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S. L, MøIlere tsogirykkeri (Møller & Thonsen). Kjøbenhavn.

Fororci .

I
I slutningen af November 188b sendte Sigurcl vi,gfusson Medlem

af Bestyrelsen for det ,island,ske Olclsa,gsselskab i Reykja,uik, nogle
Stykker af et ejendommeligt, hvidt Stof til Højesteretsassessor Dr. jur. V.
-F'insen i Kjøbenhavn og bad ham at foranledige, >at disse Stykker
bleve kemisk underspgte af Mænd, sorn dertil vare bedst egnede<"
Stoffet var fundet ved nogle Udgravninger, som B. V,iffisson havde
foretaget paa det Sted, hvor N,jals Gaard Bergthorshuol, ifplge Sagaen
havde ligget, og det blev opgravet dels i Aaret 1883 og dels i
Sommeren 1885. I et Brev, som B. Vi,qfusson sendte Højesterets-
assessor V. Finsen samtidig med de ovennaevnte Stykker af det >hvide
Stof<, rneddelte han blandt andet: at Mange have ment, at det >hvide
Stof< var Rester af Bergthoras (Nials Kones) >>Bkyr<<L), eller med
andre Ord bevarede Rester af et Produkt af Mælk, der skulde være
tilberedt paa Bergthorshuol i det Aar, d,a Njat og hans Sønner ifplge
Sagaen indebrændtes, altsaa i Aaret 1011.

Hpjesteretsassessor V. F'insen henvendte sig i den Anledning til
en af vore mest fremragende Kemikere for at faa det >hvide Stof<
unders@gt af ham. Væsentligst paa Grund af de med den Slags Under-
søgelser forbundne og npdvendige Forarbejder vilde han imidlertid
nØdig paatage sig dette Arbejde, rnen henviste Hpjesteretsassessor
Finsen til mig, idet han formente, at jeg med et mere specielt Kjend-
skab til Mælkeprodukternes kemiske Sammensætning lettere end han
maatte kunne paatage mig Besvarelsen af det Spørgsmaal, om det
fundne >hvide Stof< skrev sig fra et Produkt af Mælk elier ikke.
Skjønt min Ernbedsgjerning kun levner rnig saare ringe samlet Tid
til andet Arbejde, ansaa jeg det dog for min Pligt ikke at unddrage
mig dette Arbejde, men jeg udtalte aabent til Assessor Finsen, at jeg
nærede megen Tvivl offi, hvorvidt j.g ved mine UndersØgelser af
Stoffet formaaede at tilvejebringe saa fyldestgjørenCe Resultater, som
dette højst interessante Fund utvivlsomt fortjente.

t) Ved ,Skyr" benævnes af fslænderne en Slags ooplagtn Mælk, hvoraf Valleu er
udprosset.
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Jegtogaltsaamoddeafrg.VigfussonsendteStykkerafdet
>hvide Stof< fra N,jats Gaard, ialt fire. De vafe nedlagte i lukkede

Glaskrukker, forsynede med hver sit Nr'rmmer saavel uden paa selve

Krukken som inde i den under dens tr-aag. Den kemiske Analyse af

det >hvide Stof< blev paabegyndt i 13egynåelsen af forrige Aar (1886)'

og den var i Hovedtrækkene tilendebragt i Løbet af et Par Maaneder'

De derved vundne Oplysninger om Stoffets kemiske Samtnensætning

vare imidlertid utilstrækkelige til, at der af dem alene kunde

drages nogen paaliclelig Slutning om det 
->hvide 

stofs< oprindelige

Natur og BeskaffenhÅ. Dets kemiske Sammensætning hentydede

ganske vist påå, at det maatte hidrøre fra et eller andet organisk

Produkt, men da dets Bestanddele fornernmelig vare af- mineralsk

Natur, kugde det i ethvert Fald nærmest opfattes som Skelettet af et

saadant organisk Produkt, hvis mest karakteristiske og væsentligste

Bestanddele, nemlig de letforgængelige, organiske Stoffer' for aller-

stØrste Delen vare g;iaede tatte 
-i 'fi{ens Løb ved Produktets lang-

varige Henliggen i Jårde'. og den forholdsvis ringe, tilbageblev'e

Rest af disse orguni.k. Stoffer vaf aabenbart saa forandret og om-

dannet, at dens rirværen.le kemiske Beskaffenhed ikke kunde give trogetl

paalidelig oplysning oin, af hvad }Jeskaffenhed det stof havde været'

fra hvilket den stammede. Det gjaldt clerfor oin, af Skelettets Satnmeir-

sætning at finde nogle Ejendomåeligheder, hvorpaa der kun-de bygges

en begrundet Meni',[ o* det Produkls Natur' sorn det oprindelig havde

tilhørt. Det ligg"r'i Sngens Natur, at clenne Del af Undersøgelserne

af det >hvide st.r" maatte frernby<le de fieste vanskeligheder, og at den

maatte kræve ikke lidet mere Arbljae, end cler oprindelig kunde forudses'

Kjobenhavn, den 9' Januar r887'

V. Storch.

UndersØgelsen af det ohvide Stof-
I
lfplge dct ovenfor naevnte llrev fra B. Vi,gfusson foretog hau de

Udgravninger, ved hvilke han fandt det >hvide Stof<, paa det Sted,
hvor Nials Beboelseshus forrnenes at have ligget. Der staar nu en
Række gamle Bygninger, hprende til en derværende Bondegaard, hvor-
for det var vanskeligt at konrrne til at grave der. Efter at have
gjennemgravet et 3 Alen tykt Jordlag, kom han til et Lag Aske af
omtrent 2 Alens Tykkelse. Det >hvide Stof< blev fundet langt nede i
Askelaget og for stØrste l)elen paa 6t Sted. Af de 4 forskjellige
Stykker af det >hvide Stof< vare de med Nummer L, 3 og 4 be-
tegnede fundne i Aaret 1883, I{r. 2 derimod i Sommeren tBB5. B.
Viqfzasson medclelte om disse Stykker, at Nr. 1 ved Opgravningen var
tættere og ikke saa porøst og tørt som nu, men fugtigt eller vaadt;
Nr. 2 syntes ogsaa at have forandret sig noget efter at være opgravet,
men saa ud til, ligesom Nr. 3, at være et lignende Stof som Nr. 1.
I det mørke Stof Nr. 4 fandtes en hvid Stribe, der, t6r det blev t@rt,
havde en fedtagtig Konsistens, naar det blev gnedet mellem Fingrene,

Disse fire Prøvers Tilstand og Beskaffenhed, da jeg modtog dem
til Undersøgelse, var f6lgende:

Nr. L var tert, meget porøst og let, samt havde en næsten ren
hvid Farve med liclt gulligt Skjær. Porerne vare ret regelmæssig for-
delte i hele Nlassen og indbyrdes adskilte ved tynde Vægge. De
havdc en langstrakt F'orm og vare af forskjellig Stprrelse, de fleste
dog 7-8 Millirneter lange og t,s-Z Millimeter i Tværmaal. Deres
Inderflade var træsten fuldstændig glat. I Enderne vare de afrundede
og gjennernbrudte ved 6n eller flere Aabninger af forskjellig Størrelse,
der satte dem i Forbindelse med Naboporerne. Stykket selv havde
en afi'undet Form (bolleformet); Underfladen næsten plan, og de nær-
mest denne værende Porer vare fladtrykte. Paa Tavle I findes gjen-
givet to F otografier af det >hvide Stof< Nr. 1 i omtrent naturlig
Størrelse; Fig. 1a viser Stoffets ydre F'orm og Udseende, trig. 1b
samme Stykke gjennemskaaret og med tlnderfladen opad.

