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HANS STRÖM.

fier Udgivelsen af Norste Seevcerters Bestrivelse i det Kie- 
benhavnste Selstabs iobe Torne, ere mig adstittige nye fore

komne, hvoraf endeel i ncervccrende Afhandling stal bekientgiores, 
naar jeg forft har giort en og anden kort Erindring, i Henseende 
til de i foromtalte Afhandling anferte og der ikke nok oplyste Vcex- 
ter, som da kortelig bestaaer i efterfelgende Poster, i) Z^nrve- 
Tarens etter Heste - Tarens Stammer bruges ikke attene til 
Brcrndsel, som ]eg har sagt, men gives og frist til Qvcrget, som 
tygger og ceder dem begicerlig. Det samme stal og stee i Istand, 
efter den Iflandske Reyse-Bcffrwelse, da den, saavidt jeg seer, 
er Istandernes Thaungull, Fucus caule maximo ligneícente pag. 
443. item i den tilftyede Flora Islándica, Fucus digitatus, Flora 
Dan. t. 392. 2) Bne Taren har jeg tillagt lange og tynde Hrer 
paa Stammen, og stråledes befindes de virkelig om Foraaret, da 
jeg undersogte den; desuagtet har jeg siden midt om Sommeren 
bestrndet dem tykke som flade Skalmer, hvoraf maae stuttes, at 
Sceden paa den Lid indeholdes Leri, endstient jeg med blotte §>yne 
ey kunde mcerke nogen saadan Seed eller Free. Farven, sont om 
Foraaret er Gren, befandtes og da Guulbrun, og det store Blad 
var splittet i tynde Flige overalt, uden at det ringeste deraf var 
beelt, som nok kom deraf, at jeg optog den paa Statlandet, soin 
ligger lige for Havet, hvor Belgerne meer end stedvanlig sendersti- 
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goo _ _ S. Bessrivelse
der dem. Efter al Mistende er dm Istcmdernes Marenkrcerne 
eller Mfkikàrna, Fucus pinn i formis ibid., item Fucus efculen- 
tus. Flora Island., FL Dan. t. 417, og wsts som den cebeligstS ñf 
alle store Tang-Arter. Fucus pinnatus Gun neri (Acta Nidrof. 4. 
p. 84. Tab. 8. Fig. i.) maatte blive ben selvsamme, hvis den ikke 
efter hans Tegning og Beskrivelse faldt alt for liden. 3) At de 
No. 7 og 8 anfsrte smaae Tang-Arter ogsaa sindes i Istand, sees 
af Flora Danica, (Tab. 350. 352.) hvor de sindes aftegnede, men 
ulige ftorre, end jeg nogen Tid har stet dem, som ves fornemme
lig kommer af det noermere Havet beliggende Sted, hvor be ere 
tagne, saasom jeg selv har fundet, og tillige ved No. 4. anmmket 
en Uendelig Forffiel i Stsrelse hos en og samme Vcext, naar den 
voxer noer Havet, eller langt derfra ind til Mordene. 4) Coral- 
len No. 10. i forste Afhandling er Millepora truncata, (Pallas Elen
chus Zoophyt. pag. 249.) altsaa effen Donati Acantofore, fviit jeg 
for ineente. Ellers er ncervcerende Afhandling deri forffiettig fra 
de forommoeldte, at den mest indeholder Steen-pianter (Litho- 
phyta) og Dfv-planter, (Zoophyta) som dog alle af Pallas ind
befattes under Navn af Zoophyta, ligesom de forrige mest Tang- 
Arter (Fuci) ; og hvad Figurene angaaer, da ere de alle, naar den 
forste undtages, tegnede i naturlig Storelse.

