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Figurenes Forklaring.
negle-Hnset i naturlig Storrelse, betragtet "paa den 5.®^ 
Side, hvor Aabningen er. 8,3ur-

a. Aabningens Toender, b. Renden, c. Pillen udvendig 
at see til (margo columnaris).

Det samme betragtet paa hin Side. Anden
a. a. De fremslikkende Fole-Horne. b. Den Rende-agtige 8'8ur’ 

Lep af Kaaben.
Det samme tillige rued Snegelen gaaende, og betragtet rré 

paa undre Side. Ligur.
A A. a. Fs»



Finde
Figur-

Femte
Figur.

Gü'tte
Figur.

Syvende 
Figur.

Ottende 
Figur.

Z H. S. Bessrivelse  
a. a. Folehornene. b. Foden, c. Randen afdet Skind- 

agtige Laag. d. Den Aabning Snegelen glor imellem sit 
Legeme og Snegle-Hnset. e. Den ftemstikkende Rende-agtige 
Lep af Kaaben.

Snegelens Legeme noget forftorret.
a. Randen af det Skind-agtige Laag. b. De sammenkrym

pede Folehorne. c. Den sinurnenkrympede Fod. d. Kaabens 
overste Rand. e. Dens Rende-agtige Lep. f. Lungerne.
g. Moderen, h. Fidtet. i. Scedens Beholdning, k. Nyrene. 
1. Leveren, med Maven og Tarmene, saavidt de sidste sees 
uden paa Leveren, m. Egge-Stökken.

Snegelen i naturlig Storrelse og bagfra betragtet.
a. Det Skind-agtige Laag. b. Kaabens overste Rand,

c. Det Muffuleuse-Kiod, hvorved Snegelens Legeme er fceftet 
til sit Huns. d. Fidtet. e. En redagtig Strccg eller Linie 
paa det samme. f. Scedens Beholdning, g. Egge-Stokken.
h. Egge-Gangen. i. Leveren.

SnegelensLegeme forstorret, og noget anderledes vendt, 
end Fig. 4.

a. Kaabens Rand nred en Pukkel i Midten, som foraarsa- 
ges afdet inden for siddende Hierte. b. Lungerne, c. Mode
ren. d. Fidtet. e. Scedens Beholdning, f. Et Stykke Fidt der 
neden for. g. Nyrene, h. Leveren, i. Egge-Stokken. k, Kal- 
ke-Scekkens Seede. 1. Fidtets rode Strime. m. Det Sted 
imellem Lungerne og Moderen, som gemeenlig indfluttcr en 
stor Luft-Blcere. n. Den Pukkel, inden for hvilken det Mand
lige Lem sidder, o. Det Sted inden for Kaaben, hvorUreen- 
ligheden udgydes.

Lungernes tvende Parter forstorrede.
a>- Den nederste Ende. b. Den mindste Part. e. Den storste. 

Legemets overste Deel meget forftorret.
a. Det ftemstikkende Hoved, b. Det Mandlige Lern udstaa- 

ende efter Parringen, c. Den splittede eller opssaarneKnabe.
d. Hier-
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d. Hiertet uden paa at fte til. e. En ophsyet Linie i Huden, 
gaaende Hen til det Mandlige Lem.

Hovedet med Felehornene, og mange andre vedhcengen- 5ifR6< 
de Lemmer, forstorrede. 8'9ur-

s. Hovedet, bb. Folehornene tilligerned de derpaa sidden
de Kyne. c. Tvende Jndtrykkelftr uden paa Hovedet, d. Den 
vederste Ende af Tunge-Roden, e Den overffaarne Strube, 
f.DenlilleMave. g.Dens Fidt Seng. h.Hiernen. -i. Sagl- 
Gangene. k. Tungen. 1. Tunge-Baandet. m. En fra Hier
nen til Tunge-Roden gaaende Muskel, n n. Sackmes Fort- 
ftttelse, eller tvende Grene gaaende ned til Sagl-Gangene. 
o o. Tvende fra Hiernen op til Hovedet lobende Fibrer. pp. 
See-Nerverne. q. Stamrm-Aaren. r. Mad Piben.

Hovedet forstorret og opffaaret.
a. Struben, b. Tunge Roden, c. Munden, d, Den lille 

Mave med dens ^idt Scng e. Hiernen. f. Den fra Hierum 
op til Tunge-Roden gaaende Muskel, g. Sainnres Fortftttelse 
ued til Sagl Gangrne. h. Den fra Hiernen op til Hovedet 
gaaende Fiber, n. De udstrakte Sagl Gange, k. Den fra 
SaglGangene op til Munden gaaende Nerve. 1. Tungen.

Timde
Figur.

Tungen forstorret tilligerned Tunge-Rodens Muffler.
3 2. Tunge-Rodens Muffler, b. Den Hinde, som feester 

dem til Tungen, c. Aabningen imellem Tungen og Muffler- 
ne. d. Nogle overst i Tungen udstaaende krumme Svidfer.
e. Det Sted, hvor Musklerne-omfatte Lungen for at oplette 
Len. f. Den sammenruldede Deel af Tungen.

Eklcvte
Figur.

Det opffaarne Hoved tilligemed Struben og Tunge- <?oføie Roden forstorrede. y 8-g«r.

3. Tunge-Roden, b. Dens Hule i overste Ende. c. Stru
ben rued sin Aabning. d. Den op igiennem Munden tmkkede 
Lunge-Bugt.

Et Stykke af Lungen rneget forstorret.
A 2 Hier-

Trekkenbr 
Figur.
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Fiortende Hievtet mei) Aarene samt Maven og Tarmene dr« 
Figur. Arrede.

a. Hievtet, b. Den udaf Hievtet tradende, og under Hier- 
te-Huden fremstinnende, Stamme-Aave. c. Den sammes 
Fortsettelse, etter den store Puls-Aare. dd. Den afstaarne 
Mad-Pibe. eee. Puls-Aarens afstaarne Grene, gaaende 
hen over bagefte Side af Leveren f f. De Tvcer-Aarer, der 
forener den med den store Blod-Aare. g g. Den store Blod- 
slave, h. Maven, i. EndeTarmens Begyndelse, k. Lang. 
Tarmen. 1. Kalke-Sakkens Seede, m. Enden af den store 
Blod-Aare. n. Kalke-Sakken. o. Det ene af dens Baand. 
pp. Egge-Stokken. q. De fineste Grene af Gatte-Gangen. 
rr. Egge-Gangen.

Femtende Et Stykke af Egge-Gangen forstorret.
8 î 6 îî

Sextend, Fodsels Lemmerne med deres adstittige Parter ssov- 
L'gur. stevrede.

a. Nyrene, b. Den forste Part af Fidtet. c. Den andren, 
d. Den tredie. e. Den ene Part af Moderen, som er soirte- 
gron. f. Dm anden, som er guul. g. Den tredie, der erbleeg- 
brun. h. Det Mandlige Lern. i. Moderens Baand. k. Et 
andet aflige Natur. L Purpur Sakken. m. Dens Straeng 
etter brede Mustek, n. G cedens Beholdning med de i sannme 
indfluttede Testikler, o. Det Mandlige Lems Strang Mer 
nedforende Kar. p. Den nederste Fortfettelse af Modereens 
Baand. q. Et Stykke af Fidtet neden for Gadens Behold
ning. rr. Egge-Gangen, fom gior en Bugt i samme Fiidt- 
Deel. s. Begyndelsen af Ende-Tarmen.

Syttende Det Mandlige Lem forftorret.
$,8ur* a. Lemmet selv. b. Den Strang eller Mustek, der gaaer 

til Purpur-Sakken. c. Den Strang, der gaaer til Lenunet 
selv. d. Den Aabning, hvor igiennem Saden gaaer ind i det 
Mandlige Lem. e. Hvor den igien udgydes.

Visse



_ _ _ om Purpur-Sneglen.
Visse Orme, som fortåre Sneglen, forstorrede. Attend« 

a. De mindste afdem udstrakte i Langde. b. De ftorste lige- 8,3ur" 
ledes, c. De samme udvidede i foreste Ende. d. I bageste 
Ende. e. Den Gelee agtige Materie, hvori de opholde sig.

En Samling af Egge-Hylser i naturlig Storrelse. Nittende 
a a. De indfluttede Egg, saa vidt de sees uden paa. s'9ur'

En Egge-Hylse forftorret og opffaaren. Tyvend«
s. De indfluttede Egg. s,!l,r"

Et Egg forstsrret. Et?g Tyve»
a. Egge-Blommen, b. Snegle-Angelen, som hcengeri)iS,gur' 

derved.
Et andet Egg forstorret. To oqTyve»

a. Egge Blommen, b. Snegle-Angelen. c. En Begynde!' i36S'3ur* 
setil Snegle-Huset.

(*) Ssndmsrs Beffnv. l. D. I8z. S.

4------ —4----------- 4———4— ------ 4 ———4.

^eg har allerede paa et andet Sted (*)  bekiendtgiort den Purpur, 
<Xz som indeholdes i denne Snegel, og tillige viist, at den bruges 
af en Deel Fruentimmer til at fette Navne-Bogstaver paa, etter, 
fom man her kalder det, at marke, Liintoy. Jeg gav ogfta den 
Gang nogen Underretning om det Sted paa Snegelens Legeme, hvor 
Farven bor tages, men af Mangel paa noyagtig Jagttagelfe faa 
ufuldkolnmen, at jeg kunde siges mere at have opvakt Laserens Nys- 
giarrighed, end tilfredstillet den, hvorfor jeg stedfe siden har agtet mig 
forbunden, at udgive noget udforligere i den Materie. Da jeg nu, 
ffiont ikke forend lange derefter, foretog mig dette Arbeyde, markede 
jeg ftrar, at Snegelen maatte Anatoineres, om jeg ffulde komme til 
Vished, hvilken Part afdens Legeme denne Purpur-Farve udgiorde, 
og om den ester min forrige Gisning var Sacculus purpurifer Swam- 

 A 3 mer-



6 H. S. Bestridelse _ _ _ _
merdami eller nogen anden. Jeg haabede og saa meget lettere at 
komme til Rette dermed, fom jeg i bemaltte Swammerdam havde 
faa god Forgioenger. Men neppe var Arbeydet begyndt, forend jeg 
fornam, at denne beromteMand, endffiont han Havde fat mig paa 
Veyen, dog strar forlod mig iglen, og det formedelst den store Ulig
hed imellem hans Snegle og min, fom best fees ved at hode hans og 
mine Tegninger tilfarnrnen. Vel handler han, i Slutningen af sin 
Anatomie over Land-Sneglerne, om en Deel SeeSnegle, fom i viste 
Stykker komme overeens med denne; Men da han baade gaaer dem 
kortelig igiennem, og ikkun forestiller en ringe Deel i Kaaberftik, hav
de jeg liderr eller ingen Nytte deraf for i Veyen, ja jeg var ikke engang 
i Stand at forstaae ham, forend esterai det nreeste af Arbeydet var 
forbie/ da jeg havde den Fornoyelfe at finde en temlnelig Lighed iinel- 
lem mine og hans Bemcerkelftr, ligefom jeg og, ved at igiennemlafe 
hans Afhandlinger, blev opvakt til at efterfoge et og andet, fom ellers 
maastee var blevet forglemt. Med alt dette havde jeg dog neppe hit
tet Rederi nogle Stykker, hvis jeg ikke tillige havde Anatomeret flere 
Slags Snegle, nemlig Turbo littoreus og Nerita Marina, og deraf 
tillige indiMndtet nogen Oplysning, hvorved jeg dog fornam, at 
disse 2 vare hinanden lige faa lige, fom de begge i de fieefte Ting afvee- 
ge fra denne. Naar derfor Swarnnlerdanl bestrider sin Moye med 
Sneglenes Anatomie meget stor, undrer vel ingen, om jeg, fom med 
aldenTilhielp, jeg af ham kunde nyde, ogfaa har haft urmdre Styrke 
i Anatomien , maae nodes at tilstaae det famme. Jeg maatte virke
lig fsnderlemme nogle ioo Stykker, forend jeg blev i Stand at fuld
fore, hvad jeg herved fremlægger for mine Lossere, og da jeg i Aaret 
1769. foretog mig dette Arbeyde, gik ingen Uge forbie Sontineren og 
Hoften igiennem, at jo een eller flere Dage bleve anvendte derpaa; 
ikke at tale om, at den og ofte siden har holdt mig iArbeyde ogHvelfe. 
Men jeg maae begive mig til Sagen felv, og for Tydeligheds Skyld 
ttiddele den i visse Capitler.

!. Snegle-Husets og Snegelens udvortes Dele.
Gnegle-Hufets Storrelfe og udvortes Skikkelfe fees af Fig. r. 

og 2., da dm forste Figur vifer det paa foreste Side, hvor Aabningm
er,



om Purpur-Sneglen. t_ 
er, den anden paa bageste Side. Det fornemste Kiendetegn, som 
adffiller disse Snegle-Huse fta andre, er de smmpede Teender, etter 
smaae runde Opheyelstr, som sidde i Rad et Stykke inden for Aab- 
ningens yderfte Kant. Fig. i. a. Dog ere disse Teender hos mange 
lidet kiendelige, ja hos nogle, i scer de yngste, reent borte. At siun- 
me Aabnirrg, font er aflang rund, ender sig for hsyre Haand (naar 
Sneglen stttes paa sin Aabning) med en Kanal eller Rende, er et 
mindre udmcerkende Kiendetegn, da det er tilfcettes for aikBuccina, 
stiont den hos nogle er langer, hos andre kortere. Her er ben kun 
kort, som sees Fig i. b. Ringene, som omgive Snegle-Huset pan 
en Spiral-MaaLe, beftaae af adskillige deels indhale deels ophoyede 
.Striber, siddende i visseSamlinger, den ene over den anden, som best 
sees af Tegningen. Dog merkes altid den Forstiel, at hos nogle ere 
Ringene ncesten forflidte og ukiendelige; og hos bisse er Snegle-Huset 
bande tykkere , faa og af Farve niere gront og smudsigt, end hos hine, 
som beftaae af en mere tynd Materie, have kiendeligere Ringe, og 
tillige en hvid og reen Farve.

I Storrelfe ere de ulige, de fleste, som Tegningen viser, men 
nogle vel saa store; dog erindrer jeg ikke at have stet dem gandste sinaa, 
eller deres allermindste Mgel, som uden Tvivl holder jig saa dybt i 
Soen, at man ey kan finde dem, hvorimod de vopne, fom ere i Stand 
at holde sig fast, sira ofte Bolgerne flane ind paa dem, sees allevegne 
(*) at sidde ved Fkod-Maalet eller dybere, deelspaaKlipper, deelspaa 
Stene, hvorpaa de og soge deres Fode, fomsiden ncermere stal vises. 
Hr. Limree giver dem det Navn Buccinum Lapillus, hvilket jeg og 
har ladet deur beholde. Lifter i Engeland er den eneste Skribent, han 
hendiste til ; hvoraf jeg flutter, at denne Snegel uden for Norge og 
Engeland ikke er meget bekiendt, Dannemark undtagen, hvor man til- 
lcrgger Len det Navn Krukker, som jeg seer af Danffe Arlas 
i. Part 662 Side.

