere, 
nemlig: i.) de vigtigste og meest fornodne Boger i den Materie, hvoraf kunde 
ffionnes, om det er gandsse ubekiendte Vcrxter, som jeg beskriver, eller ikke, da 
de i sidste Tilftrlde burde anfores under de Navne eller Synonymis, som fore
komme fyoS Authores, 2.) tilstrekkelige Microscopia, eller Fvrstorrelsesglaffer, 
for derved at kunde opdage deres Fortplantelses Maade, og deres Frugtdeele, 
hvilke paa en forunderlig Maade ligge skiulte, endog i saadanne Ssevaxter, som 
for blotte Ayne (ja endog under maadelige Forstorrelsesglasser) synes gandske 
glatte, af hvilken Beskaffenhed de ncrrvcerende for den storste Deel ere (*). Af 
disse Aarsager er det, at jeg maa lade mig noye med at aftegne og beffrive dem 
efter deres udvortes Beskaffenhed allene, og kand siges, at have naaet mitMaal, 

naar

(*) At endog flige Dcexter, paa deres til Anseenbe glatte Overflade, kand have visse Indhu- 
linger eller Forhsyclser, med indfluttede Han og Hun-Blommer, det har Donati vjisi i 
hans af Italiensk paaTydss oversatte Skrift, kaldet: Auszug seiner tTatur-Geschichte 
des 2ldri<rt. Meers; ligesom han 0ü efter deres adskillige Frugtdannelses Maade, har 
inddcelt dem i adffillige Ordener og Classer, i sieden for at andre (blant hvilke og den be« 
rømte Linnæus) henføre dem alle, uden Forssiel, ente« til Fucos eller til Ulvas.

Zi
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naar kun vene steer saa accurat og tydelig/ atVckxterne derefter kand kiendes 
igien hos andre Skribenters, i Fald de forhen af nogen cre bestrevne. Overalt 
bliver dog/ hvordan Der gaaer, Nynenheraf i det mindste denne, atvoresNorffe 
Flora foroges, og bringes til nogen storre Fuldkommenhed.

Hvad de Vcepter i sier angaaer, som denne Gang stilles for Synene, da 
ere de vel allerede i G-ndm-rs Lestrivelje anmeldte, og nogenlunde bestrevne, 
men dog ey saa fuldkommen, som Naturhistoriens Elftere maatte onfte. Det 
bliver og meget uvist, om de sammesteds anfsrre Synonyma, tagne af Linnæi 
Syft. Natura?, ere allesteds rigtig crofne; og er denne Uvished saa meget storre, 
som det kommer mig for, at bemeldte System i intet Fag behover mere Forbe
dring, end just i dette. Jegstaaer derfor endnu i megenTvivl, om disseVcexrer 
nogensinde forhen af andre ere bekiendrgiorte eller ikke, og anseer det imidlertid 
som usikkert, at vise deres Synonyma hos andre Skribenters, og som uforno- 
dem, at give dem nye Navne, hvilket ellers let kunde vcrre giork, naar man, 
uden at henses til deres Frugtdeele, ville regne dem alle til Fucos. Korr ar 
sige: jeg vil bestrive dem saa godt, som det efter Omstændighederne er mig mue- 
ligt, og i sar føge at oplyse dem med hosfoyede accurate Tegmnger, om hvilke 
Laseren forud ville behage at merke, ar de alle, naar de tvende forste undtages, 
ere gime ester naturlig Størrelse.

Flg. i.
Den hoye og anseelige Soevaxr, som under Flg. i. sees forestillet, er ved 