No. i.
Den Corall, som her Tab. 1. Fig. f. sees aftegnet, bor uden 

Tvil regnes blant de rareste af det Slags, i det mindste her i Lan
det, bande fordi den kun en eneste Gang er mig forekommen hos 
en Handelsmand i Nordsiord, som nylig havde optrcckket den af 
Havet, saa og fordi den i mange Stykker afviger fra de rette eller 
egentlig saa kaldte Coralter. I Henseende til det udvortes er den 
hoy og rank, og omtrent 3 Finger hoyere, end Tegningen viser, 
ellers af Skikkelse flad med opreiste og todeelte Grene, som, hvor 
de samles, vige temmelig langt fra hinanden, og hist og ber endes 
med temmelig tykke Corall-Klumpe. For Resten er den trind og 
nogenledes glat, uden flmlige Huller, men derimod mangesteds be-
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over Norske Sse-Vcrxter. gor 
sat med starve Knoeter af adstillig Storche, og overalt af en graa 
Farve. Dette er nu alt hvad man udvortes bliver var; Men be
tragter man den indentil, faaer man at see, at den ikke som andre 
Coraller er hullet, men sarnniensat af mange om hinanden lobende 
Cirkler, paa samme Maade som Gorgonia refedæformis Gunneri 
(A£ta Norv. Tom. z. Tab. I.) s. Lepadifera Linnæi. Dette sees 
ikke allene neden til, hvor den er reven fra Klippen, og hvor en 
liden trind Serpula har sat sig, som Tegningen viser; Men det sam
me giver sig og tilkiende, hvor en Green brydes af, allene med 
Dm Forstiel, at Cirklerne ikke ere saa mange og tykke i de smaa 
Grene, som nedenfor, hvor Vcerten er tykkere. For Resten er den 
sig deri allefteds lig, at den allerinderst har en guul og noget Steen- 
agtig Marv, omgivet af adstillige finere og tykkere Cirkler af en 
mere haard og sort Materie, hvorefter tilsidsi folger den ydersie 
haarde Corall-Skorpe, soul er graa. Holdes nu forommeldte Gor
gonia refedæform. derimod, stal man befinde, at det forholder sifl 
ligeledes med den, dog saa, at den har folgende Forstiels-Mccrker. 
i) En finere eller mere glat, hvid og beenagtig Overflade. 2) En 
blödere Marv, helst i de sinaae Ovisie, som derover ere boyelige 
som Trcee-Ovifte, hvorimod Grenene her ere lige haarde og uboye- 
lige overalt. 3) Paa Overfladen sees ingen Knorter, hvorimod 
Den. 4) Uden paa er omgiven med en guul og blod Hinde, besilt 
med mangfoldige Froe-Hnse (a), hvortil her ikke sees ringefteLegn.— 
Det er altsaa vansteligt at sige, til hvilken Classe man stal henfore 
den, til Corallerne eller Gorgonierne. Skal den blive en Coratt, 
maatte den have visse stnlige eller usynlige Huller (pori), og disse 
maatte da soges enten i de Coratt-Klumpe, den har paa nogle af 
sine Grene, eller ide Knorter, som sees overalt pga dens Over
flade. Hvad de forsie angaaer, da indeholde de vel virkelig en Ho
ben uordentlige Huller og Zetter; Men ikke at tale om disse Coratl- 
Klnmpes ringe Antal, saa beftaae de af en Materie, der er finere 
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(a) Disse Free-Huft har von Linné til sin stsrste Forundring befundet at vcrre levende Dyr af 
det Slag, man fatber Lepades, Ärerg Ruur, Stok-2Luder, og derfor kaldet den 6or7 
gonia Lepadifera,
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og glattere end Resten, hvilket viser, at den er en fremmed Mate
rie, der ikke horer Vcexten til, men kun bygt af viste Polyper, som 
have sat sig derpaa, og haft sit Tilhold deri. I Henseende til de 
paa Overstaden siddende Knorter, er jeg ikke fuldkommen i Stand 
til at afgiore, om de alle have Aabninger etter ikke, siden jeg ikke 
har haft Vcexten i Eye, og folgelig ikke haft Leilighed at betragte 
den under Forftorrelfes Glas; ligesom jeg ikke heller paa Tegnin
gen saa noye har kundet anbringe disse Knorter i deres Antal og 
Storelse, siden den blev giort i en Hast paa en Reift, medens jeg 
en Times Tid opholdte mig hos bemeldte Handelsmand og Gicrft- 
giver. Imidlertid seer jeg dog af en liden Green, som jeg brcek- 
kede af og tog med, at disse Knorter, fom der ere storre og mindre, 
og vidt adspredte, virkelig have en enkelt Aabning, hvori de Co- 
ratten egentlig tilhorende Polyper maae have siddet, og da disse 
Aabninger tillige ere trinde, famt nedentil langt videre og rumme
ligere end oventil, fynes den helst at burde henfores til de Coraller, 
man kalder Celleporas. Men da den ikke desmindre i Henseende 
til sin Marve-Substance ligner Gorgonias langt ruere, som sagt er, 
maae den enten anftes som det ncerrnefte Trin, paa hvilket Coral- 
lerne gaae over til Gorgonierne, etter og er den en virkelig Gorgo- 
nia, som jeg i det mindste holder for det rimeligste, ligesom og Gor
go nia Verrucofa, Pallas Elenchus Zoophyt. pag. 196, virkelig lig
ner denne meget, naar jeg undtager, at den beffrives mere hvid, 
og Skorpen udenpaa Kalkagtig, hvorimod den her er Corall-haard.

No. 2.
Endffiont denne Tab. II. Fig. i. anbragte Vcext virkelig er 

en Gorgonia, og altfaa efter min Mening af samme Slccgt med 
Den ncestforegaaende, er den dog samme noget ulig, saavel i ind
vortes Marve-Substance, som udvortes Coratt-Skorpe; ligesom 
den og er den smukkeste Soe-Vcext, jeg har seet. For Resten viser 
Figuren, der forestiller den i naturlig Storelse, at den fra en kort 
Fod, der med en fremmed Corall Vcext er bevoxet, udffyder endeel 
Hoved-Grene, deels enkelte, deels deelte i flere, og at fra famme 

iglen 
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iglen udchirer pan begge Sider mange enkelte og Parallel-ftaaende 
Side-Grene, saaledes, at den hele Vccxt er fiad. Hoved-Grenene 
ere haarde og seye som Trcee-Ovifte, stient noget brcrkkeligere, men 
de smaae Side-Grene blede og indhule, med stindagtM Tvcer. 
Gulve (difiepimentis trans ver fis) som og sees noget Tegn til uden- 
fra. Den Indhaling de have, gror og, at mange, NU de ere forter
rede, vise sig omsnoede eller spirale. I Henseende til Side-Gre
nenes Skikkelse og Situation afviger den fra de fiefte Soe-Vcexter> 
da de ey ere todeelte men enkelte, og mefrendeels modfatte; Og som 
Land-Vcexternes Grene givre imod Stammen og Hoved-Grenene 
en Vinkel af 45 Grader efter Derhams Anmcerkning (Phyiico- 
Theolog. 10 B. (c), faa mankes her det, som er tvert imod, stient 
fcedvanligt hos de fiefte See-Vcexter, nemlig at Side-Grenene giere 
Vinklerne nceften dobbelt saa store eller retvinklige, stient de ftrax 
derpaa reise sig desto mere i Betret iglen. Hele Vcrxten har vce- 
ret og er endnu til deels omgiven med en guul-gren Corall-Skorpe, 
som udentil er hullet, rued trinde Huller som af Knappe-Naale, 
men indentil fodret med en violet-rod Materie, noget tyndere og 
blödere end Corall-Skorpen selv, og fynes at have vceret den rette 
Grund eller Sccde for de Polyper, som i forommetdte yderfte og 
hullede Skorpes Huller have opholdt sig. For Resien er begge 
disse Skorpers Materie eens, nemlig som en kalkagtig Svamps 
hvilket best sees, naar den legges i Skevand, da samme med megen 
Brusen fortcrrer det kalkartede, og det overblevne lader sig da De 
til som en Svamp eller Klcede. Trceets egen Farve under Kalk- 
Skorpen er sortbrun, men Side-Grenene rodbrune. Da Kalk- 
Skorpen sidder temmelig vidt fra Trceets egen Subsiantz, saa la
der den sig let stille derfra, og hcenger kun fast dertil, som en viid 
Ring, eller et Finger-Bolle om en Finger, derfor er den og paa de 
fiefte Steder afreven. Imidlertid er det ikke at tvile paa, at denne 
Trcre- eller Marve-Subftance, ferend den forterredes og fvandt iiîîv 
har siddet ncermere til Skorpen, og at de umiddelbar have berort 
hinanden. Jeg har ellers Herr Provst Krogh i Nordfiord at takke 
for dette ftnukke Zoophyton, og stient han nok selv ved given Ler