Nr. 2 var ved Modtagelsen temmelig fugtigt, meget por@st, havde
en hvidgraa Farve og besad en stærk, muggen Lugt. Prpven bestod
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af flere Stykker, der ligesom Nr. t havde afrundede Forrner. Porerne
i disse Stykker vare mindre end de i Nr. l, omtrent 1 Millirneter i

Tværrnaal og 3 Millimeter lange. Paa Stykkerne var der fastklzebet
en l)el Klurnper fra Jord- eller Askelaget, hvori de vare fundne, og
det >hvide Stof< selv indesluttede en Del Sand- og Jordpartikler. Fig.
2 (Tavle I) gjengiver et Fotografi af et Par Stykker af dette Stof i

lufttørret Tilstand og i omtrent naturlig Stprrelse.
Nr, 3 var t@rt, til.syneladende ikke por@st, og havde en mørkere,

hvidgraa Farve rned talrige sorte Pletter. Ved nøjere Uncler.søgelse

af en frisk Brudflade af det, viste det sig, at det besad en lignende
porøs Struktur som Nr. 2, uren at Porerne vare helt udfyldte med en

sort Substans. Porerne selv vare lidt stØrre end de i Nr. 2, men

mindre end de i Nr. 1, og navnlig ikke af saa langstrakt Form scrm

det sidstnævntes. Prøven bestod af en bolleformet Klump med næsten
jaevn Overflade. Fig. 3 (Tavle I) gjengiver et Fotografi af tre Brud-
stykker af detrne Klump. De sorte Pletter hidrøre fra den Substans,
sorn udfylder Porerne; de vise ret tydelig Porernes Form. Omtrent
naturlig Størrelse.

Nr. 4 bestod af en fugtig, mørkerød, jordagtig Masse, hvori
der fandtes indlejret et Lag af et hvidt, blødt og fugtigt Stod der

ikke syntes at besidde nogen karakteristisk Struktur. Prpven havde
en stærk, muggen Lugt, Ved langsom Tgrring i Luften i Løbet af
Sommeren 1886 biev det muligt at befri det >hvide Stof< i denne
Prøve fra største Delen af den jordagtige Nlasse, hvori det var ind-
lejret, og ved nærmere Underspgelse af det under Lupe viste det sig,
at det i Hovedsagen besad en lignende porgs Struktur sorn Nr. 3, inen
at dets Porer vare tildels sammentrykte og helt udfyldte med en

lignende sort Masse som den, der udfyldte Porerne i Nr. 3. Fig. 4
(Tavle I) gjengiver et Fotografi af nogle Klumper af Prøven Nr. 4,

paa hvilke det >hvide Stof< findes fastklæbet. Et Par af disse Klumper
harre særlig Interesse derved, at der i det >hvide Stof< findes en st@rre,

mørk Plet, der viser et ret tydeiigt Aftryk af Træstruktur. Orntrent
naturlig Størrelse.

Efter Udseendet og den porøse llygning at dømme maa disse

fire Prøver af det >hvide Stof< højst sandsynlig tilskrives samrre Op-
rindelse, hvad der ogsaa ligger nær at antage, eftersom de ere fundne

paa samme Sted i Jorden. Ved den kvalitative, kemiske Airalyse af
PrØverne erholdtes den Oplysning, at alle fire Stoffer hovedsagelig
bestod af -Fosf'orsyre, Kalk, Leriord, og Jærn'ilte, samt indeholdt etl

ikke ubetydelig Mængde af kuælstofhotd,ige, bortbrændeli,ge Bestønd'd,ele,

hvortil der endnu kom en større eller mindre Mængde af Sand,, navn-
lig sort Basaltsa,nd,, og enkelte andre Silikater. Af disse Oplysninger
kan der imidlertid ikke drages rlogen Slutning orn Stoffets Oprindelse.
De bortbrændelige, kr';elstofholdige Bestanddele hentyde gatrske i'ist
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påå, at det >hvide Stof< kunde hidrøre fta et eller andet organisk

Produkt; men da der næsten overalt i det øvre Jordlag findes kvæl-

stofholdige, organiske Stoffer, hidrørende fra formuldede Planterester,

lod det sig tænke, at saadanne kvælstofholdige, organiske Stoffer vare

tilfældig !Ådf.ørte i clet porøse >hvide Stof< under dets Henliggen i

Jorden. F-or at opnaa nogen nærmefe Oplysning om det >hvide

Stofs< Samrnensætning maatte der udføres kvantitative, kemiske Ana-

iyser af alle fire PrØver af det.
Til de11 kvantitative, kemiske Analyse benyttedes et afskaaret

Stykke af Nr. t og mildre Brudstykker af Nr. 2 og 3, medens der

af Nr. 4 maatte anvendes en rned Jord og Sand meget forurenet Del

af det hvide L^g. Stykkerne pulveriseredes hver for sig, og af det

paa denne Merade erholdte Pulver afvejedes en Dei til den kemiske

Analyse. Det ligger i Sageris Natur, at denne F'remgangsmaade ikke

kunde give en sand Qennemsnitsprpve af Stoffet' rnen' som jeg senere

skal vise, medførte den Fejl, sorn herved blev begaaet, en ikke uvigtig

Oplysning om det >hvide Stofs< sande Sammensætning. For Nr' 4's

Veclkommende viste det sig, at ovennævnte Fremgangsmaade var

trpaalidelig, paa Grund af, at det >hvide Stof< i denne Prøve ikke lod

sig tilstrækkelig befri for vedhængende Jorddele. Det lykkedes dog

selere at erhoide til Analysen en noget renere PrØve af dette Stof i Nr.

4, nemlig efter at Stoffet var bleven lufttørret ved Henliggen. Som tid-
ligere allerede meddelt, befandt de fire PrØvet af det >hvide Stof< sig

i en poget forskjellig Fugtighedstilstand. Ved at tørre en afvejet

Mængde af dem ved 105 0 C. til konstant Vægt, fandtes fplgende Ind-

I

l

hold af capill:ert og hygroskopisk Vand:

Fundet I Nt. 1 indeholdt 15,s0

188t 1

t - 4 36,10

1885 2 46,ar

':'':'

I)ette forskjellige Inclhold af Vand maa hovedsagelig hid-

rØfe fra den tilfældige Omstændighed, at Prøverne havde været

opgravede til forskjellig Tid, hvorior ogsaa den senest opgravede

1lli. Zy var mest fugtig. Ret ejendommelig er det dog, at Nr. 4
havde bevaret et saa stort vandindhold, skjønt den var bleven

funclen samme Aar som Nr. 1 og 3. Det fundne Indhold af

Vand maa imidlertid betragtes som helt uvæsentiig for det spørgs-

maal, der skulde besvares, nemlig om det >hvide Stofs< Oprindelse,

og da et saa forskjeiligt Vandindhold tihned vanskeliggjØr en Sammen-

ligning af de fire Prøvers fundne, kemiske Sammensætning, har jeg

foretrukket at opstille i omstaaende Tab. I den af Analyserne be-

regnede Sarnmensætning af PrØverne i tøryet Tilstand.
Hvad der ved en nærmere Betragtning af disse Analyser først

og fremmest er ipjnefaldende, er det store Ind,hold' aJ EosfOrsyre, der



8

gjennemgaaende for alle fire Prøver er st@rre end Kalkindholdet, og i
den reneste af Prgverne (Nr. 1) endog udgj6r omtrent 46 pct. af
Stoffet. Ejendomrnelig for alle fire Prøver af det >hvide Stof< er det
ret betydelige Indhold af Lerjord, fta 6,,a2 til g,ro pCt. Det ses end-
videre af Tab. l, at der i alle Prøverne fandtes omkring tr 2 pCt. bort-
brændelige Stoffer, hvoraf en Del vare kuælstoJ'h,old,i17e. At disse bort-
brændelige Stoffer ikke bestaa af organiske Stoffer alene, er temmelig
sikkert; en Del af dem maa nemlig hidrøre fra kemisk bundet Vand.
Den fundne Kuælstofm,ængde er paafaldende stor i Forhold til Mængden
af bortbrændelige Stoffer, og selv om den hele Mængde af sidstnævnte
Stoffer antages at være af organisk Natur, bliver Kvælstofindholdet
betydelig stØrre end det, der sædvanligvis findes i Humusstoffeme i
Jorden. Tab. I.