Havkanten hos os meget vel bekiendt, og det under adssillige Navne, da den 
af nogle kaldes Rurve-Tane, men af andre Scskke-Tare, og endnu af andre 
si Hensigt til Dens Størrelse) Heste-Tare, hvilket sidste kommer meest overeens 
med det Navn, som tillegges den i Jisland, nemlig Hrosta-Haunglar, efter 
B. Pauli Diflert. de Plantis qvibusdam maris Isl,, inprimis de Alga facchaT 
rifera, No. i. Samme Forfatter meener ellers, ar denne Vaxc^er Fucus 
fcoparius Baubini, hvilket jeg vel ikke gandste tor bekrcrfte, da jeg aldrig har 
havt Bauhinum til Eftersyn, men anseer det dog saa meget mere rroeligt, som 
jeg hos andre Authores ey kar kündet finde noget Synonymen, der passer sig 
bedre. Roden til denne Wcrxt holder omtrent eet Spanv i Diameter, og be# 
staaer af mange Greene, der strcekke sig ud til alle Sider, ligesom Fingre paa 
en HaanD, og deele sig mod Enden i to eller steere smcrrre Greene, som alle ere 
fastgroede til Steenen eller Bierget, hvvrpaa Vcrpten staaer opretst, og give 
den derved en desto storre Fasthed. Stammen, som gaaer rank og lige op fra 
Roden- kand i Hoyde, Trindhed og Tykkelse best lignrs med en Stok eller et 

Spanss,
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Spanskror, hvis tykkeste Ende vender ned ad; og af denne Lighed er det/ ak 
Vaxten har faacl det Navn Srokke-Taee. Den bestaaer ellers af en svamp
agtig og lysebruun Materie, overdragen med en rodbruun og noget strumpen 
Hund, og lader sig skare, omtrent som en Gulerod, men ikke saa let afbryde, 
da den er meere fey. I Toppen forandrer Stammen sig til etglak, pergament« 
ligt og nedhengende Blad, som i Begyndelsen ikkun holder omtrent eet Spand 
i Bredde, og er sammesteds i Midlen indboyet, og paa begge Sider indknebet 
saaledes, at det oven til faaer en convex og neden under concav Skikkelse; men 
staaer sig derefter langt videre ud, og splitter sig i et Smes Flige, omtrent en 
Alen lange og er par Tvcrrfingre brede, som undertiden deele sigatter neden til i 
tvende Parter, og have desuden paa nogle Steder visse paa langs gaaende 
Risser. Naar Bladet med alle sine Flige bredes ud, da seer det ud som et stort 
Stykke bruunt Pergament, staaret i mange Strimler; men naar det henger ved 
sin Stamme med sammenfoldede Flige saaledes, som Tegningen viser, kand den 
hele Wcext nogenlunde lignes med det Slags Koste, som man til Skibs kalder 
Gvabderrer; og saaledes seer den ud, naar Den trakkes op fra Soebunden (*).  
Med denne Tareart er den Nordenfieldste Havkust overalt teet besat, og det til 
ikke liden Nytte, som allerede paa et andet Sted erviist; thi i.) tiener den, 
naar den vvxer paa Fluder og Skaller (det er, stiultr Skiar og Knolde paa 
Havbunden), til et Skiul og Tilhold for adstillige Slags Fiste, i seer for den 
saa kaldte Tare-Torsk (Gadus Callarias) > som deri opholder sig og bliver fan
gen, ja meenes endog deraf at faae sin rodagtige Farve paa Skindet. 2.) Gior 
Den meget til at dampe Havbolgernes Magt ved Havbrcedden, hvor Folk stal 
lande, i det den, saa oste Bolgerne siaae til, tager imod dem med sine udbredte 
Flige, og derved ligesom standser dem i Farten. 3.) Dens tykke og lange 
Stammer, som-as Bolgerne rives loft og kastes op paa Skrandbrcedden, sam
les i visse Dynger, og, naar de ere halv-forraadnede, bringes hen til Agrene, 
og puttes ned i Furene, sorend De jervnes til Savning, saa at de komme til at 
ligge under Savekornets Rodder, hvilke Deraf trakke en stion Naring. 4.) 
Hvad som ikke bruges til Godning, bliver liggende Sommeren over, for ar 
rorres, og bruges siven i steden for Brande, til ar kaage eet og andet uden for 
Huser, saasom Tran, Tiare og deslige. $.) Asten af ve forbrandre Stammer 
har jeg een Gang seek hos andre, og befundet den meget hviid; men da jeg, for 
at undersogeden des noyere, foretog mig ak brande Stammerne allene, uden

(*) Ofte findes den overile Deel af Bladet liggende i Stranden, ffilt fra fin Stamme og 
fra fine Flige; og da faaer den i Jisland Navn af Berlingar-Eyru, auricula vetulæ, 
fom B. Pauli paa foranfme Sted beretter.