lighed
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lighed gror den bekimdt, har jeg dog ikke ve! kundet udelade den 
her, siden jeg har troet, at den vilde gisre en Prydelse i denne 
Samling. I Pallas Elenchus Zoophyt. findes den ikke, faavidt jeg 
kan fflsune (d).

No. z.
Forend jeg trceder til Beskrivelsen af ncervcerende Sse-Vcert, 

fom Tab. II. Fig. 2. sees forestillet, agter jeg fornedent at melde no
get om den faa kaldte Alcyonium Arboreum, de Norskes Grund- 
Ved eller Hav-Gran, hvormed den har ftor Overenstemmelse, 
font nu ftrax ffal vises. Jeg maae da sige i) at endffient den 
larde Biskop Gunnerus vel nok har beskrevet samme i Norfte 

Seist.
—.■■I,—,------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

(b) I det forste skrevne Exemplar af denne Afhandlig, som leed Skibbrud under Veys, haf- 
dejeg bestrevet og aftegnet endnu en Gorgonia, som jeg siden ssildte mig ved, og hvis 
Tegning jeg nu ikke er i Stand til at give, hvorfor jeg maae lade mig noye med, her i 
Korthed at beskrive den. Den var en J Alen og 2 Tommer hoy, og ellers af en flad og 
udbredt Baxt, som fra en kort Stamme af 1 Par Tommers Hoyde deelte sig i 3 Ho
ved-Grene, alle atter deelte i nogle faae Digrene, og paa begge Sider omgivne med tange 
borstelignende og udeelte samt opreiste Grene, alle omtrent 1 Finger lange, af hvilke dog 
mange vare afbrudte. I Finhed og Skarphed at fole til, ligne disse Side-Grene Svine- 
Dorster, hvorimod Stammen og Hoved-Grenene ere faste som haardt Trae, fliont begge 
temmelig brakkelige. Hele Vaxten er morkbrun, undtagen Borsterne, som ere guulag- 
tige, og have en paa en Steen udbredt og fibreuse Grundvoll at staae paa. Endstiont 
den nu var gandste stildt ved sin Coratl-Skorpe, kan man dog let siutte, at den maae 
have haft den tigesaavel som hin No. 2, hvilken den i Trae-Substanh og mange andre 
Stykker ligner. Ellers bliver den nok, saavidt jeg kan stionne, ingen anden end Gor
gon i a pinnata Linnæi og efter Pallas Sigende Zoophyt. pag. 174,175. stat sammes Co- 
rall-Skorpe vare Cinnober-rod. — Da denne ligesom ncestforegaaende er bleven mig for
ceret af Herr Krogh, og Nordfiord altsaa har produceret disse zde nu bestrevne Barrer, 
af hvilke jeg ikke har fundet ringeste Spor paa Sondmor, saa flutter jeg, at Aarsagen 
for en stor Deel maae tilskrives Torste-Fisteriet med Garn, der i Nordfiord hverken er 
saa gammelt eller almindeligt, som paa Sondmor; thi naar disse Garn optrykkes, op
rykkes mange Soe-Baxter tillige, og Grunden feyes inden kort Tid reen, hvilket forhol
der sig tvert imod, hvor Garn ikke udsettes. Derpaa har man haft Deviis nok i de sene
ste Aaringer, da Torsten maatte sages saa langt i Havet, og Torste-Garnene udsettes 
paa Grunde, som tilforn ikke have varet besogte; thi derved steede det, at man ofte fik 
sine Garn sonderrevne af de mange der voxende Coraller, stiont man og havde den For- 
deel deraf, at Garnene i Stormveir ikke bleve saa almindelig forliiste, siden Corallerne, 
"ved at faste sig i Garn-Masterne, holdte dem faste, at de ikke kunde oprykkes og bort- 
Kylles af Bolgerne. De almindeligste Coraller, som da fandtes var Millepora Tarandi- 

cornis
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Sekst- Skrifter 4 Tome, synes han dog ikke at giere nok Forssiet 
imellem dens 2de Art-Forandringer den rode og hvide, fem etters 
meldes om i Norges Natux-Hiftoxie, og anfores blant Sse-Txcc- 
erne No. I. og 4. ligesom ikke heller Pallas i hans Elenchus Zooph. 
pag. 384. melder uden om den hvide, der i Farve ligner Ingefter. 
Vel siger Biss. Gunnerus i Slutningen af sin Afhandling, at den 
er heyved, naar den trcekkes op af Soen, hvoraf maae fluttes, at 
den Han bessriver maae have haft en saadan rod Farve; hvorimod 
man heraf let kunde giore sig den Tanke, at denne rode Farve ftxax 
forsvinder, som dog ikke forholder, sig saa, da jeg i 7 à 8 Aar har 
hast et saadant Exemplar hccngende, uden at den har stiftet Far
ven, endstiont den allerede var gammel da jeg fik den. Det er dog 
kun den yderfte Overflade, der har en saadan hoyrod eller ftccrk 
Ansigt-Farve, da den indenfor er heel igiennem hvid ligesom hin. 
Jeg har og mcerket, at de begge kan vore nu med frie og usammen- 
hcrngende, nu med sammengroede Grene, fom sees af Figurene i 
Norges Natur-Historie No. 4 og 5. Min 2ven Anmcerkning er 
denne, at stiont bemeldte berommelige Author meget smukt har 
bestrevet og aftegnet denne Dnr-Plantes Blomster eller Polyper, 
og jeg aldeles ingen Tvil boer om sammes Rigtighed, saa har jeg 
dog ikke voeret saa lykkelig, at finde noget af det han beskriver, men 
derimod andre Ting, hvorom han flet intet melder. Jeg har dog 
ikke haft de rode saa ftiste, at jeg har kundet undersege Knoppens 
indentil, og naar de ere forterrede, lader sig saadant flet ikke giere. 
Men hvad den hvide angaaer, som og er den almindeligste, da som 
jeg 1774 i December fik et Exemplar deraf i Herude famme Dag, 