Snegelens egen udvortes Skikkelse, naar den stilles fra sit 
Huus, maae nu herncest beskrives. Lil dm Ende vilde man agte 

___ paa
(*)' Dette erknn af forstaae, Sommeren og Hosten igiennem, hvorimod man Vinter 03 Vnar 

ßnder kun snor Snegle i rore Strande, og aliermindsi denne.
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PÑÑ Fig. 4. font viser den noget forstsrret, og da anmcerke a.) Ran
den af det Skind-agtige Laag, som ftes i sin gandffe Skikkelse. Fig. 5. 
a. og tiener til et Deckte etter Laag for Snegelen, faa ofte den simler 
sig i sit Huns og trcckker sig gandffe ind b ) De sammenkrympcde 
Fole-Horue, forn Fig. 2. a. item 3. a. oses i deres rette Skikkelse og 
udstrakte, c.) Den flade Fod, forn dm ganer fort med, og sees her 
ligeledes sammenkrympet, men Fig. 3. b. saaledes, som den viser sig 
pan undre Side, naar Snegelen i sin Gang snakker den ud, da det 
forommeldtekaag, som er fcrfttt dertil, vender op ad, og tiener Sneg
le-Huset som en Stytteat hvile paa, see Fig. 3. c. d.) Dens Limbus, 
som Swarnmerdam kalder det, eller den overste Rand afdensKaabe, 
der er et Stykke tykt Skind, som omgiver Kroppens foreste og over- 
sie Deel, og er allene paa de 3 Sider ferstet dertil, men ovm til los 
derfra, saa at den kan indflutte noget imellem den og Kroppen. Ved 
denne Knabe er endnu at agte dens Rende agtige Lep e.) som svarer 
imod Snegle-Husets egen Rende eller Kanal. Fig. i. b.; Derncrst 
viste Lemmer, som sidde mdfluttede i denne Skind-Knabe, nemlig 
Lungerne f.) og Moderen, Uterus, g) bestanende af 3 Dele, alle 
gaaende pan langs og ffraas af Snegelen, og indeholdende den egent
lige Purpur-Farve. Videre for hoyre Haand, og tcct derved, Fidtet 
h.) hvorunder ligge de Mandlige Fodsels Lemmer; Seedens Behold- 
ning i.) Nyrene k.) Leveren !.) tilligemed Maven og Tarmene , saa- 
vidt samme sees uden paa, fom en hvidagtig Lykke, og endelig paa hin 
Side Ovarium eller Egge-Stokken m.) Mt dette vises kun her lidet 
over naturlig Storrelse, men Fig. 6. kan det sees mere forsiorret. 
Her maae jeg endnu tillccgge dette, at alle diste Dele ere r Henseende 
til Farve meget ulige. Man betragte kun Fig. 6. og da er Kaaben a.) 
hvid, ligesom Foden og Fole-Hornene ; Lungerne b.) brune; Moderen 
c.) deels lys-brun, deels guul, deels sort, etter sorte-grou; Fidtet d.) 
hvidt i Midten, men mere rodt paa Siderne; Soedens Beholdning 
e ) mork-rod; den Deel af Fidtet, som den har neden for sig Í) hvid, 
som Fidtets egen middelste Deel; Nyrene g.) gronne; Leveren h.) 
brun, og Egge-Stokken i.) rodbrun.

Flere Parter sees nu ikke paa Snegelens foreste Side; Men 
vender man den om, og betragter den paa hun Side, (See Fig. 5. 

som



om Purpur-Sneà. 9
font tillige viser den i naturlig Storrelse) da merkes endnu Laager a.) 
som et tynt ovalt og saft Skind as brun Farve , med nogle Eirkel-ag- 
tige Figurer i Midten, som em intet andet, end Le Tilsætninger, det 
esteehaartden saner, ved at tilwore i Storrelse. Endnu mcrrkes den 
saminenkrvll de Rand a-'KaaDen b.) og Snegelens Kied, eller Mu- 
ffuleuft Deel c.) hvorved den ftrstes til Snegle-Huset indvendig; for 
hvilket at sorstaae, man maae vide, at der lige op igienncm Snegle- 
Huset gaaer en Pille (Golumella f. Scapus) (*)  til hvis middelste Deel 
omtrent dette muffuleuse Kiev er ftestet, paa samme Maade, som 
Mufflerne siestes til Dyrenes Be n, hvorimod den overste og strål ’fte 
Deel af samme Pille ikkun omgives af Legemets langstrakte Deel, 
som er Leveren og Egge-Stokken, hvilke lebe deromkring paa en Spi
ral Maade, uden at vcere fasthcengende derved. Endnu agtes Fidtet 
d.) med en paa langs gaaende rod Linie e.) som er et udvortes tiende
tegn til den underliggende Sttceng, der gaaer fra Soedens B hold
ning til det Mandlige Lem ; Sccdens Beholdning f.) Egge-Stokken g.) 
med en paa langs gaaende Aare eller Egge-Gang (oviduélus) h.); 
og endelig Leveren i.).

(*) Sammes nederste Deel, saavidt den sees uden paa, forestilles Fig. 1. c. Men hvorledes den 
indvendig lober op igicnnem Snegle-Tmkkene, ligesom en Stolpr op igiennem en Vindel« 
Trappe, kan best sees afbildet hos Swammerdam Bibi. Nat. Tab. vi. Fig. 3. 5.

B

IL Snegelens indvortes Dele.
Da denne Sag falder temmelig indviklet, vil jeg for Tydelig

beds Skyld inddele den i visse Numere, og betragte enhver Part i feer, 
saaledes som de ordentlig folge paa hinanden. Her forekommer da

i.) Hovedet, hvis Seede er midt imellem Fole-Hornene, og 
teet under den Aabning i Skindet, sotn sees sammesteds, og kan kal
des den yderste Mund, endstiont det og, naar Snegle-Huset knuses, 
drives ofte ud igieunem samme Aabning, og kommer til chne, som 
sees Fig. 8- a. Men ellers behover man kun at stikke en hvas Kniv 
eller Sax i denne Aabning, og splitte det Skind, som forener Fole- 
Hornene, faa fremkommer Hovedet ftrar med sitVedhceng, saaledes 
som Fig. 9. udviser, da a.) er Hovedet selv, med den indvendige eller 

egent-
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egentlige Mund; db.) Fole-Hornene med sine Dyne; d.) det nederste 
nfTunge-Roden; e.) Struben, som her forestilles afstaaren ; f.) Den 
lille Mave, Ventriculus; g.) den Fidt-Seng, hvori den ligger; h.) 
Hiernen; i i.) Sagl Gangene; k.) Tungen, og faa videre. Alt dette 
ligger meget sammenblandet og indviklet, saa at intet deraf kan be
tragtes tydelig, forend viste Dele, t soer de sinnmenruldede Sagl- 
Gange, rykkes til Side. For Resten er Hovedet i sig selv aflangt og 
Trumle-rundt, som sees af Figuren , og bestaaer af et fast Skind , 
som har Tunge-Roden og det overfte af Struben indfluttet t sig. Af 
Farve er det Kiod-rodt, men det ovrige Vedhceng hvidt.

Endffiont jeg nu saaledes har igiennemgaaet de fornemste Par
ter, som deels hore Hovedet til, deels ftaae i ncer Forening dermed, 
og dette for saa vidt kan vcere nok til at give et Hoved-Begreb om diste 
Parters Skabning og indbyrdes Forhold, saa vil dog en vldtloftigere 
Forklaring blive fornoden, om Sagen stal fattes tydelig. Til den 
Ende agtes.

2.) Tunge-Roden. Saaledes kalder jeg det rode og Kiod-agti- 
ge Lem, hvortil Tungens overfte Deel er ferstet, og sees deels (Fig. 
9. d.) fremstikkende under Hovedet, deels (Fig. 12. a.) i sin gandffe 
Skikkelse, som viser, at den i oberste Ende er tykkere og bredere, end 
i den nederste. Aarsagen dertil ere 2 mdssuttede tykke Muffler, son: i 
sig selv ere krumme , og, ved at stode sammen i Enderne, give Tunge- 
Roden den Oval- tilspidsede Skikkelse, som den i overfte Ende haver. 
Deres Skikkelse, saaledes soin den kommer tilfyne, naar de Kiod- 
Deele, som omgive dem, skilles fra, sees af Fig.n.aa., fom tillige 
viser, hvorledes de, ved at stode sammen i begge Ender, feeste Tun-, 
gens overfte Deel, som tillige ved et tynt Skind etter Hinde, der om
giver Mufflerne ligesom en Hcelle, er endnu mere til saunue Muffler 
fcrftet og tilgroet. Denne Skind-Hatte (Fig. n. b.) om jeg saa maae 
kalde den, deles i 2 Parter af Tungen, som lober midt igiennem den, 
og allene feestes til den paa Siderne, folgelig bliver for Resten bar; 
hvilket har den Nytte, at naar den nederste Deel af Tungen, derer 
bevcegelig, trcekkes op til Munden, kan den gnides mod denne, sen; 
er fast/ og da de begge ere forsynede lned sine Teender, som ftrar ffal 

bises,
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vises, er det ligesom 2 Tand-Rader stedte imod hinanden, for at son
derknuse Maden. At dette saaledes forholder sig, og at Tunge Ro
dens Muskler time til at give Tungen den Bevcrgelse, jeg her har til
lagt den/ stal altsammen i efterfolgende No. my re bevises/ og forkla
res. Her har jeg da kun dette ene at tillcrgge: at disse Muffler bestaae 
af et Bruff-agtigt Vasen, der er Kiod-rodt, ligesom den hele Tunge- 
Rod felv/ og danne forinedelft den inidt ad lobende Tunge, en dobbelt 
Aabning (Fig. 11. c.) imellem sig som tilkendegiver sig uden paa Ho
vedet ved 2 imod hinanden ftaaende Syk eller Jndtrykkelser (See Fig» 
9 c.) hvorimod Skind Hcetten / simvidt den ftrcekker sig, glor en Hule 
i det overste af Tunge-Roden, der er forenet med en anden, fom 
Struben gier, og disse danne begge tilsammen en Aabning, som kan 
kaldes Svsslget. Dette sees af Fig. 12. c. b., hvor jeg har adffildt 
Struben c., fra Lunge-Roden b., for at vise begge disse Hulers 
Beffassenhed.

z.) TnnZen selv folger nu, som er en af de mcerkvcerdigsie Lenu 
mer Snegelen har, og af saa kunstig Indretning, at Swammerdam, 
mar han taler om faadan en Tunge, mener den maatte koste 10 Da
ges Arbeyde, om den noye ffulle aftegnes. Hvorledes den tager sin 
Begyndelse fra Tunge Roden, og er dertil fcrstet, har jeg allerede i 
forrige No. viist, og niaae nu videre forklare dens egentlige Beffassen
hed og Brug. Den er da for det forste hele 3 Linier lang, og altsaa i 
saa lidet et Creatur, soin denne Snegl, af en betydelig Loengde. 
U agtet den er fiin, som den fiinefte Sye-Traad, er den dog sarnrnensat 
af înangfoldige fiinere Parter, ligesom en Uhr-Voerks Kroede, hvil
ket nogenledes tydelig forestilles i et afffaaret Stykke Fig. 13. Da nu 
alle disse Parter ere hvasse i Enderne fom Syle, saa giore de Tungen 
heel igiennem meget hvas at fole til, bande paa Fladen og i Kanterne, 
naar den nederste K-umpagtige Deel undtages, der er mere blod og 
Bruff-agtig. I Scerdeleshed sees i dens overste Ende nogle smaae 
ndftaaende Teender, som knrmme og hvasse Hager (Fig. n. d.) hvilke 
giore Tungen der, hvor den meest nccrrner sig til Munden, allerffar- 
pest; og da disse Hager, tilligemed Tunge-Rodens overste Spidse, 
undertiden sees ftemstikkende af Munden, er det troeligt, at den efter 
Behag kand ffyde dem saa langt ud, for dermed at gnave visse haarde 

B 2 Ting,



12 H. 8. Bestridelse  
Ting, som foref omme den. Et san langt og tillige fiint Lem, som 
denne Tunge et, kunde pan en u-ordentlig Mande let ftmmenvikles, 
og vilde desuden indtage et alt for stort Rum, om den laae udstrakt; 
Naturen har derfor lært den, at sammenrulde den ordentlig som ct 
Skibs Long (See Fig. il f.) som er den sædvanlige Skikkelse den fin
des i, naar Sneglen aabnes, til hvilken Ende den er forsynet med et 
fiint Rynke-Baand (Fig. 9.1.) som ved en subtil Hinde er forenet med 
den heel igiennem, og gaaer derfra videre hen til Hiernen, etter ret
tere til den Muskel, der gaaer fra Hiernen op til Tunge-Roden (Fig. 
10. f.) hvorfra den videre fortsettes ned til Hiernen; og da det saaledes 
er fccftet ftave! til Hiernen som bemeldte Muffel, tiener det uden 
Tvivl bande til Tunge - Baand og Smag- Nerve. Ja da fra samme 
Muffel gaaer en anden fiin Strang hen til Struben, og samme snoer 
sig om Tunge-Baandet saaledes, at naar man letter een af diste 
Strange op, folger den anden med, saa lader sig let flutte, at denne 
Befaftelse ogsaa mane tiene til at holde den lange Tunge inden sine 
rette Grandsér, endffiont jeg, for at undflyr alt for stor Vidloftig- 
hed, ikke har vildet forestille dette sidste t Kaaberftik, saasom dertil 
udkravedes en sarffilt Tegning. Man seer af alt dette, at denne 
Snegels Tunge, ftavel i Henseende til Langde som Sammenruldelse, 
meget ligner Sonnnerfuglenes, ligesom den og tiener til samme Brug, 
nemlig til at flikke og samle, hvad den finder Lienlig til Fode. At dette 
saaledes forholder sig, kan forsi bevis's af dens ordentlige Fode, der 
er et SlagsSkiall-Dyr, som videre skal vises, naar jeg konuner til at 
tale om. Snegelens Levemaade, og i hvilken den umuelig kunde trcen- 
ge ind, hvis den ikke strakte Tungen ud afMunden, og med dens ffar- 
pe Kanter aabnede dens Risse; ikke at tale om, at den ftorfte Dell 
af Tungen, som, naar Sneglen aabnes, altid findes sammenruldet 
neden for Hovedet, vilde ligge der gandffe unyttig, om den ikke blev 
optrcekket til Munden for at bringe Maden ned i Struben. Men 
endffiont alt dette ey kand tages i Tvivl, fta bliver det dog ikke 
saa let at afgiore, hvorledes det sccttes i Vccrk. Swannnerdam 
har ikke kundet hitte Rede deri, og synes ikke heller at have giort 
sig megen Urnage derfor f men overlader det til andres noyere Un- 
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Lersogelst; (*)  og jeg maae tilftaae, o.t det er een af de Ting, fom har 
kostet mig meeft Hoved-Brud. Vel giccttede jeg mig strap tik, at den 
lanae og tykke Lunge-Rod, mantte have en Aabning, hvorigiennem 
Tungen blev tmkketop ti! Munden, meeft fordi den Hule, den har 
i oversee Ende, (Fig. 12. b.) gav Formodning derom; Men da jeg lccm 
ge ikke kunde sinde nogen chavan Aabning, og Tunge-Rodens indven
dige Muskler (Fig. ii. a. a.) chutes faa fast at indsintte Tungen, cha» 
vel neden som oven, at den ikke kunde bevcrgrs, begyndte jeg nogen 
Liid at frafalde denne Mening, hvor rimelig den end forekom mig/ 
og derimod at chge en anden Udvey for Tungen, enten imellem Tun- 
ge-Roden og Hovedets Hund, eller der hvor Hovedet selv ofte kom
mer op, og jeg har kaldet den udvendige Mund. Fig. 8.x Omsider 
da disse Veye forekom mig deels utilgicengelige, deels alt for vanfte- 
lige, maatte jeg gribe til min forske Mening igien, og fandt da, efter 
m moyfomrnellg Underfogning, at endftiont Lungens overfte Deel er 
gandfte fceftet, cha vel til Skind-Hcettm four Muftierne (Fig. 11. a a. 
b.), hanger den dog for Resten kos, som chaes deraf, at chachare jeg 
der, hvor Hatten aflader, (Fig. n. c.) stak en Preen ind under Tun
gen, og lettede den op, samt treckkede lidet paa, fulgde den hele Tun
ge ubehindret efter, eg lod sig trcekke op igiennem den nederfte smale 
Deel af Tunge-Roden, ligesom man vilde trcekke en Traad igierlnem 
et runt Hult.