J i 2 Blanding
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Blanding af Tree, blev Assen temmelig mork, og sparsom blandet med hvide 
Partikler hist og her, maassee fordi Materien ey var tor nok. Overalt kom, 
nier der mig for, at denne Asse maarre vare meget rienlig til al giore Glas af, 
og fslgelig kunde give en nye Fordeel af sig til dem, der boe ncrrmest ved Hav
kanten , hvor dette Slags Tare allene voxer. Her og i Naboefogderiet Roms- 
dalen have nogle nyelig begyndt at brcrnde Tang, fornemmelig Rnoppe-Tang 
(Fucus nodofus), til Glaspusterierne; men med Tåre, i seer med Brokke- 
Tåren, er endnu intet Forjog giort, saa vidt jeg veed.

Fig. 2.
Nest den foregaaende er neppe nogen Ssevcept af storre Betydenhed, end 

den ncrrverrende, som sees forestillet under Fig. 2, i Henseende til den Nytte, 
man gier sig deraf til Foder for Crearurene; hvorfor den og hos os kaldes Vnc- 
Tare. Den hele Vcext holder omtrent een Favn i Lcengde, indberegnet Roden, 
der vel er af samme Bessaffenhed, som paa den nest foregaaende Svevam, men 
dog ulige mindre. Stammen eller Stilken, som gaaer op fra Roden, er i Be
gyndelsen trind, og ey tykkere end en Lillefinger, men forandrer siden (nemlig 
hvor det store Blad begynder) sin Skikkelse, og bliver meere breed og flad; 
hvilket vedvarer lige op til Toppen. Omtrent eet Spand fra Roden er Stam
men gandsse bar; men derpaa faaer den forst nogle smale og horixomal udstaaende 
Blade, tynde som fiint Pergament, og i Enden langt bredere end ved Stam
men, og derncrst, efter et lider Mellemrum, er meget langt og perpendiculair 
ved Stammen opgaaende Blad, der strcrkker sig lige op til Toppen, og beklcr- 
der Stammen paa begge Sider, ligesom er Blad beklceder sin Stilk. Omtrent 
den halve Deel af dette store Blad er temmelig breed, ssionr oventil noget 
finalere end neden til, og derhos gandsse heel, uden Huller eller Tagger, ssionr 
den dog falder noget ujcrvn i Kanterne, og har paa Fladen (Difcus) adskillige 
paa langs og tvcers gaaende Rynker, hvilke synes at give tilkiende, arKamerne 
ere for sncrvre til at kunde rumme hele Bladet i sin Vidde. Den overste halve 
Deel evligeledcs rynket, og derhos altid i Kanterne fryndset, eller ligesom split
ter og udssaaren i mange smaae og store Tunger, hvoraf nogle ofte befindes at 
vcrre hullede; saa at denne Vcrxt derover altid seer forslidt ud i Toppen, hvad 
enten det nu stal tilssrives BolgerneS idelige Russen, eller Vcrxtens Bvrrvis- 
nelse og Forrerrelse af TElde, eller andre mig ubekiendte Aarsager (*).  I ovrigt 