det

cornis (Afta Now. Tom. IV. Tab. I Fig. 6.) som vore Fiffere kalde Raud-Spiik, 
fordi den seer mere rsd ud end andre, hvilken Rodhed dog forgaaer, naar den har ligget 
nogen Tid og kommer uden Tvil af de iboende Polyper, som naar de doe og forsvinde, 
tabe deres rsde Farve. Det er ellers bckiendt nok, at vore FLffere ffye mange Steder, 
helst i FLordene, for ey at faae deres Garn og Fiffer-Snorer ssnderrevne af de der i 
åcengde voxende Coraller, hvoraf sees, at den som her vilde opfiffe Coraller, maatte helst 
holde sig til de Steder, som Fiffernr med Forset tage sig vare for, men som de let kunde 
anvise enhver, som det forlangede.

Qq
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det blev optrcekket as Soen, havde jeg Anledning nok at anstille en 
og anden Undersegning, som jeg her agter at meddele. Jeg mcer- 
kede da forst, hvad Trcee-Subftancen selv angaaer, at den indentil 
havde en sey Marv, beftaaende af mange paa langs gaaende Fi
bred/ omtrent i Finger tyk/ mere eller mindre, hvorimod den ydre 
Deel, som omgiver samme og indflutter Knoppene, er uden saa- 
danne Fibrer eller Ror, ft-lgelig mere svampagtig og smulten, hvil
ken Forstiel dog ikke mcerkes hos fortorrede Exemplarer; thi der 
lade sig de indvortes Fibrer ikke vel see, og det ene smulner imellem 
Fingrene ligesom det andet. Hvad Knoppene angaaer, da gave de 
sig ubenpaa tilkiende ved visse Knorter eller smaae samlede Ophsyek- 
ser, af hvilke enhver havde en liden stiernedannet Aabning af 8 
Straaler, saaledes som Gunneri Tegning viser. Lige as hvert 
Stierne-Hull, og altjaa toet under Overfladen, mcerkedes en rund 
Hule, og deri en Knop, som her sees forskerret Tab. II. Fig. 4, be
sinnende oventil nf 8 sammenstedende Teender a, hvilke i det ever- 
ste gik fort i eet med Overfladen, men lode sig dog stille derfra, og 
dannede imellein sig de smaae Anbninger som et Stierne-Hull be
stod af. Omtrent i Midten vare disse Teender indknebne, men ud- 
bidede sig iglen mod neden, og bleve der rede og kiedagtige, da de 
ovenfor vare hvide og nf samme Materie, som Trceet og Overfla
den selv. Derefter fulgte en red Pose (b. Fig. 4.) som, da den 
blev aabnet, indeholdte en red flimig Materie, og da samme blev 
stilt derfra, befandtes Posen selv at beftnae as et fast Skind, der 
syntes lagt i 8 Folder; og det som var det mcerkeligste, da var dm 
nederfte Deel deraf besat med subtile Steen-Partikler, der under 
Forsterrelses Glasset saae ud som fine og blanke Sandkorn, og vare 
haarde at fole til som Steen. For Resten saaes ingen Polyper at 
fremstikke af Stierne-Hullene, ikkeheller kunde jeg, ved at aabne 
Knoppene, blive noget andet var, end nu sagt er; saa man snart 
skulde falde paa at troe , at den her beskrevne Knop var Polypen 
selv, hvis Liv altsaa maatte beftaae i at udvide og sammentrcekke 
sorbemeldte 8 Teender. Ellers faldt samme Dag et starpt Froft- 
veier, og da det Soevand hvori jeg satte en Green deraf om Afte

nen,
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nenz da jeg fit dm, ftccrkt tilfroes om Natten, kunde dette maa- 
ffee giere meget til, at jeg intet Liv kunde fornemme hos den. Ag
nes nu alt dette med Biff. Gunneri Beretning, og man holder 
begge Tegningerne mod hinanden, bliver Forffiellen saa ftor, som 
imellem 2 adffilte Ting; og da intet af det, han beffriver, var for 
mine Kyne at finde, faa veed jeg ikke at forene disse stridige Ting, 
uden paa een af disse Mander; enten at Knoppene af den hvide 
maae vcrre af anden Art end den rode, som dog aldeles ikke er rime
ligt, eller at Polyperne ikke lade ftg til syne, uden saa lcrnge de ere 
levende, solgelig at Biffopen har seet Polypen selv (hvor af det for- 
ommeldte rode Slim maaffee har vccret en Levning), men jeg ikkun 
dens Bolig; hvorved dog dette falder mig betccnkeligt, hvorfor han 
saa gandffe har forbigaaet de Ting, jeg her har meldet om, og vir
kelig forefandt deri. Hvordan det end er, har her truffet mig det 
samme, som ham ved Knoppenes Undersegelse af Gorgonia Placo- 
mus, hvilke, ffiont nyelig optrcekkede af Soen, viifte dog ikke rin
geste Tegn til Liv, men kun 8 sammmftodende Toender, med en 
Skind-Pose fom en Hcctte, opfyldt med et merkt Slim, omtrent 
paa famme Maade som her, hvorom hans egne Ord kan eftersees 
i Norffe Selffabs Skrifter 4 Tome 55 Side, item zve Tome 5 
Side m. f.