Analyser af d,et >>hu'ide Btof<,
beregnede for det ved 105 0 C. fundne Tørstof.

ll N'. Nr. 2. I Xr. a. Nr. 4.

I

hydratopløsning udvikles der af de nævnte tre Prøver af det >hvide
Stof< ikke paaviselige Maengder af Ammoniak; derimod gav PrØven
Nr. 4 ved denne Behandling en tydelig, men dog ikke stærk Reaktion
for Ammoniak. I ingen af Prøverne kunde der paavises Salpetersyre.
Behandlet med fortyndet Salpetersyre eller Saltsyre ved almindelig
Stuevarme oplpses det >hvide Stof< i alle fire Prøver for stØrste Delen,
men der bliver af dem alle en uoplpst Rest tilbage. Denne Rest be-
staar af et sammenhængende, opkvældet, sejgt og noget elastisk Mate-
riale, forurenet rned Sand og andre mekanisk indblandede Bestanddele
fra Jorden, deriblandt talrige, smukke Former af Diatomeer. Ved at
behandle paa ovennævnte Maade mindre Stykker af det >hvide Stof<
Nr. 1, 2 og 3 er det iykkedes mig at erhoide dette sammenhængende,
elastiske Stof befriet for stØrste Delen af de mineralske Stoffer, og ved
at undersØge det under Ltrpe eller Mikroskop, viste det rig, at det
havde bibeholdt en lignende Bygning som det >hvide Stofs<<, hvoraf
det var fremstillet. Det var gjennembrudt med Hulier, der i Størrelse
og Form svarede til Porerne i det >hvide Stof<. Fig. 6, Tavle II
gjengiver et Mikrofbtografi af et lille Stykke af dette Stof fremstillet
af Prøven Nr. 1, omtrent 20 Gange forst@rret. Stykket er før F'oto-
graferingen farvet- brunt ved Behandling med Jodoplpsning for derved
at tydeliggjØre dets Bygning. Hullerne i det træde skarpt frem som
stØrre eller mindre hvide Pletter, og de svare til nogle forholdsvis
smaa Porer i det >hvide Stof<, hvoraf Stykket er fremstillet.

Dette sammenhængende, elastiske Stof var af organisk Natur, for-
kullede ved Ophedning under Udvikling af alkalisk reagerende I)ampe,
og indeholdt i askefri Tilstand lidt over 10 pCt. Kvælstof, Tørret i
Luften trak det sig stærkt sammen til et haardt næsten hornagtigt
Stof, der ved at behandles med Vand atter bulnede ud til en blød og
elastisk Masse. Ved at undersøge det under Mikroskopet viste det
sig, at det indesluttede en ta,lri,g Mængd,e bru,ne, l,ed,ed,e lIyfer, t,ilhørend,e
en Kjærnesuamp (Pyrenomycet)'). Disse brune Svampehyfer fandtes
spredte overalt i det ovenfor be.skrevne Stof fra alle 4 Prøver af det
>hvide Stofu; merl i visse Partier af det vare de til Stede i meget
stor 1Vlængde og det navnlig, som det .syntes, onrkring Hullerne
(Porerne). Svampen selv var uddød, og de brune Hyfer skrive sig
aabenbart fta et Svarnpeliv, der forlængst var gaaet til Grunde. Fig.
7, Tavle II gjengiver et Mikrofotografi af et lille Stykke af det oven-
for beskre\rne, organiske Stof i ufarvet Tilst:rnd og ved en Forstørrelse
af omtrent 35 Gange (liniær). I de mørkere Partier af dette Fotografi
ses ret tydelig en Mængde sorte Streger, sotll ere l-ysbilieder af de
brune Hyfer. Ved nærmere at undersØge Fig. 7 vil det s6s, at de sorte

r) Denne
sagelse

Oplysning skyldes Docent E. Rostrwl4 som

over Svampene i det ohvide Stof* for mig.

i

Bortbrændelige Stoffer')
Fosforsyre (Pz Oo)
Kalk ....
Magnesia
Kali ....
Natron
Lerjord
Jærntveilte
Svovlsyre
Klor .

Sand og Kiselsyre
Kulsyre og Tab

pct. pct.
12,s0 | 11,,r0

25,+s | 34,0 r

30,sa l24,oa 132'es
0,rz 0rr u

0,zt
0,.ra

9,t o

2.oo

0nts

2l,sz
SporlSporlSpor

3,te

pct.
12pt
45,se

0,re
6,nr

0,as

0,az

pct.
11,sa

27,2s

24,ae

0,ol
0,ra

0rlz
6,n
3,nr

0,rt
Spor
24,2s

0,os 2,oo--lE;;f K"*l'tor1. il^t^ll 0,to | 0,rr I 0,rs | 0,r'
For at kunne danne sig en Mening om det >hvide Stofs< Op-

rindelse bliver det imidlertid fqrst nødvendigt at underspge, om alle
dets Bestanddele have tilhørt det Produkt, hvorfra det stamnrer, eller
om ikke snarere nogle af dem ere senere tilførte fra Asl<elaget,
hvori det er fundet. F ørst og fremmest vil det vaere af Vigtighed at
faa afgjort, om de bortbrændelige Stoffer hovedsagelig ere af organisk
Natur, og i saa Tilfælde, om de ere tiifældig indblandede i det >hvide
Stof< elier ikke. At en meget væsentlig Del af de bortbrændelige
Stoffer maa være af organisk Natur, kan der ikke være Tvivl om. De
ere nemlig kulstoJhold'i,ge og forkulle ved Ophedning; og de ere tilmed
rige paa Kuælstof. Hele Kuælstof,nd,holclet i. det ,ha'icle Stof* Nr. 7, 2
og 3 r/ta,a, uære til Sted,e ,i organisk Forbindelse. Ved Kogning med
en Opiøsning af Barythydrat og selv med en middelstærk Natron-

velvillig har udfsrt en Under-
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Streger findes spreclte overalt i Billedet af det organiske Stof. At di.sse

Hyfer ere leded., ,", lettere ved en langt stærkere Forst0rrelse, saaledes

som de ere gjengivne i Fig" B. Dette Mil<rofotografi viser nemlig et

mindre Parti af Jet i Fig. ? afbildede Stof ved en ForstØrrelse af om-

trent 800 Gange (liniær). De sorte, uregelmæssige Pietter i dette Foto-

grafi ere Lysbilleder af meget smaa Korn af Basaltsancl.

Selue d,et orgatriske StoJ, hvori Hyferne findes, lader sig let oplpse

i en fortyndet Opl@sning af Kali- eller Natronhydrat, men ikke i Am-
moniakvancl. Af den filtrerede, alkaliske Oplpsning udtældes clet igjen

ret fuldstændig ved Opløsningens Nevtralisation rned Salpetersyre

eller Saltsyre; men det paa denne Maade erholdte, fnuggede Bundfald

opløses let og fuldstændig i et ringe Overskud af den tilsatte Syre.