aftager

(*) Maassce det forholder sig hermed, ligesom med visse Fugles Fierre, i soer med Gtiert- 
Fiarrene paa Corvus Cariocataaes, hvilke altid see ligesom forslidte ud i Spidsen, hvad 
enten Fugle« er ung eller gammel.
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aftager Denne Deel af Bladet i Bredde, jo meere Den ncsrmer sig til Toppen; 
og begge Deele ere (ligesom den hele V«xt) af Farve morkegronne, i Tykkelse 
font Pergament, og i Blodhed nesten som Kaalblade, saa ar jeg ikke kand 
tvivle paa, at jo denne Vcext, naar den blev kaagt, kunde «des endog af Men« 
»esser. Om den af B. Pauli er regnet bianr de ckdrlige Tarearrer i JiSland, 
det kand jeg ikke sige, efterdi hans derom handlende DitTertation (i det mindste 
det Exemplar, jdm jeg eyer) just paa delte Sted ophorer; men dette veed jeg 
til visse, at den er langt «deligere, end den ellers saa meget udraabte JiSlandsse 
GoU, eller saa kaldte Alga Saccharifera (*),  som hos os egentlig heder Blad» 
Tare, og er langt meere tyk, haard og knudret. Det er og blanc Norsse 
Strandboere bekiensst nok, at denne sidste er ikke n«r saa tienlig til Fode for 
Creaturene, som den egentlige Bne-Tare, der nu er bessreven, hvilken, naar 
den bliver kaagr, giver Hoe inter ester, og naar den tillige blandes med lidt 
Meel, bliver endnu meere kraftig og n«rsom; saa ar man gierne kand fode alr 
Slags Q.v«g dermed, naar man kun derhos har Arre-Brraae (det er, lidt 
Hoe ar tygge Drov efter) at give dem, siden de ester Tang og Tåre ey tygge 
Drov, som ester Hoe. De, som ville indsamle dette Slags Havgras til for- 
bemeldte Brug, fare ud med Baade langs vedL>rranLbr«dden paa Udkerne 
(thi der voxer der allene og ikke andensteds) og afhuggr der i Soen med lange 
Hoelaer, da de endog med disse neppe kand naae denne dybt vvxende V«xt, 
undtagen om Foraarer, naar Ebben er störst. Det er derfor paa den Tud, 
at saadan Indhostning fornemmelig gaaer for sig; og da Foderrrangen paa 
samme Tiid afAa-et gemeenlig pleyer at indfinde sig, saa kiendes ogsaa heri er 
Spor af Guds vise Forsyn for Qvceger. Hvor vidt denne Tarearr er Bota
nicis bekiendt, ssal jeg lade vare usagt. I Linnæi Flora Lapponica fore# 
kommer en Fucus folio plano en/iformi, caule pinnato, som nogenlunde 

I i 3 synes 

(*) Hvorledes denne Goeverxt kand have faaet Navn af Sukker-Tang eller Sukker-Tare, 
begriber jeg ikke, da jeg aldrig har kündet spore ringeste Sodhed i eller uden paa den; 
men imidlertid finder jeg i den berommelige VI. Borrichii Differt, de Natura Dulcedinis 
folgende Ord: Deportata ad me ejusmodi alga (fc. alga faccharifera) omni dulcedine caffa, 
progreffu temporis in Muféo meo, farina qvadam dulciflima fefe iucruftavit, ut ho- 
diéqve advenientibus foleo ortendere. Og da Lorentzen in Muféo Regio P. I. Sect. 6. 
No. 5. end Videre stadftrster dette, saa maa det vel forholde fig saa; ikkun det maatte 
tillades mig at anmerke, at fidstbemeldte Forfatters mrddeeite Tegning over denne Tarc
art har ikke rmgeste Liighed med vores Blad-Tare, der dog.ester mine Tanker bliver den 
Ntte Alga Saccharifera Authorum.
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synes at ligne denne; men samme forbigaaeS i alle ewige Linnæi Skrifter, og 
er maaffee desuden af et andet Slags (*).

Fig;3.
Under denne Figur forestilles en liden Tareart, der rettere kand kaldes et 

enkelt Blad, end en Vcrxt, ffiontden undertiden seer ud, som den bestod af to 
eller fieere flige sammensatte Blade. Den har en langagtig-oval Skikkelse, og 
er paa begge Sider dybt indskaaren saaledes, at derved dannes nye Blade eller 
Greene, hvilke alle folge ordentlig i Rad efter hinanden, og ere nesten lige vidt 
adskilte, ilten ingensteds saa fuldkommen modsatte, at de jo paa den ene Side 
staae noget hoyere op, eller dybere ned, end paa him Side; og da de fleeste af 
disse Side-greene ere to eller tre Gange mdffaarne paa selvfamme Maade, som 
Hovedbladet, faa er den hele Vaxt paa begge Sider fuld af Tagger og Jnd- 
steerelser. I Henseende til Fasthed og Tykkelse kand denne Voext lignes med et 
blodt og tyndt Skind; men er ellers overalt glat, ogaf Farve rodbruun. Dette 
er den 8de Fucus, som i SMdm. Vcstr. sindes atifort; men om den samme
steds har faaet sit rette Synonymem, det tor jeg ikke forsikre.