Hvad nu og denne ncervcrrende angaaer (Tab. 11. Fig. 2.) da 
naar man ligner den med Tegningen af Grund-Beden (Alcyon. 
Arbor.) og man holder sammes plumpe Grene imod dennes ncctte 
Spirer, ffulde man vel neppe troe, at det var samme Bccxt; Har 
man derimod Eremplarerne selv for Hynene, og ligner det ene med 
det andet, befindes Ligheden saa stor baade i indvortes Troee-Sub- 
ftantz og Dannelse, at man vel ikke kan ansee den for andet end en 
Artforandring af den hvide Grundved , hvis Farve den har, eller 
rettere for en ung Spire af den, der endnu ikke har faaet sin rette 
Skik og Tykkelse. Den ftorste Forffiel bestaaer i Knoppenes Skik
kelse, som hos hine gemeenlig ligge ffiulte, efter det som allerede 
sagt er, og Biff. Gunneri Tegning viser, men vise sig her som hoye 

Qq 2 Toppe,
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Toppe, og med synlige Teender, der giere en lige saadnn stierne
dannet Aabning imellem sig, font altsammen forestilles Tab. IL 
Fig. 3. saaledes, som det under Forsterrelses Glasset seer ud; Og 
enhver maae tilftaae, at dette, naar det var bestandigt, og stedse 
forholdt sig saa, kunde give Grund for at troe, at de vare 2 adssilte 
Arter; Men naar jeg igien betragter visse Exemplarer af den store 
Grundved, som jeg besidder, finder jeg dog, at Knoppene hos nogle 
af dem vise sig lige saa kiendelige udenpaa som her, allene med dm 
Forffiel, at de sidde ntange i Samling og giere visse store Knorter 
paa Overfladen, naar de her sidde enkelte og hver for sig, hvilket 
da giver den en langt anden Udseende, stumt Tingen dog nok i 
Grunden bliver den samme. Imidlertid sees dog heraf, hvorledes 
denne store Soe-Vcext, der kan vore til z à 4 Alnes Heyde, seer 
ud i sin forste Oprindelse og Spire, ligesom jeg hos denne ret 
smukke og nette Soe-Vcext anmcerkede et Par tilfccldige Ting, som 
vare ganske artige, nemlig 1) at den havde sat sig paa et Stykke 
Corallium pertufum (See Norsse Selss. Skrifter 4 Tome Tab. II. 
Fig. I. 2.) som jeg paa Tegningen med Prikker har betegnet, og 
havde overgydet samme med sin Scedmaterie, hvorpaa havde sat 
sig Knoppe, ligesaa vel, som paa Vcerten selv. 2) AL en Nereis 
Madrepone pertuiæ havde lagt sig imellem dens Grene, og dannet 
en ssindagtig Skeede, som Papiir, om sig (See om samme I. c. 
Tab. Fig. 6.) hvorpaa havde sat sig en lige saadan Scedmaterie eller 
tynd Hinde med Knoppe ligesom paa Korallen, hvorfor Vcrxten 
ogsaa var bleven meere tyk og plump der, end andensteds (c). Og 

dette
 

(c) Omtrent paa samme Maade er det nok, at Nereis Madrepore pertuiæ kommer ind i 
denne og andre Corallers Grene. See derom Norffe Selff^ Skrifter 4 Tome 51 Side, 
hvor det heder, at den ikke allene ligger uden paa, og imellem sammes Grene, men at 
den og har sin Bselig inden i Corallen selv, og i en og anden af dens store Huutheder 
f. Ex. ved Foden, hvor Corallen undertiden bestaaer af en i eet fortgaaende og indhulet 
Masse. Disse Hulheder kan nu ikke mineres og udarbeides saaledes af denne Nereis selv, 
som, hvor starke Tander den end har , waatte behsve en overmande lang Tid for at cede 
sig ind i saa haard en Corall, foruden det, at Corall-Skorpen, som omgiver disse hule 
Gange, da ikke kunne gaae som Tverbialker paa tvers af Grenene, og ikke heller ölive 

saa
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dette viser nu tydelig nok, at dette Slags See-Vcexter kan vidt og 
bredt udgyde sin Scrdmatene, Ncrrmgsfast, eller Knoppescrd, fom 
da igien maae blive en ftor Aarsag til dens ftcerke Tilvcrxt i Tyk
kelse og Heyde.

Np. 4.

Nu folger en liden men meget ncet Corall, som sees Tab. in. 
Fig. i. og er opfiffet af Havbunden med Torffe-Garn paa samme 
Sted, som den (under No. 3. i Anmccrkn.) forommeldte Millepora 
Tarandicornis. Den opvoxer i en smal og noget bugtet Stamme, 
omgiven med mange temrnelig bugtede Grene saaledes, at den hele 
Vcert paa dm ene Side (den nemlig, som her fremvises) er noget 
hvalt eller indhylet. Ellers er den overalt besat med hvasse Pigge, 
som giore den skarp at fole til, ey allene i Kanten, men og paa 

Q q z Fladen

sññ jevn tyk overalt, som den gcmcenllg er. Den rette Sammenhæng bliver da nok 
denne, at Ärmen legger sig imellem Corallens Grene, og gier saadan papiiragtig Skeede 
dm sig, som sagt er, hvoromkring siden samler sig Corallens Materie saaledes, at enten 
et Slags Næringssast af Corallen udgyder sig derover, omtrent paa samme Maade, som 
forommeldte Sædmatcrie, og som Træernes Næringssaft kan voxe omkring og indfatte en 
nærstaaende Green eller deslige; eller og at Slimer af de uddode Polyper kan samle sig 
dertil og lcgge sig deruden om. Der forste kan vel ey andet end antages for rimeligt, 
naar man med Pallas imod Linnæi Meening vil tillegge Corallerne en Vegetation og Væxt 
ligesom andre Zoophyta, hvorfor han og pag. 172, for at forklare et Phenomenon om
trent af samme Beskaffenhed som dette, nodes ar tillegge dem en Neringssaft, som kan 
Udgyde sig til nerstaaende Legemer, og, som det her synes, bcdekke dem. Det andet er 
en Tanke, som jeg engang faldt paa i Anledning af en meget stor Madrepora oculata hvor- 
paa fandtes mange saadanne indhulede Tverbieiker med indstuttede Orme, ligesom paa 