I.iemstillet af Nr. 1 ved ovennævnte F'remgangsmaade var det et

fnugget og nzrsten farveløst Bundfaid, hvorimod det fra Nr. 2, 3 og 4

p*" tign"n.l. Muude frigjorte Stof var noget brunfarvet og mindede

i saa Henseende offr Hnmusstofferne. I intet Tilfaelde er det lykkedes

mig at faa clette organiske Stof frit for mineralsl<e Bestanddele; det

incleholdt stedse en betydelig htængde af Fosforsyre og Lerjord' Det

har derfor heller ikke været mig muligt at finde dets sande Forhold
til forskjellige Oplpsningsmidler og Fældningsmidler. Fremstillet af
det >hvide Stof< ved at behandle dette med svag Saltsyre, fuldstaen-

dig udvaskning af den uoplpste Rest, opløse deune i svag Natronlud,

fælde den filtrerecle Opl@sning ved Nevtralisation med svag Saltsyre,

Bunclfaldets Gjenoplgsning i svag Natronlud, Gjenfældning ved Nevtra-

lisation med Saltsyre, og endelig fuldstændig lJdvaskning med destilleret

Vand, viste det saaledes erholdte organiske Stof lplgende analytiske For-
hold, enten det var frernstillet af den ene eller den anden PrØve af det

>hvide Stof <. Af en meget svag, saltsur Opløsning fældtes det fuldstaen-

digt ved Fosforutolfrctmsyre. GaruesAre og Jod' gave en fyldig Fældning

navnlig ved Henstand. Bundfald et ved Jod, var stærkt brunJaraet og

meget finfnugget. I fast Form farvedes det organiske Stof ligeledes

stærkt brunt ved Jod. Derimod fældtes Oplpsningen ikke af de tunge

Metallers salte, saaledes ,ikke af nevtralt, eddikesurt Blyilte, af Kvæg-

sølvklorid eller af Ferrocyankalium. Det gav ingen ,lEggehvidereaktion

vecl Mi,Itoms Reagens, ingen Bi,uretreakt'ion, saa at det, selv om dets

Forhold til Fosforwolframsyfe, Garvesyre og Jod ligner ,4Eggehvide-

stoffernes F-orhold til disse trældningsmidler, mangler de mest karak-

teristiske ,lfiggehvidereaktioner. Endnu skal dog tilfpjes, at det synes at

være fosforhold,i,gt, men et absolut sikkert Bevis herfor kan jeg dog

ikke give. Fremstillet af det >>hvide stofu Nr. 1 paa den tidligere be-

skrevne Maade gav to lige store Portioner af det en ul'ige stærk Fos-

forsyrereakt,ion, efter som denne udførtes umiddelbart i en saltsur Op-

ipsning af det organiske Stof eller først efter at have srneltet det med

en Blanding af Salpeter og kulsurt Natron. I sidste Tilfælde erholdt
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jeg ved gjentagne Fors6g stedse en kjendelig stærkere Fosforsyrere-
aktion end i første. NIen for at kunne levere et sikrere Bevis maatte
Mængden af Fosforsyre have v:æret bestemt i begge Tilfeelde. Hertil
manglede jeg imidlertid tilstræl<kelig Stofmængde. Men er denne or-
ganiske Bestanddel af det >hvide Stof<, som det synes, virkelig fosfor-
holdig, da haves heri en ikke uvigtig Omstaendighed, af hvilken der
kan drages Slutning om det >hvide Stofs< Herkomst. Et kvælstof-
og fosforholdigt organisk Stof af ovennævnte Ileskaffenhed maa utvivl-
somt skrive sig fra en ganske besternt Gruppe af ,lEggehvidestoffer,
nemlig fra de saakaldte Notklooalbztminer, Men et af de i Naturen mest

udbredte og' af Menneskene i stor Maalestok benyttede Nukleoalbu-
miner er Kaseinet (Astestolfet) i, MwIb. I)a Fosforholdigheden af deu or-
ganiske Bestanddel i det >hvide Stof< imidlertid ikke er fuldt bevist,
rnaa der spges efter andre Forhold, sorn kunue give Oplysning om

det ,hvide Stofs< Oprindelse. Men sammenholdes de alt indvr-rndne

Oplysninger, nemlig: at den org,"aniske Bestanddel af det >hvide Stof<
udgjør en vigtig Del af dette, idet det >hvide Stof< i en vis Henseende

rnaa siges at vaer e J'ormet af denne Bestanddel, at denne organiske Be-
standdel er rig paa Kvælstof, og at den tidligere har kunnet yde en

Svamp en frodig' Jordbund at udvikle sig i, samt endelig at den er

kuyttet til en stor Mængde F'osforsyre og Kalk, da ere disse Oplys-
ninger i og for sig fyldestgjørende nok til at drage den bestemte Slut-
nirrg, at d,en organ'iske Besta,nddel ikke er en tilfældig lndbland'ing i clet

,ha'ide Stof ^, oE at den maa uære Eesten aJ' et eller andet .lØgøeh'uid,estoJ'.

Vi have altsaa for os et >hvidt Stof<, funclet i et Askelag, der

bar tydeiige Spor af at skrive sig fra Branden af en menneskelig Boiig'
og dette >hvide Stof< bestaar af et kvælstofholdigt, organisk Stof i
Forbindelse med en stor Mængde F'osforsyre og Kalk, og det kvælstof-
holdige, organiske Stof indeholder ikke usandsynlig Fosfor; alle disse

Forhold henpege netop paa et saadant Produkt som Osfestoffet fra
Mælk. Da det imidlertid ikke er sikkert bevist, at det >hvide Stofs<

organiske Bestanddei er fosforholdig, ere vi berettigede til at spørge,

om de ovennævnte Forhold ikke ligesaa godt kunue henpege paa andre

Produkter fra Dyr eller Planter. For at besvare dette Spørgsmaal

nødes vi til at tage vor Tilflugt til det >hvide Stofs< mineralske Be-
standdele og ved en nærmere Undersøgelse af disses indbyrdes iVlængde-

forhold sØge at finde nye Syrtspunkter.
Mellem det >hvide Stofs< mineralske Bestanddele findes der imidler-

tid en, der i Naturen aldrig forekommer sammen med .lEggehvide-
stofferne og derfor heller aldrig findes iProdukter {ra l)yr eller Planter,
og denne Bestanddel er Lerjord, At største Delen af Lerjordindholdet
i det >hvide Stof< Nr. 1 er kemisk bundet til liosforsyren, kan der

ikke være Tvivl c)11r, men ogsaa i de 3 andre PrØver af det >hvide

Stof< rnaa en va:.sentlig l)el af Lerjordindholdet være i kemisk For-
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bindelse med Fosforsyren, medens Resten sandsynligvis er til Stede

i F orbindelse med Kiselsyre og altsaa maa betragtes som en

tilfældig, mekanisk Indblanding. Ikke desto mindre maa det antages,

at hele Lerjordmængden i de forskjellige PrØver af det >hvide Stof<

er en senere tilført Bestanddel fra Vejrsnrulringsprodukterne af Sten-

arterne i Jorclen, særlig af Basalten, Denne Forudsætning er i og for

sig h6jst sandsynlig, men det lader sig ogsaa vise, at den maa være

rigtig. Hvis nemlig Lerjorden er en fra Jorden tilfældig tilført Ind-
bianding, da er det sandsynligt, at den ikke findes ensartet fordelt i
hele Massen af det >hvide Stof<, medens derimod Forholdet mellem

de mineralske Bestanddele, som oprindelig stamme fta det Produkt,

sorn det >hvide Stof., har tilhørt, altsaa særiig Forholdet mellern Fos-

forsyre og Kalk, maa være det samme overalt i det >hvide Stof<.