Fig. 4.
Den Fucus, som her forestilles, er i SMdm. Veste, den 9de i Tallet. 

Den bestaaer af adskillige langagtig ovale Blade, som staae fastede til hinanden 
ved temmelig lange Stilke; og diste fortsattes da hele Bladet igiennem, lige
som paa Træers Blade, med mange fmaa Seener eller Sidegreene, strækkende 
sig hen til Bladenes yderste Omkreds, hvor de atter faae en Deel mindre Bie- 
grene, som ey sees nær ved Stilken eller Hovedgreenen. I ewigt ere Bladene 
af seedvanlig Tykkelse, paa Fladen glatte, men i Kanten krusede, ujævne, og 
indffaarne i mange Parter, som neden til vige meere fra hinanden, end oven 
til. Farven paa denne Væxt er hoyred. Paa den Sondmorike Oe Ristse 
findes denne Tareart voxende overalt i Stranden, og det ikke allene i usædvan- 
lig Mængde, men ogaf usædvanlig Stsrrelse, og med meere langagtige Blade, 
end det Exemplar, hvorefter Tegningen er gtort; thi dette er taget längere ind i 
Landet, hvor den ikkun tresses af en Hændelse, og befindes aldrig faa stor, som 
längere ud og nærmere ved Havkanten, hvor den, saa at sige, lever under sit 
rette Climat. Maaffee den er Ulva Laéluca Linnæi.

Fig.
(*) Esterat dette var ffrevct, finder jeg Bne-Taren i Hr. Günneri Flora Norvagica be, 

skreven under Navn af Fucus pinnatus, saa »g sammesteds aftegnet, men uden Tvivl 
ester et sortsrret Exemplar ; saa at den Tegning, som her leveres, ey bor ansees s»r 
unyttig eller overflodig.
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Fig. 5-

Om denne Soevcext, som i ©ønbm. Bestriv. er den i ode Fucus, bliver 
i Almindelighed ar merke, ar Ven seer meger uordentlig ud, da den hverken har 
Rodder, Gramme eller Greene, der egentlig kand somme at kaldes saa; men 
synes biot at vcrre sammensat af adskillige Papiir-tynde Blade, som oven ril 
gemeenlig ere bredere end neden ril, hvor de efterhaanden aftage i Bredde, og 
forvandles rilsidst til gandffe smale og tynde Stklke. Ved disse Stilke sidder der 
eeue Blad faster til der ander, ey allene i den overste brede Kant, og ved Side- 
kanterne, men og paa Fladen (viscus); hvilket sidste er hos denne Vaxr noget 
besynderligt, og, saa vidt jeg veed, uden Erempel. Paa nogle Blade sees og 
en Deel smaa, langagtige eller runde Orer, hvilke er» intet ander end Begyn
delser til nye Blade, som af hines Kanter og Flader ville udspire; og i Hen
seende til denne sardeles Egenskab, synes mig , ar Vcrxren helst kunde kaldes 
Fucus prolifer. Om den ved nogen Rod sidder faster ril Biergene i Soen, 
ffal jeg ikke kunde sige, da jeg aldrig har fundet den anderledes, end liggende 
los i Stranden. Dog erindrer jeg mig, en eeneste Gang al have feet den fast- 
hangende til Rairve Tårens Stamme. Den har en hoy rodFarve, og faaer 
ved den Krid-hvide Serpula triqvetra, fom ofte sidder derpaa i temmelig Mangde, 
en desto ffionnere Anseende.