Madrep. pertufa.; Thi da jeg havde sar den i Soevand for at forfoge, om dens Polyper 
vilde komme frem (som dog ikke skeedc, da de allerede vare dode) og den havde staaet deri 
en Dags Tid, blev den rundt omkring omgiven af er blankt, overmande seyt og tillige 
saa overflodigt Slim (font altsammen kom ud af Corallens Huller) at det, naar Corallen 
toges op af Vandet, hængde ned fra alle dens Grene 1 Alen langt. Da nu Corallernes 
nederste og ældste Polyper efterhaanden uddoe, som bekiendt er, efterlade de uden Tvivl 
et ligesaadant Slim, og da samme fætter sig imellem Grenene, helst hvor Nereides forst 
har lagt sig, maae samme uden Tvivl hielpe meget til ar formere den sammenhængen
de Masse af Grene og de tvert over Grenene lobende hule Gange, hvorom jeg nu 
har talt.
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Fladen, dog kun paa den hvalte Side, da hin er glat. Hist og her 
sidde fast til Grenene visse runde Kugler indhale indentil, og som 
synes en Tid at have vceret opfyldte af en guulagtig Vcrdffe- 
Betragter man den med Forftorrelfes Glas, faaer rnan at see, at 
dens skarpe Pigge, eller Liorner, ere intet andet end Polnpernes 
trinde og udstaaende Boeliger, som spidse op ad, og ere desuden i 
Aabningen ved et ffraa Snit endnu mere hvcessede, som en under 
Microscop forstorret liden Green (Tab. in. Fig. 2.) nogenledes ty
delig forestiller. Ved de runde Kugler bliver man ved hielp af 
Microscop intet besynderligt var, uden dette, at de have en Rand 
eller Ring i Midten, ligesom de der vare sammensatte af 2 imod 
hinanden svarende halve Kugler. For Resien ere de gandffe til- 
lukte, saa det synes vanskeligt at bestemme, hvortil de tiene. Imid
lertid komme de, som mig synes, meget overeens med de Blccrer, 
(Veficuke) font Ellis har fundet hos Sertularierne, og efter hans 
Anmcerkning (EiTai fur l’Hift. Nat. des Corallin. pag. 5.) ere Matri
ces eller Boeliger for de unge Polyper, og falde af som Blomster, 
naar de have sat Polyperne fra sig, hvorfor de ikke heller findes paa 
alle Tider af Aaret. Pallas font i sin Elenchus Zoophyt. har denne 
Corall under det Navn Millepora Lichenoides, har ligeledes fun
det disse Legemer siddende paa den, og flutter, ffiont med Uvished, 
at de ere dens Ovaria, men tilsiaaer derhos, at han ikke har fundet 
noget saadant hos nogen anden Corall. Hvad jeg ellers har anfeet 
som mcrrkvcerdigt hos den, er dette, at dens Aabninger eller hule 
Ror sees meesi toet sammensiddende i Toppene, ret sollt Orgel- 
Piber, og dette viser, paa hvad Maade denne Corall tilvoxer, nem
lig at Polyperne i Begyndelsen bygge deres Boeliger lige op og 
toet sammen, men at de siden, ved at udvide sig nedentil, vige mere 
fra hinanden oventil, og sidde da ikke mere i saa lige og sam
lede Rader, som i Toppene, da nogle af dem kan uddoe, og nogle 
faa en hoyere Vcext end andre. Dog finder man gemeenlig 
3, 4 eller z Ror siddende i en noget bugtet Rad overalt, som 
et Kiendetegn af Polypernes forsie og oprindelige Bygge-Man

de
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de (d). At disse Rer ikkun sees pan den ene af Corallens Sider, 
er tilforn erindret. Farven paa denne Corall er krid-hvid. I 
Norg. Nat. Hist, sees et Par saadanne, ssient mere ufuldkomne 
Exemplarer, aftegnede blant Corallerne.

No. 5.
Her har man mt en Corall af en mere bled og hornagtig Art, 

af det Slags, man kalder Gerrulaner, og er ligesom nceft fore- 
gaaende optrcckket af Havbunden, hele 4 Mile fra Land paa etDyb 
af 40 til 50 Favne. — Den er, font Tab. III. Fig. 5. udviser, en 
liben ncct Vcrrt, 1 Finger hey med trind, smal og bugtet Stam
me, oventil lidt tykkere end nedentil, og indentil huul. Dens ne- 
derfte halve Deel er bar, og har kun nogle vexelviis satte Knor
ter, font et Kiendemcerke af de der tilforn siddende men nu affald- 
ne Grene, hvorimod den everfte halve Deel er omgiven af smaae 