(*) Hans â'ô lyder saàhes i Biblia Nat. Tom. I, psg. 1 g'4. In medio oris ling va cernitur 
collocata., lingulari qvodam cavo (Han UMM" UdM Tvivl kN sññdñN Hule /verst i 
Roden, som jeg. har forestillet Fig. 12. b.) incluía , qvæ tota videtur extra Corpus proten
di polle. Eadem Ixinos propemodum pollices longa, limulque Serpentis inflar arele 
Convolutae, in flexus (pirales venuite Gyrata, intus in corpore (ic collocatur, ut etiam 
una cnm gula fubter cerebrum tranfeat (dette forholder sig her lverè iNWd^ da dm Heller 
fan siges at ligge Over end Mider Hjernen.) Pars illa Imgvæ intra corpus hæret, Cartilagínea 
eil naturæ, atque tam artifici ofe & concinne fabrefacta , ut ad eandem delineandam , ne 
decem qvidem dierum Spatium, mihi fufticeret.. Qvisnam vero nfus ßt hujus lingvs, 
majore demum experimentorum numero invefliganti conitabiu

Herved blev nu den hele Indretning forftaaelig, og tillige ret 
konstig i mine Kyne. Jeg chae nu at Tunge-Rodens indvendige 
Muftier i deres nederfte Ende (Fig. 11. e.) vel for cha vidt orngive Tun
gen, at de, ved at chmlnenkrympes og forkortes, formaae at lette 
den op, men dog kun cha loselig, at den ey hindres i sin Bevccgelse, 
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men siraer Rum nok til at lade sig trcrkke baade op og ned. Fremde
les saae jeg og, at Skind -Hcetten/ som jeg ofte tilforn har meeldet 
om, tiener til et tredobbelt Brug, forsi at give dm oversie Ende af 
Lungen fornoden Befoestelse til Musklerne, derncest til saaledes at befce- 
fte den, at den dog bliver bar, saafom jeg tilforn har erindret, at den 
kun er fceftet til dens Sider, uren lader Fladen blive ubedcekket, og for 
det tredie, at den, ved at boye sig til begge Sider, som en halv sam- 
menlagt Bog, gior en Hule i det oversie af Tunge-Roden, der ey 
allene giver Tungen fornoden Rum, naar den trcrkkes op til Munden, 
men har og 2de glatte Sider eller Begge, fbm af den skarpe Tunge 
ey tand beskadiges, hvilket dog let kunde ffee, om Hulens Sider besio- 
de af blot Kiod. Ligues nu alt Lette sandmen med Let, fon; for er 
meldt i foregaaende No., stia sees lettelig, hvorledes Tungen, oplet
tet ved Hielp afMufflerne, kan giore en Bugt nedersi i Tunge-Ro
dens Hule, og at samme Lunge-Bugt baade let kand sonderknuse Ma
den ved at gnide den imod den fasie Deel, som omgives af Hcetten, 
saa og trcekke Maden ned i Struben, ja at den end og kan ftrcrkkes ud 
af Munden, for at flikke og samle noget. (See Fig. 12. d.) Og da 
Tungen tillige har sit Rynke-Baand, som tilforn er viift, kan den ved 
Hielp Leraflet très tilbage iglen, og opruldes, som for.

4-) Struben og den Lille Mave, Ventriculus. Hvorledes 
Struben i oversie Ende er farmnenfoyet med Tunge- Roden, har jeg 
allerede tilforn forklaret, og vil i den Post have henvilst til Fig. 12. b. 
c., hvor den ved et Snit forestilles afffaaren fra Tunge-Roden, med 
hvilken den ellers er sanunengroet, og gior en fcelles Aabning, som 
gaaer op til Munden d. Ligeledes vilde uran hensee til Fig. 10. a 
som viser, at den bedcekker Tunge-Roden b., og, efterat have taget 
en sirlles Begyndelse med den op ved Munden c., gaaer lige derfra 
ned til den lille Mave d. Den er ellers i sig selv smal, sont en Sve- 
Lraad, og dog indhuul, som enhver let kan forestille sig. At den paa 
Tegningen (Fig. 10. a. item 9. e.) forestilles afffaaren, er skeet, baade 
for at stille dens Indhunlhed for Dyne, saa og fordi den virkelig maae 
overfficrres, naar Le underliggende Dele stal komme tilsyne, samt 
adffilles og udstrcrkkes stråledes, font Tegningen viser. Hvad nu og 
den LrUe rñave angaaer, som gaaer fort i eet, og Hanger stimmen 
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med Struben, da sees Fig. io. d. saavelsom 9. £ at den er dobbelt, 
hvilket ogsaa Swarnmerdanr hos sine Snegle har bemcerket. Den 
Fidt-Deel g. Fig. 9. fom denne Mave ligger i, som i en Seng, og jeg 
derfor har kaldet dens Fldt-Seng, er i overste Ende fcestet til Hove
det, eller den indvendige Side af dets Hund, men i hita til Hiernen, 
hvis Bestrivelse nu strax paafolger.

5.)  Hjernen er rund af Skabning, som sees af Fig. 9. h. item 
lo.e.dog saa, at den synes, at voere sammensadt af3 eller flere runde 
Parter. Dm er ellers af en bleeg Kied-Farve, hvorved den desto 
mere udstiller sig fra den lille Mave og dens FiLt-Smg, som ere hvi
de. Dog sees son: tiest i Hiernen selv nogle Melke-hvide Partikler, 
hvilke ventelig ere Blod-Partikler afStamme-Aaren, som, efterat 
have forenet sig med Hiernen, gaaer derfra til Hiertet, (Fig. 9. q.) 
hvorom mere siden. At dette runde Lern er Hiernen, kan stnttes af 
de rnange Muffler og Nerver, som derfra tage deres Udspring. Thi 
forsi gaaer derfra, lige op til det nederste afTunge-Roden, en bred og 
af mange Nerver sammensat Muffel, (Fig. 9. m. item 10. f.) som 
uden Tvivl tiener til at ffyde Tunge-Roden op og ned, og da den er 
umiddelbar forenet med Tunge-Rodens Muffler der, hvor de samles 
i nederste Ende, (Fig. 11. c.) er det troeligt, at den og meddeler sam- 
me nogen Kraft og Bevcrgelse. Hvor sannne brede Muffel faeftes til 
Tunge-Roden, eller dens Muffler, deler dm sig i 2de, ncrsten lige sinr 
tykke, men kortere, Grene (Fig. 9. n n.) fom gane derfra paa tvert 
hen til Hovedet, og tiene til sammes Bevcrgelse, ligesom de og fort- 
scrttes videre derfra ned til Sagl-Gangene, (Fig. 10. g.) ved hvis Be
stridelse de atter stal blive erindrede. Af Fole - Nerverne, som gane 
fra Hiernen opad til Hovedet, ere i seer 4. meest mcrrkvcrrdige, nem
lig forsi tvende, fom gaae fra Hiernen op til det indvendige afHovedet, 
(Fig. 9.0 0.) hvor de til Slutning dele sig i mange Grene, (Fig. 10. h.) 
Disse sidde, en paa hver Side, af forommeldte brede Muffel, og give 
Hovedet Felelft. Endelig fees og de 2de ^yn-Hørver, (Fig. 9. 
pp.) der tage sin Oprindelse fra Hiernens undre Side, ligesom hine 
fra den overste, lobe under Sagl-Gangene, og sira op igicnnem Fole
hornene til Hynene. Fig. 9. bb. Dog da Fokehornene besiaae af en 
stift Bruffagtig Materie, er det vansteligt at ftlge disse fine Nervers
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Lob lige op til Pynene. Man kand ellers i Dynene selv mcrrke ^orn- 
Hinden, som er sort, og allene kommer tilsyne/ som en sort Prikke, 
(Fig. 9. b b.) indtil Dm skilles fra den Brnsk/ Hvori dej; sidd r , og be
tragtes under et godt Forsterrelses Glas, da man ogfaa tydelig kan 
moerke Crystatt-Voedffen, eller Prestenen, som en lys Puret, omgi- 
ven af Horn-Hinden, fom en sort Ring. Hvad De svrlge Nerver an- 
gaaer, da son: Hiemen paa undre Side er fastgroet tik det Muffuleu.se 
Kiod, yvornred Det hele Legeme sidder feester til Snegle-Huset, paa 
Den Maade jeg tilforn har viist, faa udspire de just paa famme Steed, 
og udbrede sig over Det gandske Legeme, hvilket tydelig mccrkes, naar 
Hiernen der, hvor Den er fasstet tu Kroppen, lettes op og losrives, Da 
mangfoldige Nerver sees at hcenge ved Den, og at udbrede sig tit alle 
Legemets Parter. Endelig maae jeg endnu i Henseende til alle disse 
Nerver erindre, at De lade sig ineget udftrcekke, som og Tegningen fo
restiller Dein, og at dette meget letter Moyen for den, som undersoger 
Den; thi vare De faa fftore som De ere fine, forstaaer Det sig selv, at 
Deres Underfogelse vilde falde langt vanskeligere. ,

6.)  -Aagl-Gangene, (DuSus tali vales) som forsyne Munden 
med fornoden Vcedffe. Deres Stilling er meget indviklet, som sees 
Fig. 9. ii. Men naar de uwikles, see De ud forø to lange og trinde 
Darme, see Fig. 10. i i. Endssient De bestaae as et fast ogBruff-agtigt 
Versen , ere de Dog meget flimige uden paa; iigesaa ere og Deres Bug
ter, saa lcenge De ligge saminenviklede - med adskillige sinnige Baand 
sammenfoyede. Ligesom De bestaae afto Parter, liggende en paa hver 
Side af Hiemen, saa forene De sig just i Midten, og strcrkke sig ved 
en final Gang eller Fiber (Fig. 10. k.) op til Det overste af Tunge- 
Roden og Struben, (ibid. b. a.) hvorimod Den neden til ved fine Stroen- 
ge er fcestet til Hiernen e. og Den Musse! i, forø ganer Derfra op til 
Tunge-Roden/ For at stille Dette tydelig for Hyne, har jeg røaatt 
rykke Dem ineget ned fra Deres rette Sted, som er teet ved Hovedet, 
saa De opfylde eller bedcrkke alt Det Rum , Der er imellem samme og 
Hiernen, og folgelig ffiule Det meeste af de ovrige Parter, undtagen 
Struben og Den opruldede Tunge. Irnidlertid da De ligge toet ind paa 
Disse Parter, er Det ikke at tvile paa, at de jo forskasse Disse simvelsorø 
hine et Slags fornoden Vcedffe og Fugtighed. Jeg har allerede i 
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nast foregaaende Rubrique viist, at den op til Tunge-Roden gaaende 
Mussel (Fig. is. 5.) deler sig i 2de Wrene eller Arme, gaaende paa 
tvert hen til Hovedet, og derfra videra til Sagl-Gangene it, og maae 
nu loegge dette til, at sitmme, feint 2de Baand, tiene til at hoDe 
Sagl-Gangene, som sidde paa begge Sider deraf, i sin naturlige Stil
ling, allene med d m Forsstel, at det Baand paa hoyreSide er fteftet 
uden paa samme Sides Sagt Gang, men hiint under Sagl-Gangen, 
som sidder paa den Side, af Aarsitg, at samme er fastgroet til den 
lille Mave, og deus Fidt-Seng, af hvilken den uden paa faaer forno
den Befteftelse.

7.)  Hiertet og Aarene. Nast efter de Ting, fom hange fast 
ved Hovedet, og nu ere beffrevne, folger Hiertet, hvis Sade kan 
sees uden paa Skindet, naar Kaaben nedboyes eller splittes Fjg. 8. 
c.; og ligesom det Skind > svin omgiver det (pericardium), gaaerfort 
i eet med det, som forener Folehorneue og ssiuler Hovedet, faa maae 
det og paa een Gang opfficeres, om man ffa! komme til Hovedet med 
sit Vedhceng, efterdi den overste Part af Hiertet bedakker det meefte 
deraf, saa det ey kommer ret tilsyne, forend Hiertet rykkes ned. Hvad 
dets Skikkelse angaaer, da seer det ud som en tyk Pare (Fig. 14. a.) 
og er, naar Pericardium eller den yderste Hund borttages, af Fast
hed som Fiffe-Lever, hvilken det og meest ligner i Farve. Dets Vasen 
bestaaer af en flimig Materie , blandet med en Hoben Fibriller, hvilke 
best lade sig betragte, naar man lange med en blod Pensel har kraffet, 
opblodt og adffilt den flimige Materie, de omgives af. Hvor hastig 
jeg end har aabnet Legemet, har jeg dog aldrig fornummet nogen Pis
ken eller Bevcegelse deri, ligesom jeg ikke heller, ved at overfficere det, 
har fundet Tegn til noget Hierte-Kammer, og ffiont det paa undre 
Side, hvor Stamme Aaren trader ind deri, har en Hule gaaende ned 
til Hiertets Spidse, saa troer jeg dog ikke, at denne Hule med Rette 
kan fortiene saadant Navn. Hvad nu og Aarene angaaer, da maae 
deres forste Oprindelse soges i Snegelens Muffuleuse Kiod, der hvor 
Hiernen er fastgroet dertil, og altsaa lidet bagen for Hiernen selv. 
Der lader sig en hvid og temmelig tyk Aare tilsyne, som med Hiernen 
er saa nar forenet, at den meddeler den mange hvide Blod-Partikler, 
font allerede No.! 5- er bleven erindret. Derfra gaaer denne Aare, 
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fom jeg ml kalde Gtarnme-Aaren, hen under Hjertet/ (Fig. 9. q.) 
og trader ind t samme omtrent t Midten, men trader ftrax ud iglen, 
og bliver synlig uden paa Pericardium (Fig. 14. b.); har faa en kort 
Vey derfra ned til Lungerne, etter salnmes nederfte Ende, (Fig. 7. a.) 
imd hvilken den forener sig. Hidindtil har den stadse varet ffiult, 
deels under deels i Hjertet, deels og af Hierte-Huden, og sammes 
Fortftttelfe ned til Lungerne, endffiont den dog formedelst sin hvide 
Farve skinner der igiennem, og giver sig uden paa tilkiende, som sagt er; 
Men nu begynder den at blive mere bar, indtil den narnier sig til Le
veren, hvor Den atter bedakkes af sammes tynde Huud; Dog forend 
dette skeer, deler den sig i adffittige Grene, af hvilke den ene ganer 
langs ad Lang-Tarmen (Fig. 14. k.) hen til Ende-Tarmen i. og om
ringer Kalke-Sakken, som siden skal beffrives. Den anden lober langs 
med Leverens tynde Kant, hvor den adspreder sig i utange Bie-Aarer, 
som sees paa hun Side afLeveren, og derfor vifts afffaaren ved eee., 
ligesorn den og paa hun Side udsender adffittige Tvar-Aarer ff. hen 
til den store Blod-Aare, som ganer til Hiertet iglen, og hvis Veye 
nu videre rnaae vifts.