Fig. 6.
Den VM, som her forestilles, synes at vare Fucus frondibus planis 

palmatis Linnæi. Spec. Plant. Den bestaaer af mange, temmelig tykke, og 
meget dybt indssaarne Blade, der neden ril samles ved en klumpagtig Rod, men 
udbrede sig oven til som en Buff, ved det de fra Roden af tiltage alt meere og 
meere i Bredde, og siaae sig derefter ud paa begge Sider i mange store og smaa 
Greene, hvilke dog aUe gemeenlig ere brede, fsrnemmelig i Toppen, hvor de og have 
smaa Jndffarelser og Ujcevnheder. Den er af en rodbruun Farve, og voper overalt 
paa Sreene og Klipper ved Srrandbraddene. Ellers findes her endnu ro andre 
Soevaxrer, omtrent af samme Beffaffenhed som denne, ja saa lige, ar de neppe 
kand ansees for andet end Udarter eller Varieteter deraf. Den eene findes ge
meenlig, ester er foregaaende Stormvceyr, opkaster paaStrandbrcedden, ogad-' 
ffiller sig allene derved, ar Bladene eller Greenene ere noget tykkere, i Toppen 
meere spidse, og af Farve Grers-gronne. Den anden, som jeg har funder fast
siddende ril Rurve-Tårens Stammer, er tynd som Papiir, i Toppen af Bla
dene meere oval-rund, og af Farve bleegrvd, men i vvrigr saadan, som Figu
ren viser.

Fig.
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Fig. 7.

Under denne Figur sees afbildet en Ssrvcext af besynderlig Skabning, da 
den mangler nesten intet af Liighed med en Ficrr, naar man betragter hvert 
Blad for sig, der bestaaer af en Trcrlignende men derhos flad og tynd Hoved
green, ligesom den overste Deel af Pennen i en Fiat, og dernest af mange me, 
get fine og nar sammenstaaende Sidegreene, hvilke, naar de alle ere hele og 
holdne, falde nesten lige saa tcefpaa hinanden, som Ficrrene eller Flosset paa en 
Pen, vg ere omtrent af samme Blsdhed, ffiont de som oftest befindes at vare 
splittede og ligesom forsiidte, da de see ud som Borster. Ellers er Det at merke 
i.) at enhver af disse smaa Sidegreens i sar kand, naar den er i fuldkommen 
Stand, atter lignes med en liden Fiar, eller med et lidet Blad af oval Skab
ning, og 2.) at af hver liden Sidegreen, naar den voxer ud, kand fremkomme 
et nyt og stort Fiardannet Blad; sira at denne Vaxt derved meget udbreder sig 
til alle Sider, dog fornemmelig op ad eller i Langden, og bliver undertiden eet 
heel Spand lang. I ovrigt har denne Vaxt altid en rod Farve, og er af mig 
altid befunden siddende paa Rurve-Tarens Stammer, hvorpaa den voxer i stor 
Mcrngdr, og.undertiden (som nyelig er meldt) til eet Spands Lcrngde, efterdi 
den idelig udskyder nye Greene; men da dettt viser, at Verxten er gammel, saa 
befindes og i saa Fald den storste, i sier den nederste og celdste Deel af samme 
tit v«re med en vis hvid Coralvcvxt (*; saa teet besat, at man neppe kand kiende 
den igien, og at man sielden finder et bart Stykke af den saa stort, som Figu
ren viser. Af alle de Seeverxter, som beskrives i Linnæi Spec. Plant., ligner 
ingen meete denne, end Fucus pavonicus ejusdem, eller Fucus maritimus 
gallopavonis, pennas referens Bauhini (**), saavidt jeg kand ssionne; men

HanS
(*) Denne Coralverxt bliver vel intet andet end Miliepora Efchara Linnæi, der satter sig 

paa de fleeste Goevaxtcr, men neppe paa nogen i stsrre Mamgde, end paa den necrvar- 
rende. Den bestaaer i Almindelighed af en tynd og hviid Skorpe, fuld af aflange Huller, 
hvis Kanter ere rundt om besatte med fine og hvasse Tamder; men har, saa ofte den sidder 
paa nsrvLrcnde Ficrrdannede SoeMxt, dette! besynderlige, at der af hvert Hul eller 
Aabning sremstikker en liden hviid Streng, som giør, at Verxten endog for blotte Syne 
seer lodden ud, eller ligesom den var besat med Børster, hvilket jeg ikke vced, om det er 
hevndeligt eller vivsentligt.