todeelte 

(d) Giver man noye Agt, stal man uden Tvil befinde, at Corallernes ulige Skikkcse kommer 
af den Maade, paa hvilken Polyperne fette deres Eg, og den Tilboyelighed de have, nu 
at voxe lige op, nu paa ffraas o. s. v. — Man betragte den overste Top eller et 
af de spåste Skud af Madrepora Oculata (Tab. III. Fig-. z.) da man ffal befinde, at 
den forste Polype (a) voxer paa ffraas til (b) hvor den fetter et Eg fra sig i den overste 
Rand af dens AabMng b. Deraf kommer en ligeledes ffraa-voxende eller sin Boelig paa 
ffraas byggende Polyp b, c, der setter et Eg paa famme Maade, hvoraf den Polype c, d, 
og deraf igien e, f, g, hvilken sidste er den sidste Angel, fom endnu ikke nok har udviklet 
sig og tilvoxet; Og heraf fetaer nu den hele Corall en todeelt og bugtet Skikkelse, fom dog 
ikke sees faa tydelig i de gamle Grene Tab. 111. Fig. 4, ffiont de vist nok have haft fam
me Bygge-Maade af Begyndelsen. Undertiden, ff isn t ikke ret oste, kan 1 Polype fette 
2 2Í fromme, som sees Tab. III. Fig 3, hvor Polypen c, d, har fat saavel d, h, stm 
d, e, og ligeledes Polypen d, e, der har sgt baade e, t, og e, i. Imidlertid komme de dog 
alle deri overcens, at de udspire ikke affladningens nedre (nedad vendte) men ovre Rand, 
hvorover det ffeer, at Cvrallen stedse opstiger i Hoyden. At alle disse Polyper komme af 
Eg, maae siuttes deraf , at fra det ene Ror siet ikke merkes noget Hull eller Aabning gaa- 
ende hen til det andet, som kunde give nogen Communication imellem Polyperne indbyr
des, som hos Sertu (arierne, hvoraf maae folge, at de give Sced eller Eg af deres Aab- 
ninger, at Egget strax klaber fast til Siden eller Overfladen ucermest Aabningen, og 
at det, ved at udvikle sig og modnes, giver af sig en Polype, som baade af naturlig Til- 
boyelighed, fim åg fordi den nu har faaet en ffraa Grund at staae paa, bygger sin Boelig 
i en ffraa Direction, som sagt er.
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todeelte og trinde Grene, alle sammensatte af 6 eller 7 Bigrrne, 
som Fig. 6. lidt tydeligere forestiller. Disse Grene sidde nu paa en 
nu paa en anden af Stammens Sider, gemeenlig der, hvor dm 
gier en udstaaende Bugt, og da de alte ere af lige Længde, og teet 
sammensiddende, seer den hele Vcert ud, som en Pibe-Renser. 
Hvorledes et lidet Stykke af saadam en Green seer ud under For- 
sterrelses Glasset, viser Fig. 7, nemlig som et lidet huult Rer, 
med 2 Rader vexelviis siddende Polyp-Boeliger, alle indssuttede 
t Reret, og af Skabning aflange, med en rund Aabning i den 
everste smale Ende, og nedentil, hvor de ere tykkest, moerkede med 
en merk Plet, som nok er en Levning og Tegn af den afosde Po
lype. Vender man Grenen om, seer den ligeledes ud paa hin 
Side, hvorimod man og kan vende den paa 2 andre Sider, der 
ere gandsse uden flige Polyp-Boeliger. Paa 2 Steder havde sat 
sig om Stammen en Klase af runde Legemer, som Blcrrer med 
runde Aabninger, hvilke syntes at vcere visse Cochillers Eg, da 
de vare faste som Skind, og jadde toet an i hinanden, fom hos 
dette Slags Eg er scedvanligt. Da de vare aabne og tomme, 
maae fluttes, at Cochillerne vare udklcckkede. Deres Farve var 
hvidagtig, men Corallens egen guul som Pergament, hvilket den 
og meest ligner i Fasthed. Blant Ellis mange smaae Soe-Vcer- 
ter eller Sertularier finder jeg denne ikke, fliont jeg der allerhelst 
havde ventet at see den. Den synes derfor at vcere af en temme
lig ubekiendt Art.

No. 6.
De saa kaldte Astroiter, eller Stiernhutlede Corall-Skor- 

per, ere vel ikke saa rare at finde Udenlands blant opgravede Ting 
eller Fossilier, men flak dog, saavidt jeg seer af Linn. Sylt. Nat. 
edit. X. emend., ikke hidindtil vcere fundne i sin naturlige Til
stand eller i Vandet, hvorfor jeg haaber, at denne ncervcerende 
Tab. i. Fig. 2, som virkelig er fundet siddende paa en af Havet 
optrcekket Graasteen, ffulle blive desto antageligere; og endffiont

- ’ ' - .. jeg
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jeg ep anfeer den for Den egentlige Madrepora Aftfoîtes, mm W 
let før Madrepora ftellaris (Pallas Elenchus Zoophyt. pag. 323.) 
turde den dog derfor ikke blive desto mindre rar, siden Author 
vidner , at han kun har feet et eneste Eremplav demf, forø horer 
hiemme i det Indiske Hav. I det mindste bliver denne ncervce- 
rende en med samme nar beslægtet Art, som uden Tvil er rar 
i Norge, da jeg aldrig har feet uden dette ene Exemplar derasi 
Coratl Skorpen er af Vidde, som en Krone, dog ey fuldkommen 
rund og flad, men boy et efter Stenens Ujevnhed, fom ben sid
der pan. Omkring Kanten er den gandsse tynd, hvorimod den 
tiltager i Tykkelse hen ved Midten, hvor den kan vare 2 à 3 Li
nier tyk. For Resten er den heel igiennem sammenfat af sinaae 
Stierner, med naften lige Mellem-Rumme, og hver Stierne 
dannet af nogle og 20 fine Striber, som samle sig i en i Mid
ten siddende Grube, og kan ansies som Stiemens Straaler, hvor
ved dette er at agte, at de fleste strakte deres Straaler ned tit 
den tiaft nedenfor siddende, hvis overste Straaler blive derover 
langt kortere, end de nederste, ja tabe sig oste gandske og blive 
reent borte. — Rundt om den store Corail-Skorpe fiar fat sig 
nogle sinaae, ikkun bestaaende af 4, eller 5 Stierner af famine 
Beffaffenhed, naar den store og her aftegnede har hele ioobe. — 
Under Forftorrelsis Glas sies intet mere end for blotte Dyne, 
dette ene undtaget, at de sinaae ophoyede Rygge imellem Stri
berne fee grynede ud, eller som sammensatte af sinaae Gryn (gra
nula). Farven er nedentil graa og mort, men indentil hvid som 
Kalk, hvilken den og meeft ligner i Henseende til Materien.