Hvor Puls-Anrette (saaledes bor den forbemeldte Stamme- 
Aare med sine Grene egentlig kaldes) aflader, og de egentlig saa kaldte 
Blod-Anrer iglen begynde, etter hvor disse Aarer forenes i Enderne 
ved de saa kaldte Haar-R^r (vafa capillaria) det bliver vel umueligt nt 
opdage, da ftnnme ikke engang ere synlige bos Menneffer, som be- 
kiendt er; Men et Stykke fra Leverens yderste Spidse, og esterai de 
nogen Tud have varet forenede, lade de sig, som fagter, begge tiljyne, 
tilligemed de Tvår-Aarer ff, som sammenbinde dem; og ligesom 
Puls-Anren loberpaa langs ned ad Leveren ved eee., san tager nu 
den store Blod Aare et modsat Lob op ad ved g g., og det saaledes, at 
den forst lober ned over Maven h., og efterat have fastet sig der, samt 
sendt en Gren ned til Ende-Tarmen L, og derfra til Nyrene, lober den 
under Lang-Tarmen k., af hvilken den ffiules for en kort Tiid, men 
Wer sig strax igien tilchne ved 1., forener sig der igien med Puls-Aaren 
eee., og ganer derfra ved m. hen til Snegelens Muffuleuft Kiod, og 
hen under det Sted, hvor Lungerne sidde, hvor den forener sig med 
Hiertet og Stamme-Aaren iglen. Endffiont denne Opdagelse har 
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kostet mig megen Meye, som og enhver M erfare, der vil forsage dch 
faa lettes dog Moyen nogenledes derved, deels atvWAare-Grenegive 
sig uden paa Leverens tynde Hund tilkiende ved sine Strimer, deels at 
de fleste formedelst det hvide Blod, de indeholde, ere mere hvide end de 
Dele, som omringe dem.

8.)  Folger nu den af Swammerdam faa kaldte Sacculus Calca* 
reus (R.ñlke-Sñk) der efter hans Mening indeholder "den Kalkagtige 
Vcedffe, hvoraf Snegelen danner sit Huns. Hvorledes dens Seede 
er i Henseende til de udvortes Parter, fees Fig. 6. k., hvor man bliver 
var et Triangel-agtigt Lem imellern Lungerne b. Moderen c. og Nyre
ne g., indfluttet imellem hvide Puls-og Blob-Anrer, som omringe 
det. Naar det yderfte Skind, der egentlig har saadan Triangel agtig 
Skabning, borttages, kommer den der under liggende Seek tilsyne, 
der ved tvende Baand hcrnger fast til visse Aarer, sanvelsom Nyrene, 
fom Grcendse toet dertil. Dette har jeg siroebt at foreslltte Fig. 14., 
hvor 1. er den Trinngek-ngtige Aabning, hvori Soekkeu ligger, n. Scrk- 
ken selv med sine 2de Baand, afhvilke det ene just er foestet der/ hvor 
Puls- og Blod-Aarene samles 1., og det andet som her forestilles los
revet o., gaaer ind igiennem den Triaugst agtige Aabning 1. selv, og 
derfra til Nyrene. Da nit forommeldte Seek er saa noye forenet, san
del med Puls- soin Blod-Aarene, og tillige med Nyrene, som sagt er, 
bliver det troeligt, at den i begge indgyder den Kalk-agtige Vcedffe, 
fom bande er fornoden til Snegle-Husets Dnnnelse, fom og for Scc- 
den (der i Nyrene beredes) til nt danne enUngel af samme Art. Imid
lertid siines det underligt, at den Materie eller seye Vcedffe, den in
deholder, cy bruser med sure Vcrdffer, som dog ffeer med en deel an
dre Parter nfLegemet, fornemmelig Anrene med Blodet, og Egge- 
stokken med sine Egg, som begge bruse ftcerkt baade med Skedevnnd 
og Vitrial Spiritus, og lade sig deri oploft. Er dm da Sacculus Cal
cáreas , som jeg paa Grund nf Swammerdams Mening formoder, 
da jeg ey veed, hvortil den ellers ffutte tiene, mane dens Materie vcere 
for subtil, nt angribes af fure Vcrdffer, etter rettere mere vcrre en 
subtil Grund-Evne til den Kalk-agtige Vcedffe, end noget virkelig 
Kalkagtigt.

X .«< 9 ) Ltttt-
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9. ) Lungerne/ Leveren, Eggestokken og Nyrene. Af 

Fig. 7. sees, at Lungerne beftaae af 2de Parter, af hvilke b., den 
mindste, er atter ligesom deelt i 2 Parter paa langs, begge igiennem- 
dragne med tykke Tvcer-Fibrer, som igien udffyde finere Fibrer hen i 
Kaaben, i hvilke Lungerne selv ere fastede ogindsiuttede. Den anden 
og storrePartc. har finere Fibrer, der ftaae i Forening med de grovere 
i b. At Luften trcenger igiennem disse Fibrer, som subtile Piber etter 
Rer, og setter Blodet i Bevcegelse, kan man saa meget mindre tvivle 
paa, som det Rum, derer imellem Lungerne og Moderen, (Fig. 6. 
m.) har ofte en stor Luft-Bloere indfluttet i sig, sont dog forsvinder, saa 
snart Kaaben aabnes, etter lettes op fra Kroppen ; hvoraf sees, at 
den, ved at trykke Kaaben toet til Kroppen, kan indflutte Luften og 
formere bemoeldte Luft-Bloere. Derafkommer det og, at Snegelen, 
naar den en Stund har ligget i frie Luft, hores at give en knarkende 
Lyd fra sig, som er intet andet end en Virkning af den Luft , der ude- 
lades afKaaben og Lungerne. Ved Leveren og Eggestokken (Fig.
6. h. e.) er intet andet at erindre, end at de begge udgiere Kroppens 
nederste Deel, og krumme sig efter denKringel-agtige Form, Snegle- 
Husets overste Deel indvendig har. Leverens Partikler ere ellers langt 
finere, end Eggestokkens, der bestaaer af mange grenede Fibrer (Fig. 
14. p p.) omgiven med smaae hvide Egg, som og kan sees uden pac 
Fig. 6. e. Leveren har den soedvanlige Lever-Farve, men Eggestokker 
er guul brun, og af de indfluttede Egg noget hvidplettet. Endelig, 
hvad Nyrene angaaer, da bestaaer de af adffillige Grene, besatte 
paa Siderne med Blade, der atter have deres Grene etter Fibritter, 
hvis Skabning ikke altid er eens, og derfor vanffelig lade sig aftegne. 
Fig. 16. a. stiller dog alt dette nogenledes tydelig for Kyne. For Re
sten indeholde de en sey Vocdfke, som gemeenlig er gron, men underti
den gnul agtig rod.

10. ) Fidrek. Saaledes kalder jeg den fede og flimige Materie 
som deels er noer forenet med, deels bedoekker, Fodsels Lennnerne 
Dette Fidt bestaaer af3 Parter b. c. d. Fig. 16., af hvilke c. er der 
middelste og storste, rnen b. d. som sidde paa Siderne deraf, ikkun 
imane; de ere etters alle sammengroede, og adffittes kun ved deres 
Farve, dae.gemeenlig er Malke ftrvet hvid, men de andre rodagtige.
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Af Materie ere de alle tige, nemlig som en feed og flimigFiffe-Moelk, 
og det merkvcrrdigste derved er dette, at disse 3 sammenhoengende Par
ter have andre lige saadanne under sig , eller beftaae af tvende Lag, 
det ene over det andet, med en Aabning imellem; thi endskiont de 
falde t<et paa hinanden, kan det ene Lag dog oplettes og skilles fra det 
andet, efterladende et Rum for Scrden og de Strcenge, der gaaer fra 
Sccdens Beholdning til det Mandlige Lem, soin nu simr skal vises. 
Nytten af dette Fidt er uden Tvivl at giere viste Lege urets Parter, i 
soer Kedsels Lernmerne og Soeden, smidige.

il) Fødsels Lemmerne, som deels omgive Fidtet, deels Ve- 
doekkes deraf, ere saa mange, at de atter maae inddeles i visse Num- 
mere eller Rubriqver. Her forekommer da 1.) det Qvindetige Fedsels 
Lem eller Moderen, (uterus) hvilken inan kan see tydeligst aftegnet 
Fig. 16. e. f. g. Den beftaaer af 3 Parter, som ere g. den mindste, 
lyse brun eller bleeg-farvet, ffiont ikke altid lige kiendelig; den sanrme 
forenes ved viste subtile Fibriller ined den anden og storste Part f., som 
er guul, og indeholder en klcebende Voedffe af samme Farve, er og 
rynket uden paa, ligesom den forrige. Derefter folger den zdie e., der 
er mindst men dog kiendelig nok affin sorte Farve, ffiont samme naar 
den nsyere betragtes (helst under Forstorrelses Glasset) er morke-gron, 
og indeholder en Voedffe af samme Farve. Alle disse Parter sidde, 
ligesom Lungerne, indfluttede i Kaaben, eller inden for dens yderfte 
tynde Huud; og den klcebende Voedffe, de alle indeholde, er egentlig 
Purpur-Farven, fom siden udforligere ffal beffrives. Den Aabning, 
Moderen har i overste Ende, er vanffelig at see, men giver sig dog til- 
kiende ved den gule Vadffe, som den ofte giver af sig imellem Krop
pen og Kaabens Rand, (Limbus) og ventelig er det denne Aabning, 
som baade i Parringen imodtager penem Maris, og siden i Fodselen 
giver Eggene udgang. 2.) Moderens Baand (Ligamentum ureri) 
eller det Baand k. Fig. 16., hvortil Moderen er fceftet, og hvorved det 
forenes med eet Mandlige Leui. Det samme sees uden paa, som en 
bred blaae-agtig Linie, gaaende fra uterus (e.) hen til penis (h.) Men 
aabnesFidtDelen b., faaer man at see, at stimme Baand ftrcrkker 
sig.langs ned ad Moderens Side b., stunt at det er dobbelt, eller be
ftaaer af 2de oven paa hinanden liggende Stykker, fastgroede paa den 

C 3 Side,
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Side, som vender til uterus, men adffildtepaa den Side, font vender 
til Fidtet, og hvortil de ligeledes ere fastgroede; sita at ligesom Fidtet 
selv bestaaer af 2de Lag, det ene over det andet, saa bestaaer og dette 
af 2de over hinanden liggendeBaand eller Parter. Ja endffient Fidt- 
Delen b., uden til betragtet, synes at udgiore en Part for sig selv, 
og adskiller sig fra det blaae Baand ved sin rod-agtige Farve, saa dog, 
naar det oplettes og betragtes paa undre Side, lader det sig ansee, 
som den udgiorde eet Lem med dette Ligamentum selv, hvad dets 
overfte Lag angaaer, og er i det mindste saa noer forenet dermed, at de 
rued Kynene ikke kan stilles ad, ligesom denne Fidt-Deel ogsaa vift 
nok er bestikket for samme Ligamenti Skyld. 3.) Et andet Baand i., 
der ganer fra Ligamentum uteri k., eller rettere fra dets underste Lag 
(afhvilket det kan ansees som en Fortsettelse) hen til det Lem L, som 
jeg anseer sor Sacculus purpurifer Swammerdami, og det saaledes, 
at det er fastgroet til sammes brede Streng m. 4.) Denne Streng 
seer ud, som en bred fiberens Mustek, og er gandste fastgroet til Fid- 
tets middelste Deel c., eller rettere dets underste Lag, som svarer der
imod, og her allene kommer tilsyne, da det overste ey kunde forestilles 
i Tegningen. I nederfte Ende er samme Streng fceftet til Scedens 
Beholdning n. , men i den overste til penis h., og gior der en aflang 
Klode L, som jeg 5) holder for Purpur - Sorkkerr (Sacculus purpuri
fer) efter det som allerede er erindret. Den samme er, son: man seer, 
fastgroet til penis h., og har en hvid Perle-farvet Vredste, som ind
gyder sig i penis Huulhed, uden Tvivl for at meddele Scrden (fom ind
gydes afden ene Snegels penis iden andens uterus) en Grund-Evne 
til Purpuren. At den flydende Vredste, den indeholder, ikke er Pur
pur- men Perle farvet, gior vel intet til Sagen, saasom den ventelig 
da forst faaer sin rette Egenstab, naar den er indgydet i penis, og der 
samles med Sceden, ikke at tale om, at de Gamles Purpur af Pur
pur Snekken (Murex) bestrides nf Plinius og andre, som en hvid Aare 
i dens Mund. Swammerdam har og fundet Sacculus purpurifer og 
dens Vredste af adstillig, end og blank, Farve hos adstilte Snegle- 
Arter, og tillcrgger den dog samme Navn, saasom han mcerkede, at 
Tingen, uagtet Farvens Forstiellighed, dog i Grunden var den sam
me, og paa hans Anseelse er det jeg kalder denne Klode saaledes.

6.)  Penis
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6. ) Penis etter det Mandlige Lern h. seer ud som en rund Klump/ 
lidet tilspidset i den ene Ende, ligesom den og uden paa giver sig til 
kiende som en rund Pukkel Fig 6. n. Men naar den yderste Hund 
borttages, og den i Staden for den krumme Skikkelse/ i hvilken den 
ligger/ udstraktes i en lige Linie, seer den ud som Fig. 17. da a. er pe
nis selv, b. den Streng , hvortil Purpur Sakken er fastet, og c. pe
nis egen Streng, der er fastgroet med forrige, men foreftittes her ad- 
ffilt for Lydeligheds Skyld, ligesom og Fig. 16. m. o., afhvilkensidste 
Figur tillige sees, at de begge ere rodfastede i Sadens Beholdning n.
7. ) Denne «Aadens Beholdning eller Behold-^arr (receptacu
lum feminis) seer uden til sort-rod ud af den ligefarvede og flydende 
Vadffe, den indeholder; Men naar det yderste Skind tages bort, fees 
den inden til opfyldt med grenede Fibriller, der giere viste Huler imel
lem sig, hvori den sorte-rode og meget seede Vadffe (der er den egent
lige ø&b) indeholdes. Da nu diste Fibriller (Fig. 16. n.) have alle 
deres Udspring fra penis Streng o. eller sammes nederste Ende, kan 
man have god Grund for at troe, at de ere Testikler , ligesom Stren
gen selv uden Tvivl bliver et nedforende Kar, Vas deferens. Hvad 
nu Saden selv angaaer, da naar den ffal komme op fra Sadens Be
holdning n. (*)  til penis h., ffeer det ved en Groft etter Kanal, som 
Fidtets overfte og nederste Lag giere imellem sig. Igiennein denne 
Kanal, der gaaer javnsides med Strengene m. og o., indgydes Sa
den i penis tt , igiennein Aabningen d., (Fig. 17.) for at udgydes igien- 
nern hrin Ende ved e.; Og derved ffeer da en inerkelig Forandring i 
alle nargrandsende Dele, som best forstaaes, naar de ovrige Dele, 
der endnu ftaae til Rest, forst betragtes, fbm ere. 8.) Et blaae-ag- 
tigt Baand (Fig. 16. p.) oven for Sadens Beholdning n., gaaende fra 
Ligamentum uteri k. hen til Strengene m. og o., til hvilke det er fast
groet; dog da det tillige henger stimmen med Fidtets underste Lag, 
kommer det ikke ret tilsyne, forend det overfte lattes op. Nytten 
deraf er nok at forene Moderens nederste Ende med bemeldte Strenge, 
og formedelst dem med penis, ligesom den i oversteEnde ved de Baand

(*) Til den Ende er og Gardens Beholdning forsynet meden subtil Aabning, som giver Gå 
Udgang, og er at sinde just der, W StrenKne m- og stede sammen, à samies i «edep 
ste Ende red p.