Ved at bestemme lndholdet af Fosforsyre, Kalk, Lerjord og Sand i

2 forskjellige Stykker af det >hvide Stof< Nr. 1, har jeg netop fundet,

at medens Forholdet mellem Fosforsyren og Kalken saa at sige var

fuldstændig ens i begge Stykker, var Indholdet af Lerjord meget for-
skjelligt, hvad fplgende Tal tydelig vise.

Analyser a,f 2 forsk'jelli,ge Stykker øf clet ,hu'id'e Btof- Nr. 7-

a. b.

Bortbrændelige Stoffer 12,ar pCt. 12,10 pCt,

Fosforsyre 45,a0 40,00

Kalk 30,aa 25,ee

Lerjord . 6,ot 16,rs

Sand&Kiselsyre... 3,ro 4,n
Andre Stoffer 1,sa l,at

F orhoidet mellem Fosforsyre og Kalk er:
1: 0,oo 1:O,aa

Hvis vi altsaa ville have et mere korrekt Billede af det >hvide

Stofs< kemiske Sammenåætning, maa Analyserne beregnes i det mindste

fri for Lerjord, Jærnilte og Sand; thi at Sand og Jærnilte heller ikke

tilhøre det >hvide Stof<, derom kan der ikke godt vaere llogen Tvivl.
Hvorvidt derimod de stnaa Mængder af Kali og Natron ogsaa

hidrøre fra Vejrsmulringsprodukterne af Basalten lader sig ikke afgi6re.

Da deres Maengde er saare ringe, kunne vi goclt betragte dem som

tilhøre1de det >hvide Stof<. De fire Prøver af det >hvide Stof< i ler'
og sand,fri, Ti,lstartrl have da fplgende Samrnensætning:
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Tab. II.

Bortbrændelige Stoffer t;

Fosforsyre .......
Kalk
Magnesia ..o........
Kali...
Natron .....
Svovlsyre. ..,...

Pct.
13,i o

50,se

33,r'r

0,2I
0,rn

0,zo

0,a';

0oc a

pct.
19,20

38,rr,

36,2 o

0,zs

Ora t

0,e a

0,zr
4,.da

pct.
1.3,sr

41,sa

39,4e

0,al
0,ta

0,tt
0,ae

2rea

pct.
18,20

4L,r;+

37,2 o

0,sa

0,zt
0, ne

0,2 a

Kulsyre og Tab .

l,oslo,onl 1,rur;HerafKvælstof ...ll O,sr 
I

Til 100 Dele bortbrændel. Stoffer
svarer Kvælstof

Til 100 Dele Fosforsyre findes Kalk
6,oe

66,r

5, oo Art t 6,e a

96,a 95,r 90,4

Det er ikke sandsynligt, at Forholclet mellem de mineralske Stoffer

det Produkt, hvcirfra det >hvide Stof< stammer, har været netop et

saaclant, som det oveufor angivne (Tab. II) for de 4 Prøvet af det

>hvide stofu. Man maa tværtimod antage, at der oprindelig har været

mere Magnesia og en betydelig st@rre Mængde Alkalier til Stede som

fosforsure Salte og Ktorørbindelser, men at Hovedmængden af disse

Salte er opløst og gaaet tabt tillige nred den allerstØrste Del af

cle orgauiske Best"ndd.l.. Derimod tØt vi med stor Sandsynlighed

antage og gaa ud fra, at tr'orhoklet m,ellem FosJbrsyre- og Kalki,nd,hold'et

ikke er Jirind,ret, og at netop det samme Forhold rnellem disse to

Stoffer har været til Stede i det oprindelige Produkt. En Ting er

i ethvert Fald sikker, et den nted, .fr"osforsAren forbund,ne Ka,lkmængd'e

ilrke ka,n uære bleuen nt|rd,re under Prod,uktets Henliggen 'i Jord'en uden

cjerved, at dette sidste har vaeret udsat for en forholdsvis stærk Syres

Indvirkning eller derved, at en Del af Kalken er bleven udvexlet med

en ækvivalent N{ængde af en anden Base. Ingen af disse Forudsæt-

ninger har imictlertid nogensomhelst Sandsynlighed for sig' Den ba-

siskl Bestanddel, med hvilken en Del af Kaiken maatte være udvexlet,

kan nemlig kun være Leriord; thi paa en ubetydelig Mængde Magnesia

og Alkaiier nær indeholder det >hvide stof< af basiske Bestanddele

kun Kalk og Lerjord samt licit Jærnilte. Men selv om vi antage, 3t

hele Lerjordmæng<len i det >hvide Stof< Nr. 1 er indgaaet i Forbindelse

med Fosfofsyfen i Stedet for en med denne Syre oprindelig forbunden'

aekvivalent Mængde Kalk, saa er Forholdet mellem Fosforsyren og

rJe' hele Mængde Base ligefulOt højst ejendommelig for denne Prøves

vedkommende. Eosfors,yiei,nd,hotd,et 'i d,et >>ha'i,d,e stof" I{r, 1 er nemlig
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sad, stort, at det med, de til Bted,e aærend,e Baser kun kan d,nnne et to-
basisk surt Salt (s6 Tab. I). Og denne Omstændighed giver et fuld-
gyldigt Bevis for, at intet af den oprindelige Kalkmængde i den under-
søgte Prøve af Nr. 1 kan være udvexlet med en ækvivalent Mængde
I-erjord. Vi kunne derfor med stØrste Sandsynlighed gaa ud fra,, at
det fundne Forhold mellem Fosforsyre og Kalk i det >hvide Stof<
ogsaa har været til Stede i det Produkt, som det >hvide Stof< op-
rindelig har tilhørt.

Den i Naturen forekommend,e -Forbi,nd,else a/ Kalk og Fosforsyre
er a,ltid, trebas'isk ellet' et saakald,t neutralt ]ak. Det er saaledes Til-
feeldet i de under Navn af F osforiter og Koproliter ret hyppig fore-
kommende Mineralier eller Stenarter, det er Tilfældet i B6nenes Aske-
bestanddel, og det er ligeledes Tilfaeldet i Asken af saadar:ne I)yr-
eller Planteprodukter, der indeholde Kalkfosfat. Alene af den Grund
kunne vi altsaa sige, at det >hvide Stof< ikke kan hidrpre fra B6n.
Tilmed indeholde Bdn altid et meget karakteristisk Stof, nemlig ,Elwor;
men i ingen af de fire Prøver af det >hvide Stof< har jeg kunnet paa-
vise det mindste Spor af Fluor.l)

Da som alt nævnt Asken af Dyr- og Plantestoffer altid inde-
holder nevtrale Salte, kunne tobasisl< sure Fosfater kuu frernkomme i
saadanne Produkters Aske derved, at en IJel af de basiske Restand-
dele berøves Produktet, før det braendes tii Aske. Og dette kan ende-
lig ske derved, at Produktet bliver paavirket af en eller anden Syre.
Vi kunne nu forudsætte, at det Produkt, hvorfra det >hvide Stof<
stammer, ikke er bleven paavirket af andre Syrer end saadanne, som
dannes ved Gjæringsfænomener. Men en sur Gjæring vii i Reglen ikke
finde Sted i et paa ,iEggehvidestoffer rigt Produkt, med mindre det
tillige indeholder en rigelig Mængde af Kulhydrater, saasom Sukker,
Melstof eller lignende. lJet Produkt, hvorfra det >hvide Stof< stam-
rner' maa derfor nærmest s@ges rnellem saadanne Dyr- eller Plante-
produkter, der foruden en stor Mærigde Æggehvidestoffer tillige inde-
holde Kulhydrater. Da det >hvide Stofs< Hovedbestanddele ere Fos-
forsyre og Kalk, ligger det endvidere nær at s6ge dets Oprindelse
mellem saadanne Produkter, hvis Aske for stØrste Delen bestaar af
de nævnte Stoffer. I IVIcvlk have vi netop et Produkt, cler baade inde-
holder .,4Eggehvidestoffer og Sukker, og som overordentlig let gaar
i sur G'jæri,ng; i det af Maelken paa en eller anden Maade udskilte
OstestoJ haves et Produkt, hvis Aske i Hovedsagen bestaar af Fosfor-
sAre og Kalk. Men medens Asken af Ost, der er fremstillet af fri.sk
(usyrnet) Mælk paa almindelig Maade ved Løbe, indeholder Fosfor.syre
og Kalk i et saadant Forhold, at de danne et nevtralt Salt, har Pro-