(**) Disse Synonyma har jeg ellers i S^ndm. Bestr. tillagt en anden Søevivxt, som jeg 
her kortelig maa bcstrive saa godt, som skee kand, da det eneste Exemplar, jeg deraf har 
eyct, er ved en Hændelse kommet mig fra. Den er en gandsse flad V«xt, af Farve hey- 
rsd, og as Skikkelse som et Tree med oprejste Greene, samt med temmelig store og oval
runde Blade, hvilke ere giennemdragne med ordentlige paa langs og tvKrs gaacnde Seener, 
ligesom Trerers Blade, og see derover ud som de vare stribede. Langsved Stammen og

Greenene
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Hans Hoyætværdighed Hr. Bistop Gunnerus, meD hvilken jeg herom har havt 
den BLre ak correspondrre, vil dog forsikre, ar des egenrlig bliver Fucus carti
lagineus Lianæi,

Fig. 8.
Her forestilles en liden net Sosvæpt, som fra sin lille Rodudstyder en kort 

Stamme, men temmelig lange Hovedgreens, og fra hver Hovedgreen igien ad- 
stillige storre og mindre Sidegreens, hvilke alle staaejævnsidesudbredtefaaledes, 
at Vårten faaer en gandste flad Skikkelse. Skammener trind, men Greenene 
meere flade, og paa begge Sider i Kanten saa tynde og giennemsigtige, som en 
Hinde, saml derhos ujævne eller Bolgagtige. De fleeste Sidegreens staae og 
Parviis, to og to imod hinanden, stiont de ey ere fuldkommen modsatte, lige
som paa de fleeste andre Soevæxter; og alle Greenenes Topper ere i det mindste 
kodeelte, eller een Gang indstaarne, men undertiden to til tre Gange. Den 
hele Væxr er meget blod og boyelig, men staaer dog gandste opreist i Soen; 
hvoraf maa fluttes, at den i Vægten indfluttede Saft er lettere end Soevandet (*). 
Den sidder overalt fastgroet til Steens længst ned i Stranden, og kommer til 
Syne i Ebbetiden. Den har en hehagelig rod Farve, der meget foreger dens 
smukke Anseende.

Fig. 9.
S Semdm. Beskrivelse findes denne Væxt anfort under Navn' af 

-Ulva fronde dilatata fubfinuata, centro radicata Linnæi, hvilket Syn- 
onymon jeg meener at være rigtigt. I Henseende til Farve og Tykkelse 
ligner den et grom Tast, og i Skabning seer den ud som en Manchette > da 
den neden til er sammenrynket, men derimod oven til udbredet og fryndset, og 
paa Siderne sammenlagt i adstillige Folder. Alt dette kand ikke vel fees af Fi
guren, der egentlig forestiller Væxten faaledes, font den seer ud, naar den er 
udbredst og torret; men i sin naturlige Skikkelse befindes den altid at være sam
menlagt i tvende Parter, og desuden rynket, som sagt er, følgelig neppe halv 

faa
Greenen« sidder paa smaa Stilke en Deel runde Bær, af Storrelse fom Anappmaals- 
Hoveder; og deraf i sær flutter jeg, at denne Vært maa vist nok være af samme Art, 
som dm i formierte Donati Slusjug.Tab. IV. aftegnede og saa kaldte Acinaria, uagtet 
denne sidste har folia Hnearia, men hun derimod folia ovata.

(*) Dette er vel tildeels Aarsagkn, hvorfor Soevæxterne holde sig stive og ranke i Vandet; 
men ellers veed man og, at nogle af dem have smage vedhængende Svæmme-Blærer, 
Hvis indfluttede Luft holder dem opreiste i Soen.

Kk
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saa breed, som Tegningen forestiller. Paa den SondmorsteOeErknöe, som 
ligger een Miil ud i det vilde Hav, har jeg funder denne Vcrxr i stor Drangde 
siddende (eller rettere hengende) paa de steile Klipper ncrrmest ved Soen, og yet 
saaledes, at dens overste og fryndsede Kant vendte ned ad; hvilket gav et An- 
seende, fom Biergene vare behengre med gronne Fryndser eller Falbelader. Ar 
Vårten i den overste Kam altid er fryndser og tillige hullet, det bor formodent
lig tilskrives Havbolgerne, hvoraf den idelig rustes og flides. Da den i ovrigt 
bestaaer af en meget blod og tynd Materie, saa synes den for Qvcrget ar maatte 
v«re et lige saa godt og behageligt Foder, som noget andet Soegrers.