k. og i. 
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k. og i. et umiddelbar formet med penis ti. selv, og ined Sacculus pur- 
purifer 1. 9.) Et Stykke afFidtet, som sidder neden for Scedens Be
holdning/ og betegnes ved q.z hvoraf titlige fees Naturens Omhygge
lighed at forsyne alle de Dele, der hore til Forplantessen/ med Fidt, 
saa de enten omgives etter bedcrkkes derak/ ligesom jeg og tilforn har 
erindret, at den sort-rode Seed, som indeholdes i receptáculo, er me
get feed at fole til, hvilket uden Tvivl maae tilffrives det meget Fidt, 
som den oven og neden til omgives af. io.) Egge -Gangen, Ovi- 
duétus r. (*)  som/ esterat have forenet sig med Ende-Tarmen 8./ og 
overffaaretZen paa Kryds, gaaer ind i nys bemeldte Stykke Fidt, 
(**)  og derfra tilbage igien omkring Scedens Beholdning n. hen til 
Strengene m.og o. med hvilke den er fastgroet og forenet. Hvad Sam
menhæng denne Egge-Gang har med andre Parter af Legemet, sees 
best af Fig. 14., hvor rr. viser, at den ftrcekker sig i Lcengde efter Egge- 
stokken pp., gaaer jccvnsides med den store Blod-Aare g g., ja ofte 
bedcekker den samme, og naar Eggeftokken selv er rodbrun, er Egge- 
Gangen altid hvid, samt omkringgiven med hvidePletter, der under 
Forswrrelses Glasset see ud som en Green, besat med Lov etter Blom
ster. See Fig. i;., som dog kun forestitter den overste Part deraf, 

ncrr-

(**) Her er det trodigt, at Egge-Gangen forenes med Moderen, helst sammes Bund just svarer 
derimod, og man undertiden kan see en fin (Strinte, gaaende fra samme St«d hen til Mode
rens neverste Ende eller Bund. Noget mere i Henseende til denne Egge-Gang har jeg ikke kün
det observere, langt mindre har jeg kundet see, hvorledes Eggene gaae der igiennem hen til 
Moderen, som dog uden Tvit steer, og lader sig as Egge-Materiens utroellge Finhed nogen
ledes begribe, rndstiont jeg maae tilstaae, at Raturens Mye, som overalt i disse Creature ere 
forunderlige, ingen stads sorbergt sig mere end i deres Forplantelses Maade, som endnu mere 
vil vise sig i det esterssigende. At ogsaa den flarpsigtige Swammerdam har fundet disse Bept 
n-sporlige, sees as hans Ord loc. cit. pag. 164. Ovula, ut mihiqvidem videtur, deinceps ex 
ovario folvuntur, atque per particulam cateniformem, (Gît dîtoM Min soregaaendt AN- 
merkning) in uteriT cujus poiterior curri parte illa conjungitur, cavitatem defcendunt. 
Verum ut in Cochleæ domefticæ defcriptione jam commemoravi, hactenus nunqvam ipfa 
in particula cateniformi ovula deprehendere mihi licuit, neque & videre, qvod h$c per 
eam devehantur. Ego interea in ea tum & periiito lententia, qvod hæc res ita fiat. Og 
Ctttr pag. 173. Tandem nec detegere potui, qvo pacto ovum illud ex ovario in uterum 
perveniat, fundus enim uteri claufus eile videtur.

(*)  Dette erdet Lem, som Swammerdam afLiiched med tn Ki«de kalder Particula catenifor- 
mis, stisnt det, ester hans Tegninger og Bestcivelse, langt mtre ligner tn krummet Slange, 
eg kunde som mig synes med storre Ret kaldes particula ferpentiformis. I endeel Snegle 
har han endog sundet den ikke krum, men lige r desuagtet giver han den dog samme Navn, 
som sees Biblia Nat. Tom. I. p. i6l-
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narmeft ved Ende-Tarmen. Dog er at mcerke, at det er kun efter 
Parringen, at Egge-Gangen har denne Skikkelse; thi for den Tiid er 
den neppe kiendelig, hvorimod Egge-Stokken er altid lige fyldig, fftont 
dens hvide Egge-Parttkler ey ere da faa kiendelige som siden. Den ov- 
rige Forandring, fom foregaaev ved Parringen etter efter, er ligeledes 
markvardig nok, saasonr mange Parter i Fig. 16. da forsvinde reent, 
at man ikke feer ringeste Tegn dertil. Thi forst fees da ikke mere Fidt- 
Delen q., da den forener sig med de oven for siddendeFidt-Dele b.c: à.; 
Soedens Beholdning n. gaaer ogsaa reent bort, at der ikke engang sees 
Legn til, hvor den har varet, hvilket kommer deraf, at den ikkun er 
en Hule, som formeres i Fidtet afSoeden, og de Fibritter, Stren
gen o. der efterlader sig, og da nu samme tilligemed Soeden gaaer 
bort etter forflyttes til et andet Sted, sorn siden stal vises, er det en 
Folge, at bemeldte Fidt-Hule jcevnes og forener sig med det ovrige 
Fidt. Fidtet b. c. d. beftaaer vel endnu af 2 Lag, det ene over det 
andet, men feer nu kun fmalt og flunkent ud, foruden det at man nu 
seer kun en Part, hvor for vare 3., og da b. d vare for mere rodfar
vede end Resten, er Farven nu overalt hviid, til Tegn, at den forrige 
rode Farve kom af den rode Sad i receptaculo, som impragnerede 
den, hvilken nu, da den er udgydet, ikke mere kand vise saadan Virk
ning. Strengen o., som for viiste sig uden paa Fidtet, som en rod
agtig Linie, (Fig. 4. n. item 6.1.) fees nu ikke mere. Adffittes Fid- 
tets overste og underste Lag, hvor imellem den for laae, findes den 
ikke heller der, men derimod sees den paa et andet Sted langt derfra, 
henved det ene Fole-Horn (Fig. 8- e.) tilligemed penis selv b., der nu 
er bleven krum og spids i Enden, samt haard som en Brusk, uden 
Aåbning foran. Den har altsaa, igiennem en subtil Aabning etter
Gang inden for Kaaben c., t den Hund, som bedakker Kiodet og 
Hiertet d., trangt sig ud, tillige med bemeldte Streng, der nu sees 
som en ophoyet Linie i samme Huud, gaaende fra det Sted, hvor 
penis for laae sammenkrummet, (Fig. 16. h.) hen til det Sted, hvor 
den nu ftaaer. Den Aabning i Huden, hvor denne Giennemgang 
steer, ledte jeg lange forgieves efter, men fandt den dog, da jeg star 
penis bort, hvor den ftaaer for Parringen (Fig. 16. h.) ved at stikke en 
klovet Svine-Borste derigiennem; Men da den er saa fubtil, som sagt
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er, falder det vanskeligt at begribe, hvorledes penis, der nu er bleven 
såa tyk og stiv, har kündet trange derigiennem, hvis man ikke havde 
andre ligesaa store Exempler paaFibrers og Muffuleuse Hinders utroe- 
lige udvidelse. Hensees nu videre til Fig. 16., da er og Strengen m., 
med Purpur-Scekken 1., ikke mere at see, fordi den har gaaet samme 
Vey, fom penis selv, hvilken den er sirstgroet til. Moderens Baand 
k. fees endnu noget Tegn tit, men ikke til det Baand i., ikke betler til 
Let andet p. Egge-Gangen r. gier nu ikke heller nogen Bugt i Fidt- 
Dalen q. fom er borte, men fortsattes i lige Linie forbie Fidtets 6. 
Side, hen til det Sted h., hvor penis fer var, og synes nu faa meget 
mere forlanget, som den Bugt, den for giorde, er udstrakt. Al den
ne Forandring u agtet, sees paa Moderen selv med sine zde Parter 
ingen Forffiel, denne undtagen, at den sorte-gronne Part ikke altid er 
saa kiendelig, som tilforn.

i2.) Maven , Tarmene og Galle-Gangen. Jeg har allere
de Fig. 9. viift, at den lilleMavetl begynder, hvor Struben e. endes, 
og gaaer hen tii Hiernen h., med hvilken den er fastgroet; derpaa for
vandler den sig til en smal Tarm etter Mad-Pibe r., og gaaer jcevn- 
sides med Stamme-Aaren q. hen til Hiertet Fig. 14. a., hvor den 
trader ind tilligemed bemeldte Aare, som svinger fig om den faaledes, 
at den kommer ud igien for hoyre Haand d., ligesour den traadde der
ind paa den venstre, Fig. 9. r. Hvad Vey den siden tager, ftes af 
foranforte 14. Fig., der viser, at den gaaer fort, som en smal Tarm 
d.d., javnstdes med Puts-Aaren e., hvilken den som tiest bedakker, 
hvorfor jeg paa Tegningen har forestillet den afskaaren, fom sees ved 
dd. Strap derpaa forenes Len med Maven h., som er tyk og 
klnmpagtig, inden til foerekmed en rynket Hund, og uden til igien- 
nemvavet med adffittige Puls'og Blod-Aarer, som nogle Gange lo
be Krydsviis over den, og sies af Tegningen. Derefter folger Lang- 
Tarmen k., fom boyer sig forsi hen tit Mad-Piben d., og derefter 
fit i., hvor Mnde-Tarmen begynder. Denne igien (Fig. 16. s.) 
gaaer ind under Scedens Beholdning ogFidtet n. c., og udtommerfig 
imellem Kaaben og Kroppen ved o. Fig. 6., hvor Ureenligheden ud
bydes. Ende-Tarmen er etters, ligesom Maven, forsyrrct rned m 
ryriket Hund, fom endog kan fees uden paa, ligesom hvide og paa 

langs
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kangs gaaende Strimer, mm endnu tydeligere, naar den opffiaves. 
Endelig ffulle jeg og erindre, at Mad-Piben, med Maven og Tar
mene, giore ligesom en Lykke , der ligger saa toet under den yderste 
Hund af Leveren, at den kan sees uden paa. See Fig. 4- L Intet 
staaer nu tilbage, uden Galle-Gangen (du&us cheiedocus). Den 
tager sin ferste Begyndelse i Leverens yderste Spidse. Fig.i+.q., hvor 
den feer ud , four en hvid og grenet Aare, der ofte er synlig for blotte 
Kyne, gaaer derfra op imellem Puls- og Blod- Aarene ee. g g. , og 
fastes til de Tvar-Aarer f f. , som sammenbinde dem, bliver iuridler- 
tid stedse tykkere, og udtommer sig ti! sidst, som en tyk Tarm i Maven 
h. J Begyndelsen stod jeg i Tvivl, hvad jeg ffulde giore -denne tykke 
Tamr til, inen ved at overveye alle Omstandigheder noye, i soer, at 
den er indfluttet i Leveren, og udtommer sig i Maven, samt ved at 
sammenligne den rued de Galle-Gange, Swammerdam ogsaa i sine 
Snegle har fundet, blev mig al Tvivl betagen, faa jeg mener med 
Sikkerhed at kunne udgive den derfor. Videre at melde om dette 
eller andet, vilde kun time ti! at give min Anatomie en ufornoden 
Vidtloftighed, sorn allerede er bleven vidtloftig nok, og derfor her
med endes.

III. Snegelens Leve- og Angle-Maade.
Da jeg ftrst foretog mig, at undersoge disse Snegle, satte jeg 

dern i et tilstrakkeligt stort Glas, og passede deur flittig op, med at 
give dem friff See-Vand to Gange om Dagen. Det samme giorde 
jeg og lned to andreSlags Snegle, sour her ere de almindeligste, nem
lig Turbo littoreus (her kaldet Få-L.uuger item Bue-Hunde) og 
Nerita marina, alt i den Tanke, at iagttage dm Maade, paa hvil
ken de parre sig og leggo Egg. Da jeg nu tillige maatte vcere betankt 
paa, at give dem noget til Aode, faldt jeg paa at stroe Hvede-Meel 
over Vandet, fordi jeg havde last, at farff-Vands Snegle paa den 
Maade lange havde varet underholdte. Udfaldet af mit Forjog var 
dette, at dm sorbe meldte Turbo littoreus a ad Melet meget begierlig, 
faa at dens Excreruenter, der tilforn vare brune, som Strand-Tanget 
de sidde paa, og ventelig leve af, bleve i kort Tud ligesaa hvide, som 
Melet, jeg gav dem til Fode. Nerita marina aad og noget deraf, 
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stisnt lidet, hvorimod de Snegle/ jeg her beskriver, og den Gnng for
nemmelig havde Hye paa, vilde flet intet cede deraf, men endog ssye- 
de det, saavidt de kunde. Herover aflod jeg med mit Forfog, og tog 
mig for at fonderlemme disse Snegle, uden just at giere mig Haab 
om mere; Men ved den Anledning korn jeg under Veyr med, hvad de 
leve af, og det vcd felgende Hendelfe: Det sneede ofte'under Sonder- 
lemrnelsen, at jeg deels af Vanvare/ deels afForfet, senderstar En
de-Tarmen, da jeg ofte med Forundring fornam, at det rode Skarn, 
hvormed den var opfyldt, indeholdt mange Haar-rige eller Skiceggede 
Horne, der meget lignede Felehornene eller Armene (*)  af Bicrg- 
Xurett (Lepas Balanoides) der fom en Ruur eller Skurv bederkker 
Klipper og Stene ved Stranden. Vore forste Erfaringer ere gemeen- 
lig ikke de rigtigste, derfor torde jeg i lang Tiid ikke bestemme mig til 
at domme derom med Vished, indttl jeg omsider eftertomkte, at jeg i 
Snegle-Husenes Aabning, naar jeg rev dem los af Klipperne, ofte 
havde fundet tomme Skaller af famine Bierg-Ruur, hvilket tillige
med den fuldkomne Lighed imellem dens Folehorne, og det jeg havde 
ftlndet i Ende-Tarmen, ikke tillod mig at tvivle om Tingens Rigtig
hed. Jeg faae nu med Fornoyclse, hvad denne Snegel betiener sig af 
til Fode, ligesom jeg og deraf begreb, hvoraf det kommer, at den al
tid findes siddende paa Klipper og Stene, hvor denne Bierg -Ruur 
allene opholder sig. Jeg faae nu og, at Snegelen, der ey har Teen
der at knuse bemeldte Skieel, behover en faadan Tunge, fam den har, 
til at treenge ind i den Rifle, fam Skieellen har i sit Laag (operculum) 
og at treekke den inden for veerende Orm til sig (**>  Ja at den just 

beer
(*) Hvorledes disse Horne fte ud, kan ffisnnesaf den Dierg-Ruur, som i Rirbcnhavnffe 

Gclst. Skrift. 10. Tome findes beskreven og aftegnet Tab. z. fig. 6. og i del meeste komme» 
overeens med den sorommeldte.

(**) Ved at anatomere dette Skieci-Dyr har jeg meerket, at der lige fra Dyrets Legeme, langs 
med Rissens Sid>r, gaacr en saft Streng eller Muffe!, der seer ud som en Lykke eller Haspe, 
vg sender 2de Grene ud til Siderne, een til hver af Laagets Deele. Gaasnart Snegelen med 
sin ffarpe Tu age har beffadiget denne Muffel eller dens Grene, er Dvret ikke mere i Stand 
at lukke sic Laag, saasom M er, ved at sammenkrympe eller strerkke paa bemeldte Muffe!, at 
dette ivKrksettes, paa samme Maade, som man ved at stmkke paa en udvidet Taug-Lykke, kan 
faae de Ting at mrrme fig til hinanden og flutte t<rt sammen, som ere serstcde dertil paa Sider
ne. De Muffler, som derimod aabne Rissen, eller komme Laagets tveude Dele til at viige 
fra hinanden, bestaae i to adffilte Strenge, som gaae fra Legemet i en krum Linie runtit o« 

Skierllrns
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bar sig ad paa denne og ingen anden Maade, var deraf let at see, at 
de tomme Skaller jeg fandt i Snegle-Husets Aabning , vare gandffe 
ubeffadigede uden til, rnen Ulden til faa rene, som om de havde varet 
flikkede eller ffurede. Da jeg nu paa den Maade var kommen efter, 
hvori Snegelens ordentlige Fode beftaaer, faldt det inig ikke vanskeligt, 
at underholde den faa lange jeg vilde, for at underfoge dens ovrige 
Levemaade.