t) I fossile B6n a[ stor ..1Elde

det, der findes i friske Bdn.
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fessor O. Hammarsten for en Række Aar siden paavist, at i en Ost,
tilberedt af Mælk, der var syrnet med sur Valle, var Forholdet mellem
Fosforsyre og Kalk meget forandret og det saaledes, at Kalkmængden
var betydelig formindsket. Han fandt nemlig, at Forholdet mellem
Fosforsyre og Kalk i en saadan Ost var 100:65, medens der i nev-
tralt Kalkfosfat findes pr. 100 Dele F'osforsyre 118 Dele Kalk.
Sammenholdes det af Hammarsten fundne Forhold mellem Fosforsyre
og Kalk i Ost af syrnet Mælk med det, der er frlhdet i det >hvide
Stof< Nr. 1, da vil der let s6s en stor Overensstemrnelse; thi i det
>hvide Stof< Nr. 1 var F'orholdet mellem de nævnte Stofler 100: 66.

Det Produkt af Mælk, som man i Island har ment at det >>hvide

Stof< skriver sig fra, nemlig den saakaldte >Skyr<, tilberedes, saavidt
mig bekjendt, ved en forenet Virksonrhed af den sure Gjæring og
Løbe. Der var altsaa særlig Anledning til at undersØge Forholdet
mellem Fosforsyre og Kalk i dette islandske Fødemiddel. I den Anled-
ning henvendte jeg mig til Hpjesteretsassessor Finsen og bad ham at
foranledige, at der fra Island blev sendt en Prøve af >Skyr< tii mig.
I August Maaned f. A. modtog j.g en saadan Prøve tilsendt fra
Island i en hermetisk lukket Blikdaase. Den var tilberedt midt i Juni
s. 4., men befandt sig ved Ankornsten hertil utvivlsomt i en mere
fremskreden Gjæringstilstand end den, hvori den nydes af Islænderne.
Denne Omstaendighed kunde selvfølgelig ikke bevirke nogen Foran-
dring i Skyraskens Sammensaetning. Da den kemiske Sammensætning
af dette Fødemiddel fortjener at kjendes, giver jeg her en Analyse af
det, udført af Laboratoriets Assistent, Cand. polyt. C. Petersen.

Analyse aJ i,sland,sk o9karu.

Vand 81,02 p.Ct.
Fedt...!3,es
Kasein (Ostestof). " 11,0s

Mælkesyre . . Zps
Mineralske Stoffer . l,te

99,sr.

Denne Prpve >Skyr< var altsaa, som det s6s, et meget vand-
holdigt Procluict, dens Konsistens var som tyk Sirup. Som en F'plge
af det mærkeiig store Indhold af Syre besad den en stærk sur Smag.
Hvad vi her imidlertid skulle have Oplysning offi, er Sammensætningen
af dens Askebestanddele. Ved en af mig udført Analyse af denne
>Skyrs< Aske fandt jeg føigende Samrnensætning af denne sidste:er der endog fuuciet et større Indhold af Fluor end



Ana,lyse a/ Asken
Fosforsyre . .

Kalk
Magne.sia .

Kali
Natron .

Jærnilte' Svovlsyre . .

Klor
Kiselsyre . .

1.04,40.

Ilt-Ækvivalent for Klor 4,re.

I)et store Indhold af Klor og Natron i Asken af denne Prøve

>Skyr< hidrører aabenbart fra, at der til >Skyren< er sat Kogsalt'

Den virkelige >Skyraske< vil efter al Sandsynlighed kun indeholde en

meget ringe Mængde Klor. Beregnes derfor hele Klormængden som

Kogsalt, faas fplgende Sanrmensætning af den virkelige >Skyraske<.
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resterende Fosforsyremængde og hele Kalkindholdet blive 100:66,
eller nøjagtig det samme Forhold, som er fundet mellem Fosforsyre
og Kalk i det >hvide Stof< Nr. L. Hvis dette Stof virkelig skriver
sig fra >Skyr<, maa dennes Indhold af Magnesia og Kali for aller-
stØrste Delen være bortgaaet som nevtrale fosforsure Salte. under dets

Henliggen i Jorden. Men da disse Askebestanddele ikke ere knyttede
saa stærkt til Ostestoffet som Kalken og Fosforsyren, er det ogsaa

meget sandsynligt, at de ere udtrukne af >Skyren<< ved Jordvandet,
før Sønderdelingen af dennes organiske Bestanddeie var fuldendt.

At det bestemte Produkt af Mælk, som Islænderne kalde >>Skyr<,

er bleven tilberedt ganske paa samme Maade for 900 Aar siden som

nutildags, er maaske tvivlsomt. Navnlig kunde det være Tvivl under-
kastet, om Islænderne paa den Tid, som Å[øZs Saga omhandler, have
benyttet Løbe ved Tilberedningen af et saa surt Produkt som >>Skyr<.

I ethvert Fald kan Ostestoffet, som bekjendt, udskilles af Mælk alene

ved dennes frivillige Syrning, Og det var jo tænkeligt, at det >hvide

Stof< netop skrev sig fra Ost, der var lavet af sammenlpben, sur

Mzelk. Af den Grund har j.g ogsaa under.søgt Asken fra Ostesto{,

der, var udskiit af Mælk ved dennes frivillige Sammenlpbning og paa-

fplgende Opvarmning til henad Vandets Kogepunkt. Anaiysen af
denne Aske findes nedenfor samrftenstillet med Analyserne af ,Skyr<-
Aske beregnet fri for Kogsalt og af R6nasken fra det >hvide Stofu

Nr. L, altsaa af dette sidstes Askebestanddele beregnede fri for Ler-
jord, Jærnilte og Sand (se Tab. III).

Tab. IIL
Anølyser aJ Asken fra

ost uCskilt ar mærr<l

ved lrivillig 
I
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øl i,sla,nd,sk

. 30,a4

. 13,12

. Zss
. L5,aa

. l6rze
. 0, t';

. 6,ss

. L9,oo

. O,os

Skyr.
pct.

, SltAraskenu

Fosforsyre
Kalk
Magnesia
Kali
Natron
Jærnilte
Svovlsyre
Kiselsyre .

beregnet kogsaltJri.'

44ss p.Ct.
19,r o

Srra

22,rc
0,so

0,rr
9,s *

0,s o

Sammenlabning.
p:Ct.

Isiandsk,Skyro,
beregnet
kogsaltfri.

p:Ct.

Det ,hvide Stofu
Nr. r

i ler- og sandfri
Tilstand.

p:Ct.
100,00.

Det fremgaaf tydelig af denne Analyse, at Fosforsyren er den mest

fremherskende Bestanddel i >Skyrasken< ligesom i det >hvide Stof< Nr. 1.

Men vi finde i Modsætning til det >hvide Stof< et meget stort Indhold af

Kali i >Skyraskeu( og et langt riugere Kalkindhold. Det forholdsvis

høje Indhold af Svovlsyre i >Skyrasken< kan alene hidrøre fra Oste-

stoffets Svovl, som ved Indaskningen er iltet tii Svovlsyre. t) Denne

Syre hører altsaa strængt taget ikke til >Skyrens< Askebestanddele.