Fig, i o.
Da jeg i denne og folgende Afhandlinger (saafremt der ellers skulle gives 

Anledning til fieere i den Materie) har foresat mig at bestride alle Slags Soe- 
vcrpter i Almindelighed, saa agter jeg heller ikke at forbigaae Lorallerne, naar 
ved dem kand findes noget rart og merkvcrrdigt. Af den Bestaffenhed synes 
ncrrveerende Greenefulde og trinde Coralvaxt at vare, i Henseende tilde to 
Slags Huller, hvormed den er forsynet, da den bgade har rrinde og stjernede 
Huller, og folgelig kand ansees som en Middelart imellem Milleporas og Ma- 
dreporas, del er, Trind-hullede og Griern-hullede Loraller.' Dog maa 
herved merkes, at disse to Slags Huller ey staae vexelviis om hinanden, eller 
adstilte fra hinanden, uden paa Corallen, men at de selvsamme Huller, som 
udvendig ere trinde, befindes indvendig at vare stjernede; saa at Stiernhuller- 
ne (*) siet ikke kand sees eller bemerkes, forend Corallens indhuule Greene brydes 
af og betragtes indvendig. Ja endog i Greenenes yderste Spidser sees intet an
det, end lutter trinde Huller; hvilket er tvertimod de egentlige Madreporers 
Natur, hos hvilke de stjernede Huller altid pleye at vise sig uden paa, fornem- 
tnelig i Greenenes Topper. For blotte Dyne see disse udvendige Huller saa trin
de og fine ud, som de kunde vare dannede med en fiin Knappenaal; men under 
ForstorrelftSglasset vise de sig meere fiirkantede og aflange end runde. El hvert 
Hul fvraarsager ellers en cylyndrist og indhuul Ophoyelse paa Corallens yderste 
Overflade, hvilken derover seer ud, som den var tagget eller fuld af Knuder. 
I ovrigt har denne Coral en udvortes Anseende og Glands som Perlemoder, og 
derhos undertiden en rodagtig Skiar. Da man nu af de Naturkyndiges hid

indtil

C) Disse Huller kaldes Stiern-Hulkcr afben Aarsag, at de rundt om i Aabm'nqen have piffe 
Jndjkemlsrr, staacndc i samme Orden og Forhold til hinanden, som Straslerne i en 
Stierne. De falde gemcenlig meere aflange end runde; og af samme Bessaffenhed ere 
»gsaa dr narveerende.
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indtil gjorte Opdagelser Deed, at t hvert Stiernehul boer en saa kaldet Polype, 
saa seer mmr, at Forssiellen imellem Venne og Ve scrdvanligeMadreporer egentlig 
bestaaerderi, at Polyperne hos Ve sidste boe allene i Greenenes Spivser, el!« 
Ver, hvor nye Greene begynde at udspire, men derimod hos den ncrrvcrrend« 
overalt indeni Greenene, hvor de maatte ligge ligesom begravne, om de ey 
havde Ve udvendige runde Huller at stikke deres Folhorne eller Mund igiennem, 
for at samle Fode. At disse fmaa Huller ikke saa meget sees paa Corallens ne- 
derste Deele, som paa de overste, det kommer uden Tvivl deraf, at de forste 
og wldste Polyper ere uddoede, og Hullerne efter dem siden tilstoppede eller til
groede. Hr. Donati, som inddeeler Soevcexterne i visse saa kaldte Cohortes 
og Ordines, melder i hans Auszug pag. 37. og 38. om et Slags Coraller med 
Zeller eller Huller i alle Greenenes Deele, og i Særdeleshed om nogle, hvis 
Huller gaae ud til Overfladen og yktre sig ver i en cylindriss Skikkeste, hvilke 
sidste han indbefatter under det Navn Acantofore; og dertil meener jeg med god 
Foye at kunde henfore den ncrrvcrrende Coralvoext, som allerede i 
Beskrivelse er anmeldt, og anfork blam Milleporas under Lit. (S).
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