Dette skede Aaret efter den 22de Maji, da jeg foretog mig, at 
fette i). Stykker i et tilstrækkeligt ftort Glas, hvorigiennem jeg daglig 
kunde betragte deres Adfard. Jeg gav dem friff See-Vand Aften 
og Morgen, og forsynede dem med en tilstrcrkkelig Mcrngde af den for- 
ommeldte Bierg-Ruur, soul jeg rev les fra Klipperne, og havde den 
Fornoyelse at see dem sette sig paa samme, for at udsue og fortåre den. 
Jeg mcrrkede og, at de ikke angreb dem nedenfra, hvor de vare aabne 
og lettest at tomme til, men alt ovén fra igiennem Riften (rima oper
culi) ligesom de tilforn havde varet vante. Esterai jeg nogle Dage 
havde forfogt dette, faldt jeg paa at prove, hvor lange de kunde leve 
uden Fode, og gav dem ikke det ringefte i al den ovrige Tud, jeg hav
de dem ftaaende , som i det mindste var en heel Maaned, og kunde dog 
ikke fornemme ringefte Forandring hos dem; ja de gave ligefuldt de
res Ercrementer fra sig, saa jeg Aften og Morgen maatte ffylle Glas
set, at det ikke skulle falde for nreent og mishageligt for dem. Dog 
markede jeg den Forffiel i Ercrementernes Farve, at da den, medens 
de havde Bierg-Ruren at tare paa, var morke-rod, blev den siden be
standig luse brun. Een af de Ting, som i Begyndelsen korn mig meest 
underlig for- var dette: at de i saa lang Liid sadde hoyt op i Glasset, 
oven for Bandet, at jeg naften havde ladet af at bytte Vand paa dem, 
hvis ikke altid een eller flere havde holdt sig ned i Vandet, medens de 
andre sadde oven for. For da at forsege, hvor lange dette vilde vare, 
satte jeg et Marke paa et par Stykker, og fornam , at de endnu ikke 
komme ned i Vandet i 8 Dage, foruden den Tud, de tilforn havde 
holdt sig derfra, som nok var lige saa lange, hvorafjeg har Aarsag til

D 3 - at
S'iêns béW Sider, hvormed de ere fasthamgende, og ende sig paa yttre Side af begge 
îaaqets Dele, hvortil de ligeledes ere fastede. Ved at strakte paa disse Spenge steer det, 
at Laagets Risse og den ti! samme fastgroede samt Lykke-daunede Muste! udvides.
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at siutte, at de meget lccnge kand opholde sig, baade uden Vand og 
Fode. Men det er og vift, at de tgien lige saa lcenge kan vcere under 
Vandet, uden at soge op i frie Luft, hvilket jeg af de samme Snegle, 
fom jeg havde sat Mcerke paa, tydelig erfarede, og endffiont det er 
vansteligt, af et eneste Forjog at giere almindelige Slutninger, saa 
moerkede jeg dog med temmelig Vished, at de i koldt Veyr holdte sig 
meest oven for Vandet, men i varmt Veyr og Soelffin under Van
det (*).  Endnu dette moerkede jeg santme Tird, at hvilken Tilstand de ’ 
end udvcelgede sig, i eller oven for Vandet, er Luften dem soer beha
gelig ; som saaes deraf, at de fegte at komme det Laag, hvormed jeg 
holdte Glasset tildockket, saa nar som mueligt, uden til for at trcekke 
Luft, samt at de ofte giorde en Aabning irnettem deres Legeme og 
Snegle-Huset, at man kunde see langt derind, (©eeFig.g.d.) for deri 
at holde Luften indfluttet, og at de ved samme Luft udelukke alt det 
Vand, man enten oste over dem, etter de, medens de opholde sig i 
Vandet, kunde omgives af.

(*) Dette sidste kunde dog maaffee komme deraf, at Soleri, som bestandig stimede paa Glasset, 
giorde det for varmt for dem, og nsdde dem at begive sig ned i Vandet.

I Henseende til deres Wgle-Maade, som jeg helst onffede at 
udgranske, havde jeg i Begyndelsen kun lidet Haab at opdage noget, 
faasom de sadde en 3 Ugers Tird hen, uden at give ringeste Tegn der
til, dette ene undtaget, at saasnart Solen skinnede noget varmt paa 
Vandet, gave de afsig adssittige Luft-Bloerer, hvori under Forstor- 
rclses Glasset mcrrkedes en deel Purpur-farvede Strimer; Men diste 
Blcerer forsvandt efterhaanden, tilligemed det Haab jeg i Begyndel
sen giorde mig deraf. Mod Slutningen af Junii Manned, da Var
men begyndte temmeligen at tiltage, fornam jeg ikke allene, at Sneg
lene holdte sig mere almindelige i Vandet end tilforn, og vendte sig 
mod Solen, men eg ak nogle af deur, foruden de mangeLuft-Blcerer, 
som gik fra dem, udgydede en deel Purpur-farvede Klumpe, som 
deels steege op i Vandet, deels fccstede sig paa Snegle-Husene selv, og 
gave dem Purpur-rode Pletter uden paa, sont etters ikkun sees af og 
til i Aabnmgen, og maaffee atterforst har givet Anledning at soge ef

ter
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ter Purpur i disse Snegle (*).  Angaaende denne Purpurs egentlige 
Beffassenhed, da sirae den under Forstorrelses Glasset ud som usigelig 
fine Gryn, svcemmende i en blank Vcebffe, og stient de hver for sig 
ey syntes rede, men blanke, saa bleve de det dog, naar de sirmledes, 
ligesom og Leuwenhooch har anmoerket, at Blod-Kuglene t Blodet 
ere hvide, og faaer ey deres rede Farve, ferend 2, 3 eller flere samles.

(*) Den, føm ikke vidste Beffeed, maatte det komme underligt for, at see Purpur fremkomme af 
denne Snegels uden at finde inden i dm, end ikke i uterus, (hvor den dog virkelig beredes) 
noget Tegn tik saadan Farve. Sådes synes Set at v^re gaaet Swammerdam, som sees af 
hans Biblia Nat. Tom. I. pag. 1^7. Mox ac cochleae hujus (fe. de prefix) te it am qvis 
incipit effringereflatim ea pulcherrimam, pallefcentetn tamen ibo c Corpore, purpuram 
exprimit, qvæ vel per ipfa intus vifcera feie diffundit. Qy.od fi vero in Spiritu vhii eam 
morti dederis, itidem purpureum fu uni humorem é Corpore excutit, Qyarnvis autem 
cor ejus pullans viderim, neqvaqvam tamen vel in hoc vel in hujus auricula , purpureum 
iftiid fi q vid um inveni. Unde inducor ut credam, purpuram hanc fingulari qvodam de
tine i Sacculo (Han mener her fin Sacculus purpurifer) qvem aliis q vid em in Lochleis 
conípexi, fed in hac detegere non potub

Jeg ventede lcenge paa, at der stutte blive noget af denne Pur
pur, men forgieves, da den ved at klcrbe sig til Ercremeuter og andet, 
som flod i Vandet, blev efterhaanden rrdstyttet dermed. Jeg blev alt- 
saa af alt dette lige klog, indtil jeg omsider den 25 Junii, da Mercu
rius i Fahrenheits Thermometer stod ved Middags Tid over den 6ode 
Grad, observerede om Morgenen et hvidt Corpus paa den ene Side 
af Glasset, teet oven for en neden for liggende Snegel, hvilket konr 
mig faa meget underligere for, fom jeg en halv Times Tiid tilforn ik
ke havde sect Tegn dertil, mindre de forrige Dage, hvorfor dette Cor
pus ikke forekom mig anderledes, end en Svamp, opvoret paa een 
Nat. Det var allerede temmelig ftort, da jeg observerede det, men 
fik dog ikke sin fuldkomne Storrelfe og rette Skabning, forend mod 
Aftenen, da jeg med fuldkommen Vished kunde antage det for Sne
gelens Ungel. Tilforn havde jeg ofte feet dette Corpus siddende paa 
Steen i Stranden, og allerede giettet, at det var en Ungel af denne 
Snegel, hvortil jeg meente at have tilstrækkelig Grund i.) fordi jeg 
nred ternmelig Vished kielldte Angelen af de andre Snegle-Arter i 
vore Strande, nemlig den foromrneldte Turbo littoreus og Nerita 
marina, 2.) fordi jeg silde paa Anret havde fundet Materien deri 
Purpur-rod, og z.) fordi Eliis, som i hans EiTay of Corallines har 

dem
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dem aftegnede Tab. 32. Fig. c. C., er ligeledes af den Mening, at de 
indeholde Sceden til et Slags Coqviller, som han dog ikke har kiendt (*).  
Det var mig altsaa ikke en ringe Fornoyelse, at fee nun Gisning ftad- 
fccstet ved Erfaring, og den famine blev endnn mere foroget, da jeg 
et par Dage efter mcrrkede hos en Snegel, fom laae vid aaben paa 
Glassets Bund, at to biede og hvide Corpora af ulige Sterrelfe frem- 
komnle af dens Aabning, hvilke vare af famme Art og Skikkelse, fom 
det forommeldte, der lad fast til Glassets Side, allene at de mangle
de den yderfte Hund, og bestode altsaa blot af en tyk og hvid Vccdffe, 
saadan fom den i Mgge-^>ylstrne (jaaledes vil jeg kalde dem herefter) 
virkelig er i Begyndelsen. Da jeg nu af alt dette var bleven forvWt 
om min Opdagelses Rigtighed, og visse Omftcendigheder forhindrede, 
at jeg ikke langer kunde fortfette mit Forjog, jeg og frygtede, at Sneg
lene kunde vare for udmattede og svage til at give fiere Prover paa 
deres Pngle-Maade, afiod jeg fra videre Forfog for dm Gang, og tog 
dem afVandet, for at efterfee i hvad Stand de vare. Jeg fandt dem 
da alle fuldkommen uffadde inden til, endffiont Skallen uden til var 
bleven merk og ffiden af det ftillestaaende Vand. Moderen var vel 
forsynet med sin Vadffe, og penis hos de fieste evolutus, som Fig. 8. b. 
udviser, hvorafjeg fluttede, at de havde parret sig, forend de komme i 
Glasset, saafom jeg i al den Tiid jeg havde dem ftaaende deri, nemlig 
hele 5 Uger, ikke markede dertil det ringefte Tegn, hvor fiittig jeg 
end saae derefter. Jeg har altfaa intet at tillegge af det forste Forfog, 
uden en kort Beffrivelse over Egge-Hylferne. De ere, fom man feer 
iifFig. 19. og 20., trinde, i midten tykkeste, men i begge Ender finalere, 

dog

(*) Saavidt »eg ester Rimelighed kan (lutte, har og Hr. Linné den i hans Fauna S ve c. edit. 2. 
§. 2259. under det Navn Hydra tritícea, hvis Beffrivelse lyder saaledes: Capfulæ fubpe- 
dicellatæ, piures, membranaceae, magnitudine & figura puparum Formicae, apice trun
catae. Florem non vidi. Meningen er, at Han har stet dem tomme, da de ere aabne og 
ligesom tvert asffaarne i Toppen, og meent, at deri havde boet en Hydra àr Polype, hvjs 
Blomsterlignende Arme (florem) han ikke har stet. Af Liighed med et Hvede-Korn kalder han 
den Hydra triticea. Men han maa siden mre kommen ester Urigtigheden deraf, efterdi 
man ikke finder den anført i hans sildigere udgivne Skrifter.

P. S. Drd siden at igiennemlerst den sidste Deel af Bsmares fordanskede iTatur-H i stone 
finder jeg ved Trompet-Skiânes (Buccinorum) Beffrivelse, at Reaumur allerede længe siden 
har fandet disse saa kaldte Korn eller Egge-Hylstr; han har endog merrket, at de indeholdt en 
Purpur-Materie, og sadde i Nmveerelstn af disse Snegle, men dog ikke troet, at det var 
deres Egg, hvorimod han hylder for rimeligt, at det er nogen Fiffes Rogn-Korn.
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Dog meest i Den nederste, der er forsynet med en bred Pergamentlig 
Fod, som udbreder sig paa Klippen, og ftcfter Egge-Hylsen, at den 
staaer gandsse opreyst og fast i Soen, ligesom den og stod Horizontal 
fasstet til Glassets Side, ogsaafaft, at jeg ved at gyde Vandet ind 
og ud, ikke havde at frygte for , at den skutte bortssyltes. Huden etter 
Hylsen, som omgiver Egge- Materien, er ligeledes fast som Perga- 
ment, faa der vil en hvas Kniv til at ssicere den i tu, og den overste 
Ende deraf, hvor den til sidst simer en Aabntng, der giver Coqvitterne 
Udgang, er endnu rnere fast og Bmssagtig, strmt ligesorn ved tvende 
ssraae Snit afstumpet ; der befindes og Farven, som etters er guul-ag- 
tig, mere hvid eller blank. Vcedssen eller Egge Materien seer ud soin 
usigelig fine Gryn Len Vandagtig Vcedsse, hvilken, efterat den havde 
staaet i Vandet i 3 -à 4 Dage, santtede sig til den ene Side af Hylsen, 
og var uden fra at see til fom en hvid Egge-Blomme. Under Forftor- 
relses Glasset kunde jeg see, at denne Materie var tykkere end Resten, 
men etters afsamme Art, som de 2de hvide og blode Corpora, som 
fremkomme afAabningen paa den viidaaben liggende Snegel, og til
forn ere ommcrldte (*).

(*) Om disse Legemer vare Materie til tvende Egge Hylser, eller til ren, saaledes at af det ene 
ffulle blive Egge-Blomme, men af det andet Hylse eller Egge Hindr, som siden ffal vises at 
»mgive Materien inden til, det er noget jeg ikke er i Stand at asgisrr.