Bortse vi fra Askens Svovlsyreindhold, og beregnes Magnesia, Kali
og Natron som nevtrale fosforsure Salte, vil Forholdet mellem den

Fosforsyre.
Kalk
Magnesia
Kali .

Natron . .

Jaernilte .

Svovlsyre .

Kiselsyre .

5'l,te
19,0r

2,a+

t{,ae
6,zo

Orttr

0rro

44;ø
19,r o

Srre

22,+a

0,zo

0rrz

9rsn

0,so

59,02

39,'lo

0,ro

0rre

0rr a

Oraz

t) Da l{.omælk kun indeholder en yderst ringe l\Iængde

Mælkeasken konstant forekommende Svovlsyreniængde

.lEggehvidestoffernes Svovlindhold.

svovlsure Salte, maa den i
for allerstørste Delen skYldes

Af denne Sammenstilling af Askeanalyser faar man det Indtryk, at
det >hvide Stof< Nr. L snarere kunde stamme fra Ost af frivillig
sammenlpben Mælk end fra >Skyr<; thi Asken af saadan sur Ost

2
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indeholder omtrent samme Mængde af Fosforsyfe som R6nasken af
det >hvide Stof< Nr. L, og i begge udgjgr Fosforsyren over Halv-
parten af Askens Vægt. Asken af sur Ost indeholder derimod kun

halvt saa megen Kalk som R6nasken af det ,hvide Stof< Nr. 1-, mell

til Gjengjæld er den førstes Indhotd af Magnesia og Alkalier langt
større end den sidstes. Beregnes Indholdet af Magnesia og Alkalier
som nevtrale fosforsure Salte, bliver Forholdet mellem Resten af Fos-
forsyre og Kalk fPlgende:

Til 100 Dele Eosforsgre findes i Asken af:

Ost fra sur uSkyr<
Mælk

Det hvide Stof
Nr. t

Kalk 45,s 66,0 66,s

I Virkeligheden er altsaa Asken af denne Ost betydelig surere
end Asken saavel af ,Skyr<( som af det >hvide Stof< Nr. 1, medens

begge de sidste ere fuldstændig ens i denne Henseende. Dette For-
hold, at Ostestofifet - udskilt af Mælk ved frivillig Syrning eller ved
en forenet Virksomhed af sur Gjrering og Løbe - indeholder en saa

stor Mængde af F osforsyfe, at denne i Aske af saadant Ostestof
maa være til Stede som et surt Sa1t, er aabenbart helt ejenComme-

ligt for dette Produkt af Mælk, saa at et lignende F orhold næppe

vil findes i noget somhelst andet Produkt fra Dyt eller Planter.

Sammenholdes derfor denne Omstændighed med det tidligere meddelte,

nemlig at det >hvide Stofs< Sammensætning i flere Retninger hen-

peger pde, at det skylder sin Oprindelse fra Ostestof, da kan der

næppe lzengere væfe Tvivl om, at i al tra\d d,et ,hu'id,e Stof" I{r. 7

er et ,i Jorden efterlad,t Skelet a,f , Skyr * eller af et li,gnend,e surt
Produ,kt af Mælk.

Ifølge Meddelelser fra S. Vigju,sson og fra Hpjesteretsassessor 7.

Einsen var >Skyr( og Ost utvivlsomt et meget anvendt Fødemiddel
i Island paa den Tid, som l{jals Saga omhandlefr oB der er al Sand-

synlighed for, at der paa Bergthorshvol (Njals Bolig) har været store

Forraad baade af >Skyr< og Ost netop paa den Tid af Aaret, da

Branden fandt Sted, nemiig henimod Efteraaret. Dette finder tilmed
en vigtig Støtte i Sagaens Beretning om selve Branden. I denne med-

deles nemligl): >>I)e (Njals Fjender) toge nu Ild og gjorde et stort
Baal udenfor Døren , . . .. I)a kom Kvinderne dels med Vand og dels

med sur Valle og slukkede Ilden for dern. Kolur Thorstenssora sagde

til llosi,: der falder mig et Raad ind; jeg har s6t, at i Sovehuset

t) Jee benytter Oversættelsen i:
Thomsen, udgivet al Seiskabet

Side r r 5.

Ucluølgte Saglastykker, fordanskede af Map Gri'mwr
for Trykkefrihedens rette Brug. I{jøbenhavn r846.
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hviler der et Loft paa Tværbjælkerne; lact os lægge Ilden clerind og
tænde ved den Hpstak, sorn staar her ovenfor Huset. De toge Hp-
stakken og stak Ild deri, og de, sorn vare inde, rnærkede intet, førend
hele Sovehuset stod i 6n Lue.< Men fandtes der paa Bergthorshvol
saa stor en Mængde sur Valle, at den kunde benyttes til at slukke et
stort Baal med, saa maa der sikkert ogsaa have været en st@rre
Mængde >>Skyr< og Ost, da Valle netop er et Riprodukt fra Ostbered-
ningeu, og sur Valle vel nærme.st et Produkt fra >Skyr< Tilbereclningen.

Det Spørgsmaal, som dernæst maa besvares, er følgende: Hvor-
ledes kan det være gaaet til, at saa blødt og letforgængeligt F øde-
middel sorn >Skyr< har undgaaet en hurtig og fuldstændig Oplpsning
i Jortlen? trr det i Virkeligheden tænkeligt, at der efter omtrent g00
Aars Forløb kan gjenfincles i Jorden Rester af et saadant Fødemiddel,
selv om disse Rester kun ere at betragte som Skelettet af det ? __
Hvis Bergthor.shvols Forraad af >Skyr< var bleven gjemt i Jorden med
hele sit oprindelige Indhold af Vand og altsaa i sin oprindelige Kon-
sistens, ja saa vat der ganske sikkert ikke bleven bevaret til vore
Dage det ringeste Spor af den. Men det maa ikke forglemmes, at
det >hvide Stof< blev fundet i et Askelag, der bar ret tydelige Spor
af at skrive sig fra Branden af en rnenneskelig Bolig. I den jordag-
tige Masse, hvori det >hvide Stofu Nr. 4 var indlejret, og i selve det
>hvide Stof<, har jeg fundet en talrig Mængde smaa Trækulsstgklter,
af hvilke et enkelt endog var L Centimeter langt og ? Milimeter breclt.
Under Mikroskopet fandtes mellem disse smaa Trækul mange ufuld-
stændig forkullede Stykker med en velbevaret Træstruktur, saa at
Cellebygningen af det Træ, hvorfra de stamme, traadte skarpt og
tydeiigt frem. Fig. 9, Tavle II, gjengiver et Mikofotografi af et saadant
Stykke med velbevaret Cellebygning, forstØrret omtrent 1b0 Gange
(iiniær) ; Fotografiet viser tillige talrige smaa Splinter af Traekul.