No. 7.
Den hele Trop fluttes nu med en Soe-Vcrxt, som er op- 

troekket af Havets Bund med Torske-Garn, og just derfor ilde 
tilredt, da den i det overste er afreven, fom Figuren visir Tab. i. 
Fig. 3. Imidlertid fees dog af det, som er tilbage, at den er 

Rr en
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en Conferva geniculata, fem fra en stelles Rod eller Grundvold 
opvorer i mange hoye, smale og enkelte Stccngler, alle afdeelte 
i Leder, som dog ere lidet kienbelige, uden hvor de ved Indtsr- 
relsen have boyet sig, og siden beholdt en saadan boyet eller brock
tet Stand. Indentil ere alle Smuglerne hule som Ror, og have 
indeholdt en Vcrdske, font ved Indterrelsen^hgr stilt sig ad, og 
gjort Farven paa nogle Steder lidet morkere, da den ellers over
alt er guulagtig. Allernederft har en graa og poreuse Corall- 
Skorpe (e) sat sig paa dm og omringet alle Stcenglerne, hvor
imod de ovenfor ere besatte af et Slags sinaa Balani eller Brerg- 
.¿yttw, som paa 2 Steder have foyet Stcenglerne tilsammen, 
og deelt dem i 2 Parter, ligesom de og i deres allermindste Pa
gel have sat sig peyere op , eg lade sig der tilsyne som smaae 
morte Puncter. Hvorledes disse Balani see ud under Forstorrel- 
ses Glastet, viser Fig. 4, hvoraf sees, at de ikke ere af det almin
delige Slag, som sidder allevegne paa Biergene ved Som, ikke 
heller af den Art, som jeg i Infect. Bcstrrv. 2der Stykke No. z. 
(See NrDenh. Gelst. Skrift. 10 Tonle) har beffrevet, stiont de 
dog meest ligne samme deri, at Langet ingen Ridse eller Sprcrkke 
har, men kun opl-ettes som en Luge eller Fald-Dsr. Derimod 
er den kmt halv saa stor, har ikke saa mange fra hinanden drik
kelige Stykker, men derimod langt tydeligere Furer, andre rin
gere Forstiels Mcerker at forbigaae.

(Aom et Anhang vil jeg her tilstye nogle Udenlandste Vccxter, 

fom undertiden findes opkastede paa vore Strandbredde, da sam

me 

(e) Ved at betragte den under Microscop seer jeg, at den er Cetlepora pumicoia Ellis. Tab. 
30. d, D, som har gandffe runde Huller, med en liden Aabning oventil, ret som mange 
sammensatte eg oventil med et Hull igiennemborede Eg eller Dicerer.
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me kan ansees som et lidet Tillag, saavel tit mine Beretninger 
derom i G-lndm. Beskriv, som til Biff. Gunneri Afhandling 
i den Materie, Norffe Seist. Skrifter 3 Lome. Den ferste 
som her sees afbildet Tab. I. Fig. 5, er dog vel intet andet, end 
den i forbemeldte Afhandling til Slutning anforte Anacardium 
Occidentale, som beffrives lig et Hare-Nyre. Den er en aflang, 
fast og compact Vaxt eller Ned, lidt finalere i den ene Ende, 
end i den anden, med en Fure i Midten paa langs paa den ene 
Side. Udentil er den omgiven med en tynd og hvidagtig Hin
de, som kan pilles af, der indenfor er den brun, og, naar man 
stim i den, blaa-agtig. Den anden (Tab. 1. Fig. 6.) er en 
ovalrund Nod, gandffe lidet fladagtig, med en brun Plet og 
Indtrykkelse (Hilum) i den ene Ende. Skallen er meget fast og 
glat, omtrent en halv Linie tyk, og indeholder en hvid Kicerne, 
der smager fom en Nod eller Bonne, inctt tillige noget bitter. 
Farven er guulagtig, rned nogle brandgule og bolgagtige Tvar- 
linier, som dog hos nogle ere afflidte. Jeg har og stet een, der 
havde en Indtrykkelse paa den ene Side, som viifte, at den hav
de varet klemmet i Vcexten, medens den endnu var blod. Det 
er markeligt, at man paa Soudmor har fundet 4 saadanne i 
een eneste Torff, af hvilke jeg har haft de 2 i Hcende. Ellers 
har jeg og sikker Efterretning, at den undertiden findes opkastet 
paa Strandbredden, baade her og i Naboe-Fogderiet Nornsda- 
len.. I Begyndelsen indbildte jeg mig, at den henhorde tit de i 
Norge saa kaldte (l^rme-Stene (Faba indica Wormii) hvoroin i 
stimme Afhandling meldes; Men ved nsyere at efterfee Ordene, 
seer jeg, at derved forstaaes de smaae Vettenprer, eller her saa

R r 2 kaldte
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kaldte Bue-Stene, med den sorte ophsyede Ring rundtom, som 
jeg og har meldet om i øønbm. Beskriv. ; folgelig er denne 
en Voext, som Visk. Gunnerus intet melder om, ligesom og D. 
Tonning ganer den gandsse sordi i hans DifTertat. de rarioribus 
Norvegiæ. Det snnnne kan siges om den tredie, (Tab. I. Fig. 7.)
om hvilken jeg ikke heller finder nogen Underretning. Den er en 
gnndste liden hierte-dannet og flad Bonne, hvis nederste Spidse 
synes nt voere nfbrudt. J Fasthed og Lethed ligner den forrige. 
Udenpnn er den glat, glendsende og castaniebrun; Men indentil 
hnr den en hvid Kloerne, og, det son: er det moerkeligste, dn er 
den funden i Marven nf en Hyfe eller Aolje.

OM Añlñbñsstu Vil jeg her intet melde, dN Biss. Gunne
rus pnn fornnferte Sted har bessrevet den, eg jeg i mine Au- 
moerkmnger til S^udnr. Beskriv, som formodentlig blive nt 
lcese i Norffe Selff- Skrifter 5te Tome, hnr giort samme Be
stridelse fuldstændigere, i Henseende til dens indflutte Kiccrner, 
med videre.