C

Aaret efter Len zte Junit satte jeg atter nogle af disse Snegle i 
Glas, for at igientage disse Forsog. I Begyndelsen indtraftemtnelig 
koldt RegnVeyr, og da holdte Le fleste sig oven for Vandet; siden, 
da Veyret blev varmere og klarere, begave Le sig ned i Vandet, lige
som forrige Gang, og jeg ventede La, at deres Pngel snart vilde frern- 
komme; Men dette Forsog fik et langt andet Udfald end jeg formodede, 
thi efter 8te Dage begyndte de allerede at forraadne og stinke, uagtet 
jeg ey havde forsomt at give Len: friss Soe-Vand to Gange om Dagen. 
Jeg fluttede deraf, at de midt om Sommeren, helst naar man lader 
Lem staae i Solen, behovede friss Soe-Vand i det mindste 3 Gange 
om Dagen, og besluttede, at forsoge dette strap efter. Men dette 
skede dog ikke, af Aarsag, at jeg samme Diid fandt i Stranden en 
Hoben af disse Egge-Hvlser siddende paa en Steen, og det som mere 

var,
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var, en Snegel i Arbeyde med at udgyde dem. Ved at tage samme 
Snegel øp, fornaru jeg, at den med sin Kaabe indsiuttede den ene af 
Egge-Hykferne, og det faa fast, at jeg maatte bruge nogen Magt for 
at skille dem ad. Jeg leerte deraf, at den bruger sin Kaabe, ikke 
allene til at indsiutte Luften, fom jeg allerede tilforn har viift, men 
og at ruge over sine Egg, og at give dem den Hylfe eller faste Huud, 
som omgiver dein. Ja heraf begreb jeg nu ogfaa Aarsagen, hvorfor 
den Egge-Hylfe, som jeg fandt siddende paa Siden af nui Glas, syn
tes saa hastig og uformodentlig at fremkomme; thi jeg tvivler ikke 
paa, at jo en Snegel nylig tilforn havde siddet paa samme Sted og 
bedakket Egge-Hylftn, som da ikke kunde komme tilsyne, ferend den 
af Snegelen blev forladt. Jeg har allerede erindret, at denne nylig 
udrugede Egge-Hylfe var noget mindre, end den siden blev, og selv 
samme Forskiel fandt jeg nu imellem den, Sneglen nylig havde sat 
paa Stenen, og de andre, hvilke, som de vare crldre, befandtes lidet 
fierre med tykkere Huud og gulere Farve, end hun, som bande var 
mindre, hvidere og blödere. Jeg kan derfor med Grund sige, at diffe 
nys udrugede Egge-Hylser, af hvilke jeg fandt den ene paa Siden af 
mit Glas, den anden paa en Steen i Stranden, vare hinanden faa 
lige, som et Egg et andet. Nu ffulle jeg og berette, hvorledes videre 
til gik med de paa Stenen fundne Egge-Hylser, og da lader sig let sint
re, at jeg ikke forsomte sira god Leylighed til videre at forsoge, hvorle
des de sinaa Cogviller danne sig deri, og komme ud. Til den Ende 
fatte jeg Stenen med Egge-Hylserne, fom vare 24 i Tallet, alle toet 
sammensiddende (fom fees Fig. 19.) i friff See-Vand, og omverlede 
samme 2 Gange om Dagen, som jeg meente kunde vare nok, helst 
Varmen ikke var meget stor. I Begyndelsen anmarkede jeg kun dette, 
som jeg tilforn har anfort, at en tyk sammenløbet Vadffe, fom en 
Egge Blomme, holdte sig i den ene Side afEgge-Hylferne; efter 14. 
Dage omtrent, begyndte famme at blive grynet, eller afdeelt i fman 
runde Egg, hvilke, under Forstorrelses Glasset betragtede, faae ub 
som smaae Egge-Blommer, bestaaende af usigelig sine Partikler i en 
siydendeVadffe. Hvorvidt de fees uden paa, viser den 19. Fig., hvor
imod jeg Fig. 20. har villet forestille deres Beliggenhed og Anseelse md- 
vendig, naar Hylftn ffiares op. Efter 3 Uger befandtes disse

Blom-
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Blommer lidet fastere, men i evrigt som tilforn. Begge gange for- 
nam jeg, at Egge-Hylferne omgives inden til af en blank og temmelig 
fast Hinde, ligesom en Egge-Hinde. Efter 5. Uger begyndte den ene 
ataabnes i Toppen, og at give Vcedffe af sig, hvorfor jeg ffar den 
op, og strndt Blommene atter noget stiftere, mm intet videre, indtil 
jeg tog en ftorre Loupe, da jeg fornam nogle levende Orine deri, som 
snoede sig lystig om i disse Blomrner, ligesom Aal i Vand. For at 
betragte dem endnu noyere, tog jeg den ftorste Loupe jeg havde, og dog 
bleve de ikke over 4 Linier lange at see til, ikke hefter kunde jeg endnu 
mcerke hos dem Ringe, Burster efter deftige, men kun at den ene 
Ende, soin meeft krummede sig, var fmalere end den anden. I Be
gyndelsen troede jeg, at diste Orme ikke bleve ftorre, men siden sandt 
jeg dem dog 4*5 Gange ftorre, endffiont jeg endnu intet videre kunde 
opdage i Henseende til dette Slags Creature; Men derimod observere
de jegsamme Tud 2 andre endnu mindre, ja efter nun Gisning vel 
50 Gange mindre end det mindste Sands Korn, man kan oyne, og 
dog afSkabning ulige, da den ene var aflang, lidt mork, samt foran 
noget smal og krum, men den anden oval, mere blank, med en anden 
endnu blankere Punct fortil. Begge opholdte sig ligesom den forrige 
i Egge-Matertms Vandagtige Voedffe, og bevcegede sig deri paa uli
ge Maade, da den forste vendte sin krumme Snude nu hid , nu did, 
ligesom for at lede efter noget, hvorimod him traadde »reget langsomt 
fremad, men trakte sig »reget hastig tilbage igien, og igientog dette 
»range gange. Maaffee jeg havde fundet endnu flere Slags Dyr t 
Denne ene Egge-Hylse, hvis mine Oyne ikke allerede vare blevne flove, 
og mit Sind meettet afForundring over det Riigdoms Dyb afViis- 
Donr og Forstand, som baade har kundet ffabe faa utroelig smaa Crea
ture , og vidste hvortil de kunde tiene. Men jeg har endnu mere at sige 
i denne Materie ved Slutningen af dette Capitel, og maa nu, for ey 
at afbryde Materien, fortsette min begyndte Fortcettelse om Egge- 
Hylserne. Jeg rnaa da forsi sige t Almindelighed, at deres langsorn- 
me Fremvext ncer havde udtreettet min Taalmodighed; thi jeg havde 
dem ftaaende i Soe - Vand, som daglig 2 Gange blev omvexlet, fra 
Den 27. Julii til den 7. October: og aabnede irnidlertiid een efter een 
anden, for at öfterste, hvad Forandring de havde strået, men fik dog

E 2 ikke
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ikke al den Oplysning jeg ventede. Det var forft efter 6 Ugeks Forlob 
jegsomam, at et Gelee-agtigt, men dog temmelig fast. Legeme be
gyndte at stille sig fra de smau Egge-Kugler etter Blomnrer, til hvilke 
de attene hcengte efter visse Strenge af samme Materie; men disse Le
gemer vare endnu saa utydelige, at ingen af denne ringe Begyndclfe, 
stntte have gicettet sig til, at der vilde blive Snegle deraf. Atter efter 
nogen Tud, befandtes disse Legemer noget anderledes dannede, men 
endnu utydelig nok, uden for saa vidt, at man nu lettelig kunde see, 
at de vare den egentlige SnegleDngel, der beengte fast til Blommer
ne, ligesom m Kylling til en Egge-Blomme, etter et Foster til en 
Moder-Kage, for at trcekke Ncrring deraf Hvorledes akt dette saae 
ud, viser den 21. og 22. Fig., hvor a.) er Egge-Blommen, og b.) den 
vedhcrngende Snegle - Wgel, saaledes som de viiste sig i 2 forstiettige 
Egg, fom dog begge fandtes i een og famine Hylse. De Lemmer, fom 
Figuren viser Tegn til, var jeg ikke i Stand at hitte Rede ndi, og kan 
derfor ikke forklare dem forandre; dette attene maa jeg sige, at den 
ene var ikke den anden fuldkommen liig, at de efterhaanden syntes at 
forandre sig til en langt anden Skikkelse, ogat jeg forft efter 2 Maa- 
neder blev i Stand ar udstille visse Lemmer, fom viifte, at der vilde 
blive Snegle deraf Disse vare forft 2 ovale og platte Lemmer, med 
en merk Prikke paa hver, som vift nok vare Felchorneue med deres 
Hyne, dernceft et imellem fainme siddende ovaltog plat, nren langt 
sierre, Lem, som uden Tvivl var Snegle-Foden. Hos nogle mcrrke- 
de jeg og en brun Plet, fom syntes at vcere Begyndelsen til det brune 
Laag, hvormed Snegelen tillukker Indgangen af sit Huns. Endelig 
fornam jeg og, at den Deel, fom var indfluttet i Egget eller Blom
men, og hcengde fast derved, var udstrakt i Loengde, og folgelig lig
nede den smule Deel af Snegelen, som bestuuer uf Leveren og Egge- 
Stokken. Hvad Snegle-Huset ungauer, du viiste den uftegnede 
Snegle-Unge! noget Tegn dertil, som fees Fig. 21. b. item 22. c. 
Siden fandt jeg det i endnu fuldkomnere Stand hos nogle, stiont for
medelst deres stade Skikkelse langt ligere en Nerita end Bucci num ; 
men mod Slutning, og i de sidste Egge-Hylser jeg uåbnede, vare de 
mod Formodning reent borte, enten fordi de ikke vare komne til den 
Fuldkommenhed fom hine, eller havde da allerede forsvundet iglen.

Dette
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Delte lned mere blev derfor ikke aftegnet, saasom jeg altid ventede at 
fte noget mere fuldkomment, som dog ikke stede. Tvertimod jeg for- 
nam, at Eggene i de sidste Hylftr, jeg aabnede, uden Tvivl forme
delst Vinterens og Kuldens Tuncermelse heller havde af- end tiltaget. 
Det vilde altsaa ikke lykkes mig at faae levende Snegle deraf, fom jeg 
i Begyndelsen giorde mig Haab om. Hvad Aarftg dette havde, kan 
jeg ikke sige til visse, men flutter, at Solens Straaler, naar de enten 
sistder umiddelbar paa Egge-Hylserne, saa ofte de forlades af Soe- 
Vandet, etter og paa Soe Vandet, hvor under de ftaae, tiene til at 
give dem en Fremvext, fom jeg favnede, fordi jeg bestandig havde la
det dem ftaae i Skyggen. Hvad jeg endnu har at tittcrgqe, bestaaer 
kun deri, at nogle Egge-Hylser befandtes fra Begyndelsen af rodagti- 
ge, og at jeg i samlne ftmdt Egge-Blommerne Purpur-rode, fom dog 
ikke var for deres Dyds Skyld; thi der blev aldrig noget af diste Pur
pur-farvede Egg, hvorafjeg flutter, at de vare behceftede med et Slags 
Sygdom, ligesom jeg og i de fleste af dem fandt de forommcrldte Slam 
ge-agtigeOrme, der havde fortceret det meefte af dem. Etters fornam 
jeg og, at den hvide og friste Egge-Materie, naar den blev smurt paa 
Men etter Annet, og udfadt for Solen, fik en lige saadan Purpur
rod Farve, ja endog, at Snegle-Yngelen selv, som hcrngde derved, 
begyndte at blive gron-agtig og vise Tegn til Purpur, faasnart Solen 
stinnede paa Glasset, hvorpaa jeg havde deur liggende, »redens jeg be
tragtede dem; hvilket altsammen af det efterfolgende Capitel vil blive 
forstaaeligere, hvor jeg vil vift, at Solens Straaler have en ligefam 
dan Virkning paa dm Purpur-Materie, der toges af Snegelen selv. 
Heraf lader sig og forklare, hvad jeg tilforn har erindret, at jeg nogle 
Gange har fundet Egge-Hylftr paa Stene i Stranden, fom have vcr- 
ret opfyldte med en Purpur-farvet Materie; thi dertil har Aarsagen 
vceret denne, at de alt for lcrnge har vcrret udsatte for Solens Straa
ler, fom har haft den Virkning, at den indfluttede Egge-Materie er 
bleven red og fortorvet; ligesom jeg og meget vel erindrer, at den faae 
ud som torre og rode Gryn.

Esterai jeg nu faaledes har anfort alt, hvad jeg har kundet er
fare om disse Snegkers Leve- og Yngle-Maade, ftaaer mi aliene til 
Rest, at beskrive de Sygdomme, fom de anfaldes af, ogere dem i 
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begge Henseender hinderlige. Jeg har allerede tilforn viist, at de have 
deres Fiender fra forste Begyndelse af, eller som man siger ab ovo, 
og det i viste sinaa Orme, four bore sig ind i Hylferne, og fortcere de 
rndfluttede Egg; Men ikke nok dermed, de ere ikke for komne til deres 
fulde Vext, forend de atter efterstrcebes af et vist Slags Orme, som 
leve af dem, ligesom de selv af andre. Dette Slags Orme har stor 
Lighed rued dem, som Swammerdam har fundet i Snegle, og fore
stillet i Biblia Nat. Tab. IX. Fig. 8-, endskiont de og i viste Poster 
adssille sig fra bent. I Henseende til Skabning synes de tneget ulige, 
da de kan give sig adstillige foranderlige Skikkelser, nit ved at ndstrcek- 
ke sig i Lcengde, som sees Fig. i8. a. b., nu ved at sammenkrympe og 
udvide sig i Skikkelse afBouteiller, og det nu i foreste, nu igieu i ba
geste Ende, som c. d. Men deri komme de alle overeens, at de i den 
ene Ende have en Aabning, som er Munden, omtrent i Midten en 
merk Plet, med et Kye eller Punct deri, som er Hiertet eller en an
den vigtig Part, tienende til Livets Vedligeholdelse, som sees af dens 
idelige Pikken, og endelig i hun Ende en lang og final Hale, sotn nok 
bliver Ovarium. Alt dette sees tydeligst hos dem, som have opnaaet 
deres fulde Storrelse, hvilke tillige ere morkt puncterede med lyse Ra
der imellem uden Puncter, hvorimod andre see ud som uformelige 
Klumper, fordi de endnu ere saa smaaf at de ikke have faaet nogen 
vis Skikkelse. I Henseende til Storrelse ere de langt mindre, end at 
de kan sees med blotte Syne, men det, fom dog gier dem nogenledes 
synlige, er en blaa Gelee-agtig Materie, hvori de leve og bevcege sig, 
sotn ftes Fig. 18. e. (*).  I denne Materie, der altid er udstrakt i 
Lcengde, sotu en tyk Tarm, tilspidset i begge Ender, opholder sig gierne 
8 til iz. Orme i Samfund/ og saaledes sinder man den i den ene Ende 

fast-

(*) Dette er det, som meest adstiller bem fra Swammerdams Orme, med hvilke de ellers 
have stor Lighed, som sagt er. Naar han derimod striver Tom. i. pog. 173. at han, ved 
at overfliwre dem, har faaet 2. 3. ja undertiden 4 levende Orme af een, da er dette 
noget, hvori de (saavidt jeg har kundet erfare) afvige fra disse, med mindre man vilde as
ser den Gelee-agtige Materie for en Orm, og dele ben i Parter, da man kunde faae 
hele 10. til 15. af een, som sees af det eftersrlgende; Men saadan Tvetydighed, à 
Feyltagelse, kan hos en faa stor Natur-Forster som Swammerdam, ikke vel formodes.
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fastsiddende inden for den yderste Hundas Snegelens Legeme, besyn
derlig Leveren og Egge-Stokém, i soer den sidste, saa de synes at finde 
meest Smag i de sammesteds indfluttede Egg. I Fidtet har jeg og 
fundet den, men ikke i de fastere Dele, saasom Kaaben og det Mu- 
ffuleuse Kiod; Meget mere disse Parter kan vcere gandste friste at see 
til, naar hine heel igimnem ere opfyldte hems, derfor kan og Snege
len lcmge leve med denne Sygdorn. Jeg har i det mindste ikke fundet 
nogen gandste fortcrret af dern, som dog ventelig maa stee ornsider. 
At bestemme disse Ormes Antal i en Snegel er umueligt. I hver 
Samling indeholdes ofte 5. ofte 15., som i det mindste kan ansettes til 
10. i hver; Antager man nu, at stadan en Samling sidder paa hver 
Punct (saa stor font en fiin Naale-Spidse) afLeveren, Egge-Stokken 
og Fidtet, og man regner samme til 10000, som man sikkert kan, 
kommer et Tallud af hele 100000, som viser det rige Formad, der 
er paa levende Versener i Naturens vidtloftige Rige, da deraf kan fin
des en saa ntroelig Mcengde i en eneste Snegel. Ncest denne Syg
dom, forn er den almindeligste, har jeg fundet 2 andre, af hvilke den 
ene bestaaer i en Kalk-agtig Materie, aflang af Skabning, og liggen
de i Lag eller Flosser, den ene uden om den anden, som en Bezoar. 
Den samme har jeg fundet siddende i Snegelens Mustulense Kiod, 
hvor fra den gik lige ned igimnem Fidtet, som rundt omkring havde 
taget Raaddenhed til sig. Denne Sygdorn er mig dog kun en eneste 
Gang forekommen, og ligner rneget de Stene, som pleye at avles i 
alle Kiod-fulde Dele i det Menneskelige Legerne. Den anden Syg
dom, hvoraf dog ikke Snegelens Legeme, men Huns, angribes, er 
mig og kun en Gang forekommen, og foraarjages af en Scolopendra 
marina, eller diereis, som havde boret et Hull deri, og det ikke paa 
tverts igiennem Snegle-Huset, men paa langs igimnem Pillen (co
lumella eller mar§0 columnaris Fig. I. c.) hvor delt havde avanceret et 
par LinierDd. Saavidt jeg kunde rnoerke, var den ikke adstilt fra den 
i G§ndm. Beffrw. 1 P. 162 S. anforte, sour opholder sig her i 
Strandene, og ofte antrefles i den Kalk-agtige Materie paa Klipper
ne i Som, som her kaldes S-e-AM item Bierg-Rmrr (Apor- 
polymorpha Gunneri) og denne tgien er vor Lccrde Hr. Mullers 
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dunte Nereide, som han selv vel nok har anmcrrket i sit smukkEkrist 
von Würmern S. ios» (*).