Der kan altsaa ikke vaere Tvivl. om, at det Produkt, hvorfra det
,'hvide Stofo stammer, har været i nær Berøring med brændende Træ.
Nu har Erfaringen lært, at ,4Eggehvidestoffeme med deres naturlige
Vandindhold ved Ophedning biære stærkt op og kunne paa denne
Maade omdannes tii en fuldstændig porøs og svampet Masse. Meget
karakteristisk i saa Henseende er Ostestoffet i Mælk. Koges Mælk i
en Jærngryde over aaben lld, og man forsømmer at røre stærkt i
Mælken under opvarmningen og Kogningen, da v6d enhver Husmoder,
at den let >brænder paa< og bliver sveden af Smag. Der dannes
nemlig paa Grydens Sider en mere eller mindre tyk Skorpe (den saa-
kaldte Mælkeskorpe eller >Skover<), og denne har en fuldstændig
porøs og svampet Bygning. Fig. 5, Tavle I, viser et Fotografi af et
Stykke af saadan Mælkeskorpe i naturlig Størrelse. Ved en nærmere
Betragtning af Porerne i denne .Mælke.skorpe vil man imidlertid let så
at disse ikke ligne Porerne i det >hvide Stof.< De have nemlig ikke,
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den ægdannede Fortn, som karakteriserer Porerne i det >hvide Stof<
Nr. 1, de ere mere aabne end disse og gj6re nærmest Indtrykket af
at være spraengte. Det er de ogsaa; den stærke varme fra Gryde's
sider har bevirket en saa hurtig Indtprring af Mælkeskorpen, at de i
dens Porer indesluttede vancrdampe have medført deres 3pr*ngning.vi kunne derfor temmelig sikkert paastaa, at den varmJgrad, ved
hvilken Porerne i det >hvide Stof< maa være dannede, ikke iar vaeret
saa høj og vedholdende stærk som den, der gjennem JærngrydensV*g er bleven tilført den i Fig. b afbildede Mæikerkorp..r;

Ifølge sagaens Beretning om Branden (se det oven lor anf1rte stecl
af Sagaen) blev Iljals Bolig antændt ved Filælp at H@, som F jenderne
anbragte paa Loftet over Sovekammeret. Det kan forudsættes, at alle
Husets Levnedsmidler bleve opbevarede i dets nederste Rum, og at
de der ere blevne begravecle af de nedstyrtede Dele fra det braendende
Loft og Bjaelkelag, som efter at være fortærede af Ilden have dannet
et Lag af varm Aske omkring de Kar, hvori der opbevaredes >skyr<<,
hvilke Kar derved ere forkullede eller opbrændte. >Skyren(( er saa_
ledes bleven udsat for en jævn og i længere Tid vedholdende varme
fra Askelaget, er derved tØrret ind og efterladt i Asken som en porøs,
svampet Masse.

Efter flere forgjæves F'orsøg paa at fremstille af vanclholdigt Oste-stof en por@s Substans af lignende Bygning som det ohvide Stof< Nr."1, er det endelig lykkedes mig ved Indtørring af isla'dsk >Skyr<. E'Del af den fra Island tilsendte Skyr indtør;des i et lille l]ægerglas,som anbragtes i en rukket TØrrekasse, hvis varmegrad here Tiden
holdtes ved iidt over 100 0 c. Den erholdte spr4de og 

-brun. 
IVIasse var

fuldstændig porps, og porerne i den h"ui. en ganske rignende
ægd,ønnet Form som de i det ,huirJe BtoJ.- Nr,7, Indtørres cJerirnod
almindelig ost med fast Masse paa samme Maade, smelter den til en
sammenhængende, sejg Masse, der ved fortsat Tørring ved lidt over
100 0 C. efterhaanden taber hele sit vanclindhold og tilsidst omdannestil en meget sprød og noget porøs Masse, hvis pore, åog ikke rigne furd_

Y1119, som dannedes i den indtørrede >Skyru. O. ejendåmmelig
r) At Asken øf Mælkeskorpe, ligesom Asken af Mælk og af

Mælk, kun bestaar af nevtrale Sarte fremg aar af hosstaaende af
Ost tilberedt af frisk
mig udferte Analyse:

*:T 
."!'?':n.'n:'r,64 p ct.

Kalk
38,5 8

2,86

9,I2

Magnesia

Fosforsyre

IftII
Natrou

Jærnilte
4,53
o,5 6

)')/'Svovlsyre .

gg,86.
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ægdannede Porer synes derfor at være betingecle af en bestemt Be-
skaffenhed hos ostestoffet og vei nærmest af den sejge og sammen-
hængende Tilstand, som det erholdes i ved at paavirkå, 

"irur valle.I indtørret Tilstand er >Skyrens( Ostestof lidet oplpseligt i Vancl.Den ret betyd.Jig: Fedtrnængde, som findes i og omkrinf det i'd-
tprrede Ostestof, vil selvfølgelig ogsaa skjærme det mod Vanclets paa-

-vilk1in-s'- Ifplge Analysen "r nstyru ma-a denne i tør Tilstald ipde-
holde lodt ouer 1z pcx, .Fed,t. Da det >hvide stof< ikke inclehordt det
mindste Spor af F'edt, maa >Skyrens( Fedtinclhold være sønderdelt og
gaaet tabt i ridens Løb vecl stoffet.s Henliggen i Jorden. At den ind_
tørrede >>skyr< ikke har kunnet u'dgaa Ångr.b af Svampe og Bak-terier under dens Henliggen i fugtig jord eillr Aske, rigger i 3"g;;,Natur. Dens Porer ville under saaclanne Forhold hyppig?'.r*r" tyldte
med vand og derved frembyde gu'stige Arnesteder for en svampe-
\ulty._ svampene ville efteihaanden rn.,l d"res Hyfer gjennemtrænge
det i ridens Lpb opblødte ostestof og udvikle sig frJigst omkri'g
de vandfyldte Porer fiævnf6r hermed den lagttagelse, ul d" brun.Svarnpe-llfer saerlig fandtes i stor Mængde omkrinf poi.rn" i det >hvide stof<, se

Tis'-7, 
Tavle II). HervedsønderJeles efterhaånden ostestoffet ogforsvinder.At deri det >hvide Stof< er bevaret en Rest af organiske Bestanddele,

som alene maa skrive sig fra >Skyrens<< Ostestof sky1cles utvivlsomt den
omstændighed, at denne Rest ikke længere kan tjene som lr{æring for
Svanrpe eller Bakterier paa Gru'd af sin ejendomrnelige, kemiske Be-skaffenhed' Og at der overhovedet er bevaret en skeletagtig Rest af>skyr< fra Bergthorshaols Brandtomt skyldes aabenbart ei ganske
bestemt sto{, nemlig Lerjord,, som i oplåst Form har fundet vej tiloSkyren< og har indgaaet i kemisk F orbindelse nred en af dens Be-standdele. Hvis nemlig en I)el af >Skyrens< Fosforsyre ikke var bleven
bunden til Lerjord, hvormed den danner en uoprBselig F.orbinderse,
vilde 9.r næppe have været det ringeste spor tilbage af >Skyrens<
mineralske Bestanddel.e. Det maa nemlig her erindres, at Fosforsyre-
mængden i >Skyr< er saa stor i Forhold til dens basiske Bestanddele,at den maa vaere til stede for en Del som sure salte, og disse ere
enten letopløselige eller ikke helt uopløselige i Vand.

Endnu staar der tilbage at redegjøre, offi de B andre prøver afdet 'hvide stof<, nemligNr. 2, B og 4 ogru* stamme fra>Skyr< elerikke. vi have s6t, at porerne i disse g prøu", af det >hvide Stof<
vare mindre end de i Nr. 1 og af en lidt anden Form. vi have end_
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videre s6t, at Kalkindholdet i Forhold til Fosforsyremængden var en
Del større end det, der er fundet saavel i det >hvide Stof< Nr. 1, som
i Asken af >Skyru (.. T'ab. II og III.) Men paa den anden Side er
Forholdet rnellem Fosforsyre og Kalk dog et saadant, at der vel
næppe kan være Tvivl om, at de maa skriue s,ig fra et lignend,e, om
ertd, iltke saa surt Prod,ukt a,J Mælk. Sandsynligheclen taler nærmest
for, at de maa stamme fra virkelig Ost, der har vaeret tilberedt af
syrnet Mælk. En paalidelig Afgjprelse af dette sidste Spørgsmaal
frembyder imidlertid saa store Vanskeligheder, at jeg ikke har villet
forspge en nærmere Lpsning af det.
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