(*) Om en liden Nereis af en Negels Mngde, som borer sig ind i Dierg-Ruren (Balanus), 
har jeg paa et andet Sted givet nogen Underretning. See Ri-benhcrvnste Seist. Skrift. 
10 Tome S. 8. Swammerdam i hans Biblia Nat. Tab. IX. Fig. 17. har og forestillet 
en Orm 4 selv samme Art og Stomlse, som igiennemborer Snegle-Husene, og gisr dem 
hullede.

IV. Purpur-Fardens Beredelse.
At Purpur-Farven egentlig indeholdes i Moderen (uterus) har 

jeg allerede nogle Gange ådret; Men da jeg ogsaa har viist, at sam
me bestaaer afz Parter, og at hver i soer giver en Materie afgandffe 
forssiettig Farve, falder det vansseligt at begribe, hvad der kan have 
givet Anledning til at soge efter Purpur i denne Snegel, og at finde 
den paa et Sted, hvor den indeholdes i saa freinmed Skikkelse; ikke 
at tale om det Paafund, ved Hielp af Solens Straaler at bringe en 
nye Farve frem, som ligeledes er noget uscedvanligt. Det synes der
for, enten at en puur Hendelse, saadan som den, der berettes om den 
Lyrisse Purpur , har givet Anledning til denne Opdagelse, eller og 

. at den Purpur , som Snegelen undertiden gyder af sig (som for er 
sagt) og synes at vcere et u-modent Foster af den, har draget een eller 
andens Agtsomhed til sig; Hvortil dette maassee og har hiulpet noget, 
at uterus undertiden (uden Tvivl af et Slags Sygdom) er ligesom 
lgiennemdrukket med en ufuldkommen Purpur-Farve , og at L Snegle- 
Husets Aabning ofte sees Tegn til samme Farve. Hvad mig angaaer, 
da vardet ved en uventet Anledning jeg fik Kundssab derom, af en 
Ordens Broder, der igien havde loert det af en gandsse ordinair Pige 
i Nordfiord ; og er det sccrt , at alle de Fruentimmer her paa Stedet, 
som jeg har tilspurgt og talt med derom, ikke have vidst det ringeste 
deraf Den Opssrift jeg stimme Tiid fik paa Farve-Maaden, har jeg 
allerede paa et andet Sted grort bekiendt, og behover derfor kun korte
lig at igientage: at man forst knuser SnegleHuset, oprasper saa Mo
deren eller den gule Aare, soin sees gaaende paa langs og ssraas af 
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omPurpur-Snegltn. 4^
Snegelens Knabe Fig. 6. c., hvilket beqvemmelig lader stg giere nies 
en Pen eller Kniv, tager dermed dm gule Farve ud, og da den er 
meget klabrig, blander den med saa megen snur Melk, som behoves 
for at tegne een eller flere Bogstaver paa Liin-Kladet, fom man vil 
bave market; derpaa hanges det i Solen, da Farven, som forst er 
guul eller gron agtig, siden mork gron, bliver efterhaanden mere og 
rnere Purpur rod. Er Farven meget ftcerk og mork, hvilket vil sige 
saa meget, som at den ey er for meget blandet med den sure Melk, 
kan man, naarden er vel torret i Solen et par Dage (thi saa lauge 
behover den at torres, om den ffal blive ret vedhangende) aftoe den i 
Lund, da den bliver lysere og smukkere; men hvis ikke, giores saadant 
ey fornodent. Til denne simple Farve Maade vil jeg, forend jeg ganer 
videre, lcegge folgende Anrnarkninger: i.) Endffiont Moderens zde 
Parter indeholde z. adffilte Farver, nemlig lyse-brun, guul og sorte
gren, time de dog, saavidt man kan mcerke, uden Forfflel til Pur
pur-Farvens Frembringelse. Imidlertid synes det dog, at den bleeg- 
brune Materie, der og er den mindste og ubetydeligste, indeholder en 
mindre fuldkommen og moden Purpur-Farve, end den gule, og den
ne iglen mindre end den gronne; thi omendssiont den gule, der er af 
ulige storre Qvantitet end begge de andre tilsammen, nok gior det me
ste til Sagen, saa marker man dog, at den gronne efter sin Qvantt- 
tet giver den starkefte og morkeste Purpur-Farve. 2.) Ved at udtage 
Farven, maa man forsigtig stye, alt hvad der etters hos Snegelener 
rodt, saasom Ende-Tarmens Excrementer og Gaden i receptaculo, 
Da samme er intet mindre end Purpur. Denne Advarsel er meeft for
neden i Henseende til Ende-Tarmen, der er saa nar forenet med den 
gronne Part afModeren, at man neppe fuldkommen kan udtage dens 
Materie uden at beffadige Ende-Tarmen. 3.) Er der meget af den 
saa kaldte Latte i Melken, det er, har man paa en konstig Maade 
faaet Melken til at lobe hastig sammen, er Den ikke saa tienlig til dette 
Brug som etters, fordi dm Da har rnere Fedme i sig, som gior Far
ven mindre bidende etter vedhangende. 4.) Hanges Toyet ikke i 
Solen, bliver Farven allene gron, men endffiont den ikke udstades 
for Solen, forend den er gandske indtorret, bliver den dog siden rod; 
ja endog Dagens blotte Lys giver den m rod Skiar, ventelig forme-
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delst Soel-Straalerne, som, skient Solen ikke skinner, opholde sig i 
Lufter?. 5.) Pan Ulden og Linnet bider Farven lige godt. 6.) For
at saae Farven ud, sattes Snegle-Huset paa sin Aabning, og lagges 
paa Jern, Steen eller andet haardt; derpaa giver man det med en 
Hammer et maadelig stärkt Slag, henved dets Kringle-agtige etter 
omdreyede Spidse, for at faae Snegelens gandffe Legeme ud; thi bli
ver denne Part heel, krymper Snegelen sig sammen, og trcckker sit 
Legeme ind deri, saa at man ikke kan faae den gandfke Purpur-Farve 
ud, og om man siden stal nodes til at give den fiere Slag, knuses en 
Deel af Legemet tillige, hvorved Farven bliver ureen. 7.) Efterat 
man har Mt Snegelen fra sit Huns, kan man enten oprafpe uterus 
med en Pen etter Kniv, og dermed opsamle Farven (hvilket er den 
moyfommeligfte Maade) eller og kan man kaste Snegelens Legeme 
heel og holden i en ffarp Vadffe, for at trcekke Farven ud. Hertil 
kan manigien, enten efter Swammerdams Methode, detiene sig af 
Brcendeviin, etter af den forommeldte sure Melk. Brccndeviinen 
trakker vel Farven ud, men blander den tillige med andre Vadffer af 
Legemet; og endffiont Purpuren fatter sig paa BtMden, at man kan 
sie Resten fra, faa har jeg dog aldrig paa denne Maade kundet erholde 
nogen smuk og reen Farve; saa det synes, at Brandeviinen felv for- 
Dunkler og forderver den. Jeg holder derfor den sure Melk tienligere, 
naar man kun forud oprasper uterus, saafom den da trakker Purpur- 
Materien gandffe vel til sig, og mindre angriber de andre Parter. 
Satter man tillige den sure Melk, efterat man har ladet Sneglene 
deri, for Solen, og paster paa at vende den Side op, hvor uterus 
sidder, stal man med Forundring faae at fee den smukkeste Purpur- 
Farve ftemkomrne, hvilken man med en Thee-Skee kan opsamle saa- 
ledes, at man tager saa lidet afMken med, som mneligt er, og i

fim
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sññ Fald behover MM ikke at hccnge Toyet for Solen, Ilden for at 
toms, saasom det da allerede i Forveym har fimet fm rette Farve. 
Den faaledes uddragm Farve har jeg dog ikke giort mange eller store 
Forsog med; Men derimod har jeg nogle Gange giort mig Umage for 
at optage med en Kniv, al den FarvoMaterie jeg kunde faae sanstet 
af hele ioo Snegle, sinaa og store ttksammm, for at see hvor meget 
de vilde give af sig; da jeg med al min Moye ikke har kündet faae 
mere opsamlet end 14. Gran. Dette Lvantnm blandede jeg med 
i Qvmtin 16 Gran fur Melk , rorde begge Materierne vel Lilfiumnen, 
og udrensede det lidet, som var kommet deri af fremmede Materier, 
og som strax udstiller sig fra Resten, ved ey at antage dets gronne 
Farve; derefter dyppede jeg en Linnet Mud Deri, og hcrngde Len, ef- 
terat den var vel afvreden, ud i Solen, for at torres, hvorved jeg 
fik en noget ujcevn, mm dog temmelig stoerk Purpur-Farve , fom Dog 
ånde have blevet stmkere, hvis jeg havde taget en ringere Deel Melk. 
En anden Gang forsogte jeg Det samme med Ulden-Toy, og fandt, at 
Udfaldet blev det samme. Endnu en Gang forsogte jeg at tage sam
me Qvantitet Materie, og blandede Den med ligesaa ineget Vand, 
nemlig iLvintin i6Gran, varmede begge tilsammen i en liden Tin- 
Tallerken, og Dyppede en Linnet Klud deri, men fik deraf en saa fvag 
Farve, at jeg med Vished kand paaftaae, man ved Denne Olngaugs 
Maade behover i det mindste dobbelt saa megen Materie, med mindre 
noget Haand-Greb kunde paafindes, at forbedre denne Farve-Maade, 
ftm billig overlades Dem, Der besidde m grundigere Indsigt i Farve
riet. Jeg for min Part har ikke villet anstille flere Forfog , baade 
fordi jeg endnu ikke har seet, hvorvidt de franste Naturkyndige have 
bragt deres Undersogelfer i denne Materie, uden hvad Bomare i et 
Mt Udtog mcelder Derom Lsit^å-Lepicon, saa og fordi jeg ikke
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troer / at nogen ForDeel kan ventes derafpaa en Nid, da man har 
leert at farve Purpur paa langt lettere Maader, som bekiendt er. 
Man kan ikke heller undre over, at de Gamles Purpur, der ligeledes 
-lev tagen af Snegle, faldt saa dyr og kostbar, siden dette Slags 
Creature give saa lidet af sig. I den Henseende er det og, jeg 
nodes at udgive denne Afhandling, hvor megen Umage den end har 
kostet mig, for mere curieuse end nyttig, at sige, saa leenge jeg efter 
Scedvane vil maale det nyttige allene efter det, fom ftrax giver 
noget i Pungen. Betcenkte jeg derimod, hvilken gandsse uventet 
Nytte i sin Liid (ofte ikke forend lcrnge efter) kan komme af de 
allermindste Opdagelser i Naturen, og hvor umistelig en Fordeel 
Let er at studere i Naturens Bog, naar man har faa Beger 
at leere noget af, og dog enffer ved Sindets Dyrkelse at over
vinde moysommelige Embeds Forretninger, at forglemme Verdens 
Daarligheder, og i et Land, hvor faa studere, at giere noget, hvor 
lidet det end er, til Videnskabernes Fremvext, da holder jeg mig 
berettiget ti! at domme langt anderledes derom. Jeg har da t 
Det mindste varet nyttig for mig selv, og kan haabe at glore dem, 
der have Smag i Studeringer, et Slags uffyldig Fornoyelse der
med, hvis Nytte og Foruodenhed uden min Erindring tilstaaes af 
alle fornuftige.

Denne Betragtning var meget beqvem til at flutte en Af
handling med, som allerede er tilvoxet over Formodning, hvis jeg 
ikke havde endnu en Anmarkning at tillagge, som ligeledes kan 
regnes til det curieuse Slags, og beftaaer deri: at Vagten af den
ne Farve ikke er lige stor alle Timer paa Dagen, hvori den maa- 
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ssee adfliller sig fra den ellers brugelige Purpur-Farve. Det som 
forst bragte mig paa disse Tanker, var en Beretning, man har af 
Don UHoa i hans Voyage Hiftorique de l’Amerique Meridionale, 
hvor (efter et mig deraf mcddeelt Udtog) skal rncelbes om et Slags 
Soe-Snegle, hvormed man farver Purpur, og hvor dette tilfeyes, 
at Indbyggerne i Nicoya i den Provinsse Gvatimaia have lagt 
Merke til den sårdeles Egenflab ved det Top, som dermed farves, 
at Det ikke veyer lige meget paa alle Timer af Dagen, og at Kiob- 
moend ikke forsomme at antegne, paa hvad Tiid og Time Toyet 
er veyet og udsolgt, for at undgaae Bedrag og Feyltagelse. I Be
gyndelsen tcenkte jeg, at fligt kunde komme af Maanens Forandrin
ger ved Flod og Ebbe, siden man her ved Soe-Kysterne har uncrg- 
telige Beviis paa sammes stcerke Indflydelse hos andre levende og 
dode Ting paa Jorden. Jeg giorde derfor et og andet Forsog der- 
paa, men fandt mig deri ikke bestyrket ved Erfaring, som dog maa- 
ffee kunde have fleet, om jeg havde hast en ttlstrcekkelig stor Mceng- 
de af Purpur-farvet Ley at giere Forseg med. Imidlertid fornam 
jeg dog afben lille Qvantitet jeg havde, at Vcegten een og siunrne 
Dag var ulige, og begreb uden stor Vanfleligheb, at Uligheden 
maatte komme afben Fugtighed, Toyet trcrkker til sig hver Nat, 
og som esterhaanben tager af om Dagen, i soer naar Luften er klar. 
For at forvisses derom, tog jeg nogle med denne Purpur farvede 
uldne og linnede Klude, som tilsamnien veyede i Lod 4 Gran, og 
lod dein bestandig ligge i Vcrgt-Skaalen, hvilken jeg bestandig lod 
hange i mit Kammer paa et Sted, hvor Solen ikke skinnede, hvor
ved jeg fornam i hele 8 Dage, da Veyret var lige klart, at Vag
ten var henved 2 Gran mindre ved Middag og derefter, end om 
Morgenen og silde paa Aftenen. Videre sorsogte jeg engang, at
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hange Kludene for Solen en halv Time, og befandt, at de veyede 
da 7 Gran mindre end for; en anden Gang 2 Timer, da de veyede 
en halv Skrupel etter w Gran mindre; men da det havde ligget 
Natten over, fik de begge Gange den samme Vagt af i Lod 4 Gran 
igien, som de havde haft tilforn. Siden da Veyret blev taagetOg 
regn-agtigt, kunde Forffietten paa saa liden Qvantitet ikke synderlig 
bemarkes; imidlertid fornam jeg dog, at mine Klude i dette fugtige 
Veyr veyede nogle Gran mere end for,

Skrevet i December 1771